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சிவமயம், 
ப அ ரசகுலதிலக புலவரேறு 

அதிவீரராமபாண்டியனார் இயற்றிய 

மைடதமூலமும். 
ET NN 

ஆறம் பதிப்பு. 

| ஸ்ரீலஸ்ரீ ' 
அறுமுக நாவலரவர்கள் 

மாணாக்கரின் மாணாக்கரும், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கப் புலவரும், 

அத்துவித சித்தார்த மகோத்தாரணரும் ஆகிய 

(யாழ்ப்பாணத்து மேலைப் புலோலி) 

் இ 

பகு தி ருத்தியும் டந்த சேர்த்துக் 

கொடுத்த 

விருத்தி உரையும், 

ஆ வ் சென்னை : (2 

வித்தியாரத்நாகர் அச்சுக்கூடத்திற் 
பதிப்பிக்கப்பெற்றன. 

்] 
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6... 

சிவமயம். 

புத்தகப் பிரகடனம். 

3 கல்லாபிள்ளை பாரதம் கவீ வாலியம் 2-க்கு 12 

. இராமாயணம் சப்தகாண்டம் கவி வாலியம் 2-க்கு 10 

, தமிழ்ப் போகராதி. "10 

பைடக மூலமும் விருத்தி உரையும். 

 காலாயிரப் பிரபந்தம் இராகதாளமமைகந்த த, 

. ஸ்ரீ பகவர்க்கதை நவம் தவசனம். 

- வில்லிபுத்தூராழ்வார் பாரதம் கவி, 

| திருவிளையாடற்டாட்டு, 

- பாகவதப்பாட்டு முதற்பாகம். 

லூ இரண்டாம்பாகம், 

. அரியப்புலவர் பாகவதம் கவி. 

பெரியபுராணம் பாட்டு, 

. கந்தபுராணம் பாட்டு, 

- விநாயகபுராணம் உபாசனாகாண்டம். 

அடங்கன் முறை சுத்தபதிப்பு. 

இராமாயணம் பாலகாண்டம் மூலமும் உரையும். 

மே. சுந்தரகாண்டம் மூலமும் உரையும். 

ஸே. அரண்யகாண்டம் மூலமும் உரையும். 

... மே அயோத்தியாகாண்டம் மலமும் உரையும். 

தனிப்பாடற்றிரட்டு மூலமும் உரையும் 1-ம் பாகம் 
மை. 2-ம் பாகம் மூலமும் உரையும். 

பழநித் தலபுராணம் மூலமும் உரையும். 

சுப்பிரமணிய பராக்கிரமம். 

அகத்தியர் சேவாரத்திரட்டு, திருவாசகம், திரு 
.... விசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரியபுராணச் | 

செய்யுட்டிட்டு, 

குடாமணி நிகண்டு 12-தொகுதி, க ம் 

சூடாமணி நிகண்டு பதினொவது பன்னிரண் | 

மட்டு டூ மே மே மே மு 3035-3 இ மெ ம09 மே ம 4 02 உ” 

[ண | ல் 
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டாவது தொகுதிகள். . | AW 
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னி 
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2 ட் 

தாயுமானவர் நஈயம்பதிப்பு 3 4. 

திருவாசகம் ஈயம்பதிப்பு. ம் AL 0] 

பிரபுலிங்கலீலை அரும்பதவுரையுடன. i, 4 0 
அரிச்சந்திர புராணம் மூலமும் உரையும் சுத்தபதிட்பு 2 0 0 

ஞானவாூட்டம் மூலமும் உரையும் சுத்தபதிப்பு | fo 
இளேஸ். டு 0 

ஷை மட்டம் ரப்புகடிதம். 0 0 0 
அருணாசல புராணம் சத்தபதிப்பு படத்துடன் | 

திளேஸ். | 0 0 

ஷே. மட்டம் ரப்புகடிதம, 14 4 0 

சைவபூஷண சந் இரிகை. மர். 0 
பாரதவசனம் திக்கு படத்துடன். 15 0 0 

௨ நின் கடிதம். கான்குவாலியம்) 10 0 0 
இராமாயண வசனம் 2-வாலியம் சுத்தபதிப்பு படத் | 

அடன் திக்குகாடிதம். | 0 () 
ல. தின்கடிதம் படத்துடன். 4 0 0 

திருவீளையாட,த்புராண வசனம் ல்! படத் | | 
துடன் கிளேஸ். | 3 0 0 

ஷூ இன்கா௫தம் படத்துடன். 2 0 0. 

பெரியபுராண வசனம் சத்தபதிப்பு படத்துடன் | | 
திளேஸ். | 3 0 0 

ஷை. இன்காடிதம் படத்துடன். ண்டு 0 

பாகவதபுராண வசனம் சுத்தபதிப்பு படத்துடன் | 
இக்குகாஇதம், | 7 0 0 

ஷே. தின்காகிதம் படத்துடன். 4 0) 
ஏகாதூ புராணம் குறிப்புரையுடன். 0 6 0 

தெகேூத்திராலய மகோற்சவ உண்மைவிளக்கம். 0 8 0 

தபால் கூலி பிரத்தியேகம். இன்னும் பலவிதமான புத்தகங்கள் 

உலிற்கப்படும். அரையணாத் தபால் ஸ்டாம்பு அனுப்பினால் புத்தக கேட் 

லாக் அனுப்பப்படும். 

பி. நா. சிதம்பரமுதலியார் டீரதர்ஸ். 
ப வித்தியார த்நாகரம் பிரஸ். 

் . மிரம்பூர் பாரக்ஸ் போஸ்டு, மதராஸ், 
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எழ 

மண்ணுல லி 

உ 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

புதச்சந்நிதிக் கந்தநாசன் றுணை, 

இந் தியை. 
217 EZ கைகளை 

வழிபடுகடவுள் வணக் கம். 

£ர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

லிஃ தென்ன eA றத. வெங்குமொளித் 

திருக்குமுரு கருட்டேன வாய்ந்து 

தண்ணுலவு மளியெல்லா நிலைத்தவிணை த் தாட்கமல 

| மெவ்விடத்துக் தயங்கா தீண்டொர் 

| பொழிற்சுலாம் புலலாலிநகர்ச் சநநிதியென் 

நறிஞர்புகம் த கோயிற் 

 கண்ணலரக் கண்டதுபோற் கடுவெளியென் கருத் இவெ 

.ிக்கணும்மலார்து கதித்த தாலோ. 

| “புலவராக கேளடத?? மெனு நைடதமா மீது, தொகை நிலைச் 
| செய்யுள் இரண்டனுட் பொருட்டொடாநிலைச் செய்யுளின் பாலதாய்ப் 

| பெருங்காப்பிய மெனப்படும், என்னை? 

6 பெருங்காப் பியநிலை பேசுங் காலை 

வாழ்த்து வணக்கம் வரும்பொரு ஜிவற்றினொன் 

மேற்புடைச் தாகி முன்வர வியன்று 

நாற்பொருள் பயக்கு கடைகெறித் தாகித் 

தன்னிக ரில்லாத் தலைவனை யுடைத்தாய். 

என வருஉம இலக்கண விளக்கச் சூத்திரப்படி வருவனவெலாம் 

யுகலப் பெற்று, இடைவிடாத எண்வகைச் சுவையும்; மெய்ப்பாடுங் 



ப 
6 நைடதம். ் 

கேட்போர் மதிக்கப் புனைந்த தன்மையா னென்க, “(மாத்திரை மெழுத்| 

திய லசைநிலை யெனாஅ௮!? என்று சிரியர் தொல்காப்பியனார் விதம் 

தோதிய செய்யுஞ்றுப்பு முப்பானான்குள் எண்வகை வனப்புள் தோல் 

என்னும் வனப்பிற்த இலக்கியமாக வுள்ளதிது. சிலர் தோன்மை. 

வனப்பிற்த இலக்யெமென்ப, (தொன்மை தானே, உரையொடு 
புணர்க்த பழமைமேற்றே!? எனச் செய்யுளியல் சூத்திரங் கிளர்தாங்குப் 

பழமை மேற்றாயினும், பெருந்தேவனார் பாரதம், தகடூர் யாத்திரை என்னு 

நூல்கண் மான உரைவிரவி வரூஉம் பாட்டாகிய சம்பு நடையின்றி, 

ஆரிரிய் விருத்த யாப்பானே பழைய கதைமேற் மொடுக்கப்பட்டமையின் 

அது பொருந்தாதாகத் தோல்வனப்பிற்றாயிற்றென்க. (: தோலென 

மொழிப தொன்மொழிப் புலவர்?? என ஓல்காப் பெரும்புகழ்த் தோல் | 

காப்பியனார் அருளி, (தொன்மொழி ? என்று விதந்தோதிப் பெறு 

வான் வைத்தாராகலி னஅ மறுக்கப்படாமை தெற்றென்வுணாக. 

இங்கனம் அறமுத னான்டுற் குறைபாடின்றிப் பெருங்காப்பிய 

மாகக் கொள்ளப்படும், இது, கந்தபுராண முதவியவற்றி னடைபோல 

வும், சங்கத்துச் காப்பியங்கள் சவெணவும் நிற்றலாற் புலவர்களாற் பெரி 

அங் கொண்டாடப் படுகின்றது. இதற்கு முதனூல் ஸ்ரீகர்ஷகவி என் 

பவராற் செய்யப்பட்ட வடமோமி நைஷதமே யாகும். ௮து வட 

மொழியி லெத்துணைச் சிறப்பாக ஈதிக்கப்படுசன்றதோ, அத் துணைச் | 

சிறப்பாக இத்தமிழ் மொழியினு மிஃதெண்ணப் படுகின்றது. இவ் 

வியல் வாய்ந்த காப்பியம் இதுபோது நன்கு பதிப்பிக்கப் படாமையாற் | 

சீரிய உரையுடன் வெளிப் படுத்துவது மிக்க ஈலமாமென்று நஞ்சதேச | 

நண்பரும், பன்னிரு திருமுறைத் திருவருட்பாப் பத்தியினரும், சைவ 

இத்தாந்தப் பற்டடையவரும், பரோபகார வேரும், சிங்கைச் சனயித்திர 

பத்திரிகைப் போஷகரு ளொருவரும், கிளானில் பி. டபிள்யு. டி. உத் 

தியோகத்தருமாகிய வித்வான் ஸ்ரீமநீ கா. கந்தையாபிள்னை அவர்கள் 

“பன்முனீறயும் வேண்டிக் கோடலாலே யங்கனம் புரிவான் புக்கேம். 

வடயெர்தி நைஷதத்தையும்; அதன் வியாக்கியானங்கள் ஆறனை 

யும் வைத்து ஒப்பு நோக்கியும், இதுகாறும் அச்சிட்டவற்றிற் லெ பாட 

பேதங்களும்; பாடக் குறைவுகளும் இருத்தலால் அவற்றையுள்ள 

வாறு பதிப்பிக்கு மெண்ணத்தாற் தமிழ்மொழி நைடத ஏட்டுப்பிரதி 

களை அழைப்பித்துப் பரிசோதனஞ் செய்தும், சீரிய விருத்தியுரை 

யுடன் வெளிப்படுத்துதல். நலமெனக் கருதி நின்றேம்.  அதுகாலை 

“பகூநாமல்பசாராணாம் சமவாயோதுரத்பய : !  தரணைர்... விவிதியதே ' 
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ரச்சர்ப் பத்நியந்தே மத்தந்திஈ : ! ?) என்று காளிதாசனா ருரைத்தாங் 

குச் சென்னைப் புலவர் கோனாமையால் மருட்பா விவகாரம் நேோக்தது, 

ஜு ஒருவருடமாக நிகழ்ந்தமையரல், அதன்கட்சென்றுற்ற ஈம்முளம, 

இந்நூல் உரை யாராய்ச்சி விடயத் நிற் புகாமையானும், புகுங்காலும் கவ 

ணித்தியற்றப் போதுமான கேரமின்மையாலும் எண்ணியபடி. செய்ய 

முடியாதாயிற்று. 

இர் நைடதத்திற்கு மகாவித்வான் சாவணப் பெருமாள் ஐயர் 

ஒருரை செய்தனரெனத் தெரிகிறது. அதுவே இவ்விடத்தில் வழங 

இவருவதாம். அவ்வுரையிலே லெபொருர்தாத பாகங்களை. யெடுத்துக் 

காட்டி, ஈம் யாழ்ப்பாணத்து மகாவித்வான் சாவணழத்துப் புலவர் 

அவர்கள் மறுத்திருக்கின்றனர். சைவசித்தாந்த இபகராய், செர்தமிழ்ப் 

பரிபாலனராய், சிவபுண்ணியப்பேறு உடையராய் வீளங்கெ ஸ்ரீலஸ்ரீ 

ஆறுமுகநாவலராம் நஈம்பெருர்தகையார் ஒருரையியற்றியுளார். அவ்வுரை, 

அன்னோபோல வித்தியாசாலை தாபித்தன் முதலிய சிவ புண்ணிய 

களைச்செய்து, சைவசித்தாந்த பரிபாலனஞ் செய்யாநிற்கும் யாழ்ப்பா 

ணத்து மகாவித்வான் ஸ்ரீமத் சி. சுவாமிநாதபண்டிதர் அவர்களால் 

வெளிப்பட விருக்றறெதென்று அறி௫ஏன்றேம். இங்கன மிருத்தலால் 

இப்போது வழங்கப்பட்டு வருமுரையை வைத்துக்கொண்டு, ஆங்காங் 

குத் இருத்சவேண்டிய இடங்களிற் நிருத்தியும், விளக்கியும், புதுக்கி 

யும், மேற்கோள்கள் பலப்பல தக்கதாகச் காட்டியும்; இலக்கணக் குறி 

ப்புக்ள் சைவரித்தாக்த வுட்டைக ளிவைசேர்த்தும், நூலாசிரியர் 

- வாலாறு, வடமொழிரடைடதம், அதனூலாசிரியர் வரலாறு, இர்நூலாசி , 

ரியர் இயற்றியநூல்கள், நளசரித்திரங் கூறும் நூல்கள், தமயந்தி வமிச 

வரலாறு, களச் சக்கரவர்த்தி வமிச வரலாறு, ஈளன் முன்னைப்பிறவி, 

நளதியானங் காரியசித்தி, நைடத வுள்ளுறைபொருள், நைடத நாற்ப 

யன், நிடததேச விவரம், நைடதம் என்னும் பெயர் விளக்கம், செய்யு 

ளிற்போதரும் அலங்காரங்கள் என்னு மிவற்ழையும் எழுதிப்பதிப்பித் 

தேன். உரையைத் தனித்தனிப் கால் வெடுத்து அவற்றிற்குப் 

பொருள் கூறுவதினும், பொருண் முடிபுக்கியையப் பதங்களை யக் 

துகமாகச் சேர்த்துப் பொருளுரைத்த னலமாக விருந்தும் அசக்தர்ப். 

யங்க ணோக்கி விடுத்தாம். இஃதிரண்டாவது பதஇிச்சகப்படுமேல் இன்ன 
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மம் பலப்பல இன்றியமையா விடயங்கள் சேர்த்துச் செல்வனே பதிப் 

பிக்க, வேண்டுவார் வேண்டியாஙடயும் புதுச்சந்நிதிக் க6தகாத சுவா 

மியா பையா சிக் எவ் டத முற்றுக வெனப் பன் முறை வந 

தத்துப் பிராத்இிக்கின்றேம். 

இங்கனம் : 

மா. கதிரைவேற்பிள்ளை, 
மேலைப்புலோலி 

யாழ்ப்பாணம். 



இந். நால் உரையிற்காட்டப்பட்ட நூல்கள். 

உரையாசிரியர்கள். 

் நச்சினார்க்கினியர். 

அடி யார்க்குகல்லார். 

பரிமேலழகர். 

கூர்மபுராணம். பொருநராற்றுப்படை, 
மே. விருத்தியுரை. மதுரைக் காஞ்சி 
கந்தபுராணம். தணிகைப் புராணம். 
தொல்காப்பியம். நாடகத் தமிழ தூலார், 
நன்னூல். அமரம். 

ப.இத்றுப்பத்து. தேவாரத் திருவருட்பா, 
இறுபாணாம்றுட்படை, நாலடியார். 

இரத்தினத்திரயம். திருவருட்பா திருக்கோவையார். 
இருக்குதள். சித்தாந்த சகொமணி. 
2 லகூந்தாமணி. பேரூர்ப்புராணம். 
காஞ்சிப்புராணம். மதன தத்திரம், 
ஆத் இருடி. மானவபு ராணம். 
புறநானூறு. மனுஸ்மிரு இ. 

திலப்பதிகாரம். காளிதாசசுலோகம். 
திருவிளை யாடற்புராணம், வெண்பாப் பாட்டியல், 
நன்னெறி. நளவெண்பா. 

உதயணன்கதை. வண்டுவிடுதா ஆ, 
குரியசித்தாந்தம். விவாக கற்பம், 

சூடாமணி௰கசண்டு. காமந்தகம். 
பிங்கலந்தை, - ப - இலக்கணவிளக்கம், 
நியாயதூல். சிவதருமோத்சகம். 
பாகவசபுராணம். பஞ்சபரா தியம். 
குதசங்கிதை. பார்க்கவபுராணம். 
தரிசனோபறிடதம். பிருகச்சாபாலவுபநிட தம். 

காசிகாண்டம். பஸ்மசாபால வுபறிடதம், 
நல்வழி. குறிஞ்சிப்பாட்டு [ட்பா.. 
மகாபாரதம். தீருமுரு க ற்துப்ப்டைத் இருவரு 
சாமுத்திரிகாலக்கணம், பட்டின த துப்பிள் ளேயார்பாடல். 
மதிவாணர் நாடகத்தமிழ்தால், திருவாசகத் திருவருட்பா. 
அடி நூல், சைவபுராணம். 
இசை நாலார். செளரந்தரியலகரி. 
சிவப்பிரகாசம். இலக்கணவீளக்கம். 
உவமானசங்ொகம். புறப்பொருள் வெண்பாமாலை. 
நியிதத.நால். கெளதம லிவாகபத்த து. 0 
திருவருட்பயன். கல்யாணபஞ்சா தி, [ரம் 
பிரபுலிங்கலீலை. திருவாலவாயடிகள் திருமுகப்பாக 

மலைபடுகடாம். யாப்பருங்கலக்காரி கை, 



டே 

சிவமயம். 

நூலாசிரியா வாலாறு. 

i DECIDE 

அமிழ்தினு மினிய தமிழ் மொழியிற் சொன் ஜோக்கும், பொரு 

ன~ேக்கு் தொடை நோக்கும், நடைகோக்கும் எந்நோக்கும் ஈன்குபொ 

ருந்த விருத்த யாப்பான் யாக்கப்பட்ட காப்பியமாக இ நீநைடத 

நூலைச் செய்தவர் அதி வீரராம பாண்டியனார் ஆகும். இப்புலல 
சேராம் அரசகுல திலகரைப் பற்றி யிர் நூலிற் கூறப்பட்ட வரலாறு, 

:வலனுயர்த்த வண்ணி லஞ்சேல் வான்றொடுபொற் கோட்டிமய வரை 

யிற் நீட்டி - யலர்தலை மாநிலம்புரக்கு மதிவீர ராமனிக லாசரேதே” 

என்னு மிதவேயாம். இதுகொண்டு அதிவீரராமன் என்பவர், பாண் 

டிய குல அரசர் என்பதும், குமரி தொடங்கி இமயமலை காறும் அணை 

செலுத்திய மன்னர் என்பதும் நன்கு விளங்குன்ற து. இவரால் இயற் 

றப்பட்ட கூர்ம மகா புராண முதலிய செந்தமிழ் நூல்களி ணிடத் 

தும் இதற்கு மேல் இவர் வரலாறு தெளிவிற் கூறப்பட்டிலது. ஆக 

லின் இவர் வரலாற்றைச் சிரியனேன் அறிந்தவரையில் எழுதுகின் 

னன், நம் தமிழ்காட்டுப் புலவர்களுட் பலர் சரிதங்களின் உண்மை 

காண்டல் அரிதாக இருக்கின்றது. காலம், இருப்பிடம், சமயம், அவ 

ரியற்றிய நூல்கள், அவர்காலத்திருந்த ஏனையபுலவர்கள் முதலாயின 

ஒருவருரைத்தபடி மற்றையோ ருரைக்கவும் ஒப்பவுங் கண்டிலேம்: 

அங்கிலம் படித்துச் சிறிது தமிழாராய்ச்சி யள்ளாரும் அததானு 

மில்லாதாருமாய சிலர், இக்காலத் துவெளிவந்து தத்தமக்குத் தோன்றி 

யலாறு எழுதி மூரணுகின்றனர். ஒளவையார் இருவர் என்றும், ஸ்ரீசம 

யாசாரிய தெய்வங்களாகிய கீந் ஜான சம்பந்த மர்ததி நாயனார் முதலா 

யினோர் காலம் 1510 ஷூதக்குள் என்றும், சைவ சித்தாந்தியாகிய 

திநவள்ளுவ நாயனார் சமணர், புத்தர், வைணவர், பொது நிலையர் 

என்றும், களவியலுரை நக்கரனார் செய்ததன் றென்றும், அரியர் 

நீலகண்டஞாரியற்றினார் என்றும், கல்லாடம் சங்க நூலன்றென்றும், திருக் 

கோலையாருரை  பேராசிரிபர் செய்த தென்றும் புகழேந்தி, கம்பர்வை 

-ணவர்கள் என்றும், இவ்வாறு ஒருவர்க் கொருவர் பிறழ்வறக் கூறுநின் 

றனர், முந்து றமிழிழ் செய்யப்பட்ட செந்தமிம் நாவலர் சரிதம் என்னு 
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அல் இன்னும் வெளிவரக்கண்டிலேம்.ஒரு நாலின்முன்னர் ((அக்கயோன் 

பெயரேவழியே யெல்லை?? என வரூஉம் பாயிரம் இருத்தல் ளேண்டு 
மென்பது தமிழ்நூல் விதியாத விருந்தும், அது செவ்வனே கூறப் 

படாமையால் சரிதம் அறிதல் அருமையாயிற்று, பாவலர் சரித்திர 

தீிபகம், அபிதான கோசம், புலவர் புராணம் என்னு நூல்கள், புலவர் 
களின் சரிதங்களை யெடுத்து விளக்கப் போந்தும் ஒன்றோடொன்று முர 

ணியும்) விரிவிற்கூறாதும், விளக்கவேண்வெனவற்றை விளக்காதும், 

ஒருவாறுசென்றன. இந்நைடதததை யிதற்குமுன் அச்சிடுவித்தார் பற் 

பலராயிருந்தும், அவர் தாமும் இவ்வரலாற்றிற் புக்காரல்லர். இந்தா, 

லாசீரிய ரியற்றிய ஏனைய நூல்களைப் பதிப்பித்தார் தாமும் அவ்வாறு 

யினர். ஆகலின் யானும், அவ்வாறு ஒழித்தனலம் ௮ன்றென்று, கேள் 

வியானும், சாதனங்களானும் தெரிந்தவற்றை யெழுதிவைப்பிற் பின் 

னோர்க்தப்பேரிதுபகாாமா மென்பதையு முள்ளிட்டு வரைவான் புக்கே 
கைவிற் பெரியோர் குறைகூறா ரென்க, 

அகிவீரராமபாண்டியர் அவர்களின் தந்த தாயார் இவர் எனத் 
தெரிந்திலது. அவர்தமயனார் வாதுங்க ராம பாண்டியனும் என்பது 

தெற்றெனப் புலப்படுனெறது. இவர்களிருவரும் கல்லி, கேள்வி. 

ஒழுக்கம் முதலியவற்றிற் சிறந்தவர், காகத் திருகண்ணிற் கொன்றே 

மணிகலம் தாங்கும், இருவராகத் தும் ஒருயிர் பெற்றாற்போலு முழுவலன் 

புடையவர். பாண்டியற்கு எஞ்ஞான்றும் தமிழ் மொழியை வளர்த்தல் 

உரி மையாதல்போல் இன்னோரும் தாம் அலர்தலை மாநிலம் புரக்கும் 

அசசபேறுகளா யிருக்தும், அவ் விவகாரத்தி ஸில்லாது அதனுடன் செக் 

தயிழ்ப் பரிபாலனமுஞ் செய்து வந்தனர். அதுபற்றியே யுலகம் * பாண் 

டியிலாண்டுபட்டரீலாண்டு ?? எனப் பழமொழி கூரறாநின்றது. நால் 

வர் பரமாசாரிய மூர்த்திகள் இருவவதாரஞ் செய்து, இறைவனருளுரு 

லாய் நின்று செந்தமிழ் வேதமாகிய திரவரட்பாத் திநழறைகளை யரு 
ளித் தமிழ் மொழியின் பெருஞ்சிறப்பை யுலகமதிக்க எவ்வாறு நிலை, 

நாட்டி யருளினரோ, அதுபோல இர்கால்வரும் பின்னர்த்தோன்றித் 
 தத்தமக்யென்றவாறு தமிழ் மங்கைநூலிழர்து மடங்காது, அன்னாட்கு 

மங்கல காண் நிலைத் தரமேறச் செய்தமைபற்றி யுலகம் அம்மு துமொழி 

யை யின்றும் வியந்து கழறாநிற்கும். என்னை ! சங்கமிர் இய பாண்டி 

யர்ச்கும், அவற்றிணிருந்து தமிழாராய்ந்த புலவர் பெருமான்களுக்கும் 

ஒப்பாகச். சங்கமிருத்துவோரும்; இருச்து ஆராய்வோருந் தாமாகவே 

யிருந்து தமிழை வளர்த்தலி னென்க, இங்கே “ பாண்டியில் இரண்டு??' 

என்றது, இவ்வதிவீரராம பாண்டியனாரையும், அன்னவர் சம்முன்னவ 

னி 
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ரான வாதுங்க ராமபாண்டியனாரையு மாகும். “பட்டரில் இரண்டு”? 
என்றது மாதவப்பெருந்தகை யாசிரியராக் திராவிடமாபாடியச் வெஞான 

யோககளையும், அவர்தம் முதன்மாணாக்கர் கவிச்சக்காவர்த்தி கச்சியப்ப 

முனிவரரையும் குறிக்கும். 

அகவே அதிவீர ராம பாண்டியனார் புவிச் சக்கரவர்த்தியாயிரறார் 
ச.துபோலச் கவிச் சக்கரவர்த் தியாகவும் விளங்கினார். அவரியத்திய நூல் 

வளப்பத்தானே யுயர் வேதம், சிவாகமம், உபாகமம், வேதாந்தம், இத் 

் தாந்தம், ஸ்மிருதி, புராணம், இதிகாசம் முதலிய வடமொழி நூல்களை 

யும், தொல்காப்பியம், புறப்பொருட் பன்னிரு படலம்; முத்தொள்ளா 

யிரம், களரியாவிரை, இசைநுணுச்கம், தாளசமுத்திரம், வெண்டாளி, 

நற்றிணை, பதிற்றுப்பத்து; ஐங்குறுநாறு, இறையனார் அகப்பொருள், 
பத்துப்பாட்டு, சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையாபதி 

குண்டலகேசி முதலாய சங்கநூல்களையும், திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் 

முதலாக ஸ்ரீசேக்ழொர் சுவாமிகள் இறுதியாக வுள்ள திருவருளாளப் 

பெருந்தகை யாராற் நிருவாய்*மலர்ந்தருளப்பட்ட தேவாரம் முதலாகப் 

பெரிய பராண மிறுதியாகவுள்ள பன்னிரு திருமுதைத் திருவருட்பாக் 

களையும் ஏனைய த்தார்த நூல்களையும் அிரியரிடம் வான்முறையிற் 

கற்றுத் தெளிந்த புலமையுடையார். என்பத குன்றின்மேவிட்ட தீபம் 

போற் காணப்படுகின்றது. இவர் ஆசிரியர்கள் வேப்பத்தூர் ஈசான 

மாழனிவர் அவர்களும் ௬வாமிநாததேவர் அவர்களும், சிதம்பரம் 

௮அகேரா சிவாசாரியர் அவர்களு மாவர். அது குருவணக்கச் செய்யு 
ளாற் கண்டாம். குருவணகீசம் புரிந்ததனால் இவர் குருபத் தியில் விசே 

டூத்சவர் என்பது : வெளிப்படை. அகோர சிவாசாரியர் என்பவர் 

சைவரித்தார்த தாபகராய்ப் பதுனெண் பத்ததித் தலைவர்களு ளொரு 

வராய்ச் சிதம்பரத்திலிருக்த ஆதிசைவப்பிராமணர் ஆவர். 

{ 

இவர் இருந்து அரசாண்ட இடம் கொற்கைநகரே யாகும். ௮௮ 
வெற்றிவேற்கை வீரராமன் - கொற்கையாளி?? என்று நறுக்தொ 

கையிற் கூறப்பட்டதனாற் தெரிகிறது. லெர் பாண்டிராட்டின்கணுள்ள 

தென்காசியிலிருக்து அரசு செலுத்தினர் எனவும், சிலர் ம அரையிலி 

ருந்து அரசு செலுத்தினர் எனவும் புகலா நிற்பர். மதுரைப் புராணத்தி 

லுரைத்தாங்கு, பாண்டிய௰ர்கணெடும் காலமாகக் கொற்கை என்னும் நக 

'ரத்திலே வடித்தார் எனப் புலப்படலால், பெரிபிளசு என்னும் மேலைத் 

தேச வாசிபார். கூறிய பாண்டியர் பட்டினமாயெ கொல்) அ௮ல்லதேல் 
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நூலாசிரியர் வரலாறு, நரக ச. 

டிஆன்வில்லிஎன்னும் ஐரோப்பியர் சொல்லியதாய, இராமேச்சாத் 
தின் அருகில் இருக்கும் நீழ்க்கரையே பாண்டிய ராசதானி என்று 

பாண்டித் தேயசரித்திரங் கூறுகின்றது. இவற்றானும், நறுந்தோ 
கைக் கூற்றானும் சந்திர வமிச அரசராகிய இந்நூலாசிரியரும் வரித்த 

இடம் கொற்கை ஈகர் என்பது வெள்ளிடைமலைபோற் தெள்ளிதின் 

உணரக் இடக்கன்ற அ. மதுரையையும் தமக்கு உறைவிடமாகக் கொண் 

டிருக்கலாம். 

இவர்க்கும் இவர் சமயனார்க்கும் இராமன் என்கின்ற பெயர் இருத் 

தலான், இவரது தாய் தந்தையர்கள் நெடுங்காலம் மகப்பேறின்றி, சேது 

சென்று. இராமநாத சுவாமியை வ.நிபடூஉங் காலத்து அவர் திருவரு 

ளாலே இரட்டைப்பிள்ளைகளாகத் தோன்றினமையால் முற்பிறந்தார்க்கு 

வா அங்கராமன் என்றும், பிற்றோன்றி யார்க்கு வமிச பரம்பரைப் பெயர் 

சேர்த்து அதிவீரராமன் என்றும் பெயர் வைத்தனர் என்ப. அஅதுகாலத் 

தில் இரட்டையர் ஆண் மகவாய்ப் பிமந்தமையால் ஒன்றற்ரா இலக்கு 

வன் என நாமகரண மிடவேண்டுமென் ற, சிலர் கூறியும், அம்மானுடப் 

பெயரை யெடுக்கிலேம் ;. சிவபெருமானுக்குரிய திருநாமமாக ₹ ஸ்ரீரா 

மம் தீரிணேத்தாம் சோமாரத்த தாரிணம் குலிஈமபரம்! பஸ்மோத் 

அளித சர்வாங்கம் கபர்த்தநமுபாஸ்மகே)? என ௮தர்வணவேக இராம 

ரகசியோபநீடதம் உரைத்தபடி இராம நாமமாகிய சவன்பெயரையே 
யிடுவேம் என்று இறாவர்க்கும் இராமன் என்னும் பெயர் பொருந்த இட் 

டனர் என்ப. அதிலீர ராமபாண்டியன் என்னும் பெயான்றி வல்லடா 

தேவன், பிள்ளைப்பாண்டியன், தலசேகோன், குணசேகா வழக், 
தமிழ் வளர்த்த தென்னவன் என்னும் பெயர்களும் இச் நூலாசிரியாக் 
குப் பெயாகளாம். 

இக்காரணத்தானே . வாயு சங்கிதை என்னுஞ் சைவபுராண 

பாகத்தை யருந்தமிழிழ் பாடினார் இவரே யென்று கூறுவர் நல்லிசைப் 

புலவர். சிலர் அதுவேறு பாண்டிய னெனவு முரைப்ப. அன்னது 

பொருக்தாமைக்குரிய வேதுக்களைக் கூறின் விரியுமென்று ் விடுத்தாம். 

“குட்டுதற்கோ பிள்ளைப் பாண்டியனில்லைக் குறும்பியளவாக் காதைக் 

குடைந்து தோண்டி - யெட்டினமட் டறுப்பதற்கோ வில்லியில்லை?? 

என்னுஞ் செய்யுட்படி, பிள்ளைப் பாண்டியன் என்னும் பெயருடைய 

இவர், புலவரென்றிருந்தார் பாடிய பாடல்களைக் கண்ணுற்றுப் பிழை 

யிருப்பின், பிழைவருந்தோறும் அவர் தலைகளிம் குட்டிக் குட்டித் இருத் 

தீமாகப் பாடிவருமாறு அஞ்ஞாபித்தும், பின்னர் அங்ஙனம் பாடி.வந் 

தாரை மகிழ்ந்து உபசஙித்து அவர் விழைந்தனவற்றைக் கொடுப்பாரென் 

ட்.) 
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றந் தெரிகின்றது. தாங்கா ஈல்விசைத் சண்டமிழ்ப் புலவரைச் கண் 

டக்கால், போசராஜன் காளிதாசனைக் கண்டாங்கு மழை மீச்கூரச் கட்டி 

மணணைத்து; கல்வி யாராய்ச்சி புரிந்து தக்கவாறு பரிலெளிப்பர். வித்தியா 

விநோதமே தமக்குப் பெரியதோர் ஆட்சியாச் கொண்டிருந்தார். 

கூர்மபுராணம், இலிங்கபுராண மியற்றி யரங்கேற்றுங்காலத் 

இலே அசசற்குரிய தானங்கள் கூறிய விடத்து அவற்றை அதபவத்துல் 

காட்டவேண்டுமென்னும் கருத் துடையசாய், அலாபுருடதானம், இரணிய 
கருப்பதானம், பிரமாண்டதானம், இரணிய கற்பகதானம், அட்டோத்தா 

எகத்திர கோதானம், இரணிய விடபதானம், சுவர்ண கன்னிகாதானம், 

திக்குப் பாலகசானம், சுவர்ண ரததானம், பஞ்சலாங் கலதானம், இச 

ணியபூ தானம், சுவர்ண சத்த சரகரதானம், இரத்தின தேனு தானம், 

ச வர்ண கணபதி தானம், திலபருவத தானம் முதலிய தானங்களைச் 

செய்து காட்டினர் என்ப. தாயர் இறந்த காலத்திலே வைஇகக் கிரியை 

கள் செய்தல் வேண்டுமென்றும், அவற்றைப்போலச் சிறந்த இரியைகள் 

வேறிலவென்றும் பிராமணர் சிலர் கூறியவிடத்து, ஸ்ரீ தம்பா க்ஷேத் 

இரத்தினின்றும் சகலாகம பண்டித சிரோமணியாகிய சித்தாந்தபானு 
அகோரசிவாசாரியார் அவர்களைத் தருவித்து; சைவாகமக் இரியைகளைச் 

செய்வித்துக் காட்டி வெட்கமடையப் பண்ணியசன்றி, அக்கிரியைக 

ளெல்லாம் சிவாகமங்களிலிருக் த பெறுதல் அருமை ரோக்கிப் பூர்வா 

பாக் இரியாவிதிகளெல்லாம் பொலிந்து எவரும் இலகுவிற் றெரியும்படி. 

அகோர சிவாசாரியரைக்கொண்டு, செளச அசமனமுதல் அத்திராபிடேக 
மீறாகவுள்ள திக்தாவிதி, அந்தியேட்டியாதி பிண்டசம் யோசன மீமுக 

வள்ள உத்தர இரியாவிதி, நவசந்தி தவசாரோகண உற்சவாதி பிராயச் 

இத்தாந்தமாகவுள்ள பிரதிட்டாவிதி என்னு மூன்றனையும் அடக்கிச் செய் 

வித்தமையால் அர்கூற்கு “கீரியாகீரம ஜ்யோதி அல்லது த்யோதி?? 
என்று பெயர் வழங்குப.. 

இமய தொடங்கிக் கன்னியா குமரி வரைக்கும் உள்ள தேயங்க 
ளைத் தமக்குச் சுவாதனமாக்கி, மற்றைய அரசர்க டமக்குத் இதை 

கொடுக்க ஆண்டனர். அரசுசெலுத்துவதிலேயே தங்காலத்தைக் கழித்து 
விடாது, தத்துவ ஆராய்ச்சிபுரிவதிலும், சிவபூசை செய்வதிலும், புலவர் 
கோட்டி கொள்வதிலும், ' வடமொழிக்கணுள்ள நூல்களைத் சமிழ்க்குச் 

ஒறப்பாக மொழிபெயர்ப்பதிலும் காலங்கழித்தார். இதனாற் ஐமிழிலன் 
ஜிச் சம்ஸ்கிருதத்தினும் பாண்டித்திய முடையார் என்பது தெற்றெனப் 

புலப்படுகின்றது, வடமொழி நூல்களைத் தமிழிற் பெயர்த்து வருங் 
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காலத்து, அவற்றை யவ்வப்போது தமது தமயனாராமெ வருங்க ராம 

பாண்டியனுக்குச் காட்டி வருவார். அவரும் இவர் தமை யூக்கப்படுத்தி 

வருதலுண்டு. அங்ஙனமாய காலத்து * இலிங்கபுராணத்தை மொழி 

பெயர்த்துக் காட்டிய காலத்திலே வரதுங்க ராம பாண்டியனார், வெள்ளை 

யாக இருக்கிறது ; அயினும் பொருளோ மதிக்கத்தக்கது என்னுங் கருத் 

தைக் குறிப்பாகச் காட்வொன் “முத்துப்போலிருக்கிறது ?? என்றார். 

அதனையறித்த பாண்டியனார் மூன்னோனைத் திருப்திப்டடுத்தல் காரண 

மாகவும் கரசகண்டத்தை மொழிபெயர்த்துக் காட்டினார், 

அதனைக் கண்ணுற்ற வாதுங்கராம வழுதியார், சோதர! “இத 

கரும்பு போன் நிருக்கிறது? என்றார். வலிந்து பொருள் கொள்ளாம 

அத்தகையதோ வென்று, நூலாசிரியர். கூர்ம மகா புராணத்தைஃ 

செர்தயிழிற் செவ்வனே பாடிச் சென்றார். அந்தத் தத்துவ சாகாமாகய 

புராண முற்றையும் ஆராய்ந்த பாண்டியனார், பாக்கள் திரிசொற்களின் றி 

யிருத்தலானும், கொண்டு கூட்டு முதலிய பொருள்கோ எரிதாயிருதத 

லானும் வெநேய நிரம்பிய செல்வத் தணையே! “இது பால்போ விருக் 
இறது”? என்றார். அதகேட்ட அதிவீரராம பாண்டி.யஞர் அதினு முவ 

சையுறாமல் நைடதமாகிய இந்நூலைப் 'பாடத்தொடங்கினர் என்ப. 

ஸ்ரீஹர்ஷ கவி என்பார் வடமொழி ரைஷதம் பாடியது சிந்தாமணி 

மந்திர வுபாசனையால் என்று தெரிதலால், தாமுஞ் சிவபெருமானை யதி 

தேவதையாக வுடைய இந்தாமணி மந்திரவுபரசனைகொண்டு, புகழே 5) 

வெண்பா யாப்பில் ஈளசரிதம் செய்திருப்பதால் அதனைப் பார்க்னெம௰ 

இதுவிழுமிதாக வியற்ற நினைந்து விருத்தயாப்பாற் ரொடங்க. மன, 

மதோ பாலம்பனப்படலம் வரையும் பாடிமுடித்துத் தமக்கே யப்பாடல 

களின் சொற்சுவை பொருட்சுவையாதிகள் வியப்பையும் உவகையை 

யும் விளைத்தல் கண்டு, இன்னதனை ஈஞ்சேட்டன் பார்த்து என்சொல் 

ப: 

* தமிழில் இக்காலத்து அச்டெப்பட்ட வெளிப்படுத்திய இவிக 

புராணம், வடமொழிப் புராணத்திற்குப் பெரிது மொல்வா அ வேறுபட 

டிருக்ன்றத. அதிவீர ராம பாண்டியர் சமஸ்இருதத்திலும் வல்லுகரா 

யிருக்கவும் அங்ஙனஞ் செய்வர்கொலோ, செய்யார்! செய்யார்!! அப் 

பிரதி ஒழிச்துவிட்ட சென்றாவது, கரலிகதெக் காரரி னேர்ந்த வழக. 

. வென்றாவது, அல்லது வேற்றோர் செய்த தென்றாவது அதனைக் கொள் 

ரூதலே சால்பாகும், 
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லுமோ? அறிகுவமென் றெண்ணி யதுகாறு முள்ள பாக்களைக். கொண் 

டுபோய்ச் காட்டினர். அப்பாடல்களை யெல்லாம் பார்த்து மிக்க இரும் 

பூதுற்று ஆனந்தக் கூத்தாடித் தம்பியைத்தமுவி முத்தமிட்டுச் சொல் 

லும். (அச்சோ! பொற்கலத்தினிரப்புதற்குரிய திவ்லியாயிர்தத்தை 

வாளா நிலக்கமரிற் பெய்தனையே”? என்றனர். . அதுகேட்ட நைடத அசி 

ரியர் ஈஞ் சந்திரவமிசச் சக்கரவர்த்தி காப்பியத் தலைவனாகவும் இங்கன 

முரைத்தல் என்னென, சிர்தாமணி, லெப்பதிகார முதவியவே மான, 

எம்போலும் மானுட அரசனைப் புகழ்ந்து, இத்துணைச் சொற்சுவை 

பொருட்சுவைப் பாக்களைப் பாடினையே ! இவற்றைப் பிறத்தலிறத்தல், 

வேதனைப் படன் முதவியன இல்லாத முன்னைப் பழம்டொருட்கு முன் 

னைப் பழம் பொருளாஞ் சிவபெருமான்மீ து கூறப் பூர்வவரும் புண்ணிய 

நிற்கல்லாதாயிற்றே ! அதகொண்டு கவல்இன்றேம்? என, நூலாசிரியர் 

உண்மையே கூறினிர்! எனத்தெளிர்.து கவன்று, அப்பால் ஊக்சமின் மை 

யால் ஒருவாறு பாடிமுடித்தனர் என்ப. இவ்வுண்மை யறியாப்புலவோர் . 

பலர் “புலவர்க்கோ ரெளடதமென நைடதமாம்?' இதனைச் சென்று 

தேய்ர் திற தலை யுடைத்தென்ப, அவமெலாம் இக்கருத் தறிவாராயின் 

அங்ஙனங் கூறாரென்ப அ தற்றம். 

நைடதம் அரங்கேற்றுங் காலத்தில், ஓர் புலவர் எழுந்து, அரச 

மேரும் புலவர் பெரும! பாக்களை ““வரயுறைவாழ்த்தேயவை யடக்கியலே- 

செவியறி வுறாஉ௨வென வவையுமன்ன? என்ற குத்திரத்தானே ஆரி 

யர் தொல்காப்பியனார் மூவகைப் படுத்தலான், அவற்றுள் அவையடக் 

'இயலாம் செய்யுள் கூறாமை யிமுக்கன்றே யென்றார். அதற்குப் பாண் 

டியனார் செவ்வனிமையாவது :- அரசர்க்குத் சங்குடிகண்மாட்டு என் 

அம் வழிபாடு பெறப்படாமையானும், மூவகைப் படுத்திய தொல்காப்பிய 

சூசே தம் நூற்கு அவையடக்கங் கூரறாமையானும் யாம் புவிராச னாவ 

தன்றிக் கவிராசனாகவு மிருத்தலானும், நஞ்சமுகங் கண்டுழியவையடக்கங் 

காணு மாகலானு மெமக் கஃதெஞ்ஞான்றும் வேண்டப்படாது என்பு 

தாம், புலவர் அதுகேட்டு வியக்திருந்த பிற்றைப் பாண்டியன் அப்பாற் 

பரவையரங்கேற்றி வருவானாயினான். அவ்வாறு அரங்கேற்றி வரூஉங் 

கால், நகரப்படலத்தில் வரும் செய்யுளாயெ வாய்ந்த மின்னை”? என்னும் 

பாடலை அரங்கேற்றும்போது ஓர் புலவர் எழுந்து ஆக்பித்த அகே 

பத்தையும், அதற்குப் பாண்டியனார். உரைத்த விடையையும் அச்செய் 
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யுளின் குறிப்புரையிழ் காண்க. அதபற்றிப் பாண்டியரைன்றி யவா அ 
மனைவியாரும், முற்காலச். அள்ள உமாபாத பங்கசாட்யொர், ஒளவையார், 

வாசுகியார்,. பாரிமகளிர், பூதப் பாண்டியன் தேவியார் பெருங்கோப் 

பெண்டு, பேய்மகள் இளவெயிஸி, வெறிபாடிய காமக் கண்ணியார், 

நீலகேசி, கேமை, அஞ்சனாகபி, வலீணகானபாக் கோணநாயயெம்மையார், 

சண்பகவடிவி, வித்தியாகுசோசம், சைவ எல்லப்ப நாவலர் தேவியார் 

முதலினோர்போல, புலமையினும் சிறந்தவர் என்பது வெளியாகின்்ற௮. 

மொழிபெயர்க்குங் காலத்து இவ்வரசியாருந் தங்கணவனார்க்குப் பலவகை 

யானும் உதவிபுரிந்தார் என்ப, 

பின்னர் வாயுசங்கிதை என்னு நாலையியற்றி யதனைத் தமயனுக் 

குக் காட்டிய காலை யவர் மிக்க மகிழ்ச்சியுற்றனர் என்ப இவர் இளமை 

யிலே சிற்றின்பப் பிரியராயிருந்து வினைவயத்தால் அதனையே மெய் 

யின்பாக்கருதி யொழுகி அதனியல்களை யுணர்த்தும் கொக்கோக இருடி 

யினால் செய்யப்பட்ட கொக்கோகம் என்னு நூலை மொழி பெயர்த்து 

அப்பெயர் சாத்தியும். கந்தபுராண இர்திரபுரிப் படலத்திற் கூறப்பட்ட * 

மதனாகமவியல்களை மொழிபெயர்த்து, மதனக்கோவை எனப் பெயர் 

குட்டியும் வெளியிட்டார் எனவுங் கூறுப. அவற்றுட் கொக்கோகம் 

அவாது சகோதரர் பெயருடன் வெளியா யிருக்கிறது. இந்நூல்கள் 

செய்தற்குக் காரணம், மதமீறிய மங்கையரை யம்முறையானே தம் 

வயப்படுத் தி, அவர்க் கொண்டு இல்லற மென்னும் தரும சகடத்தை 

யிழுப்பித்து உலகர் வீட்ட நெறிசேரு மியல்பிற்றன்றி, அவர்தம் இற் 
றின்ப நெருக்கத்தானன்றென்ப தெளிக்திசினோர். பூர்வ வினை மேல் 

ட்டானே யிவர்க்குத் தொழுரோய் பத்றிய காலத்துத் திருக்கருனை 

என்ற கேஷேத்திரம் சென்ற, அகோராத்திரம் பெருமானாரை வழிபட்டு 

வந்தார். அரசியின் தூண்டுதலால் இருக்கருவை வெண்பா வந்தாதி 

பாடி முடித்தார். திருக்களா நீழற் பெருமான் கெயோகத்துள் அஷ் 

டாங்கயோக வழியைச் | சித்தவுருக் கொண் ணெர்த்தி நிதுசெய்க, 

என்று சொப்பனத் துணர்த்தி யருள, அது செய்வாராயினார். இங் 

ஙன் இருக்கும் காலத்திற் றங் கணவனார்க்கு நோய் நிரா திருத்தல் 

கண்டு பயமுற்ற அரசியார், தியானஞ் செய்தெழுந்த தங்கணவர்க் 

கண்டு, “யோகபலம் எவ்வாறு இருந்தது! எனவினாவ, அதற்குவிடை 

மாகவும், இயானத்து நிகழ்ந்ததை யுணர்த்துவதாகவும் பாண்டியனார் 

மேலிவருஞ் செய்யுளைக் கூறினர். 
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* அஞ்சலென்ற கரதலமுல் கணபண கங்கணமு 
மரைக்கசைக்த புலியுடையு மம்புலிச்செஞ் சடையும் 

கஞ்சமலர்ச் சேவடியுங் கனைகழலுஞ் சிலம்புங் 

கருணை பொழி இருமுகமுங் கண்களொரு மூன்று 

நஞ்சையுண்ட மணிமிடறு முர்நூலு மார்பு 

நலந்திகம் வெண்ணீற்றொளியு மறிமானு மழுவும் 

பஞ்சடிச்சிற் நிடையுமையா ளொப்பனைப் பாகமுமாய்ப் 

பால்வண்ண னுளத்திருக்கப் பயமுண்டோ வெமக்கே. னள தரு தூ 

இச் செய்யுட் கருத்தையறிக்த அரசியார் ஒருவாறு மெளனமா 

யிருத்தல் கண்டு, ஏதோ ஒரு கருத்துற்றும், அதனை நம்மாட்டுச் சொல் 

அதல் கூடாதென் மன்றோ வாளா மறுநிநின்றாளென்று, நாயகன் 

சொற்படி நடத்தல் மங்கையர் கடனென நங்கை யறிவையே. ஆத 

லின் நின்கருத்தைத்தெரித்தி, அஞ்சாதே யெனப் புகல; இத்துணையும் . 
இச்சகுனபாவனையிற்றான் நிற்னெறீரோ ? இன்னும் அத்துவித பாவ 

னையே யோகபலமாயுள்ள த ; யோகபாவம் வேதாந்தமும், அத்துவித 

பாவம் சித்தாந்தமுமாக விளங்குவனவன்றே ? அகவின் அப்பாவனை 

யைக் குறிப்பிற் புகல்வார் போன்று, மேல்வருஞ் செய்யுளை மனைவியார் 

கூறினர். அதவருமாறு :- 

ஆக்கையெனும் புழுக்குரம்பை யணைந்தணையாப் பொருளை 

யருளொளியைப் பராபரத்துக் கப்புறமா மறிவை 

நீக்கமற மயிர்முனைக்கு மிட மறவெங் கெங்கு 

நிறைக் அ நின்ற முழுமுதலை நினைவிலெழுஞ் சுடரைப் 

பாக்யெங்கள் செய்தனந்தந் தவக்குறைகள் முடிக்கும் 

பழவடியார் தமக்குதவும் பசுந்துணாக் கற்பகத்தை 

வாக்குமன விகற்பத்தா லளவுபடா வொன்றை 

மாசற்ற வெறுவெளியை மனவெளியி லடைப்பாம். 

* இதுவும் அடுத்த செய்யுளும் இவர் தமயனாூக்கும் அவாது 

மனைவியார்க்கும் நிகழ்ந்த. 'பாடல்களாமென்பர் சிலர். சாமதசையிற் 

பயந்தகாலை மனைவி கேட்டதென்ப, 
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இச்செய்யுளில் வேத ரசுகளான யோகதத்தோப நீடதம், 
தரிசனேபநிடதம் என்பன வுணர்த்திய மெய்ப்பொருட் பாவனையிருத் 

தல் கண்டு வியப்பும் ம௫ழ்வும் மீக்கூரப்புகழ்க்து, ஈம் புண்ணியப் 

 பமனன்றோ நின்னுருவாக வந்தடுத்தது என்று களிகொண்டு நிற் 

குண பாவனை செய்ய நேர்ந்தார். அக்காலத்திற் றோன்று மெய்யன்பு 

மேலீட்டானே. திநக்கநவைக் கலித்துறையந்தாதி, திநக்கநவைப் 
பதிற்றுப்பத் தநீதாதி என்னும் பாமாலைகளைச் சாத்தினார். பரமனரு 
ளாலே தொழுகோ யகன்று உதய சூரியன்போலிலூனர். தேவியுங் 

களிப்பெனுங் கடன் முழுனெள். அந்தாதிப்பாக்கள் ஒவ்வொன்றும் 

கல்லையு முநக்கும் தன்மை வாய்ந்தன. 

இவர் செய்த வேற்றிவேற்கை என்னும் நறுந்தோகை நூலின் 

அருமை பெருமை நோக்கியே ஆங்லெ திராவிட அரிய பாடா விற் 

பன்னரான டயிலர் என்னும் ஐரோப்பிய ஆங்லெ பாடையில் 

அதனை மொழி பெயர்த்தனர். சேதுபுராணம் செய்தருளிய நீரம்பா 

வழகய தேசிகம் இவர்க்கு ஆசிரியரா யிருர்தனர் என்றும், ஒருகால் 

பாண்டியன் அவரை வெகுண்டுரோக்கி, அவர் யிக்க கருமிறமுடையரா 

யிருக்தமையால் அதனைச் சுட்டி “அண்டங் காக்கைக்தப் பிறந்தவரே)? 

என்று அமைக்க, அவர் அரசனே ! நீவீரே அண்டங் காக்கைக்குப் 

பிறந்தவர்; யாமல்லேம் ; என்ன. பாண்டியனார் பின்னும். .வெகுண் 

டெழ, சித்தியார்க்கு வியாக்கியொனஞ்் செய்தார் அறுவருள் ஒருவராம் 

அமகியார், ௮ண்டத்கைக் . காத்தற்குப் பிறந்தவர் நீவிரோ ? யாமோ 

என்ன, அப்பொருளருமை” நோக்கிச் கோபந்தணிந்து அவர்மீது மிக்க 

௮ன்புவைச்தொழுகினார் என்றும் உரைப்பாருமுளர். நீரம்ப அழகிய 

தேசிகர் அவர்கள் குருவாக விருப்பரேல், குருவணக்கத்தில் வாழ்ச்சன் , 
முறை பற்றி வாழ்த்தப் படாமையானும், அவ்வகைச் சம்வாதம், கந்த 

புராணச் சுருக்கம்செய்த சம்பந்தசாணாலய சுவாயமிகட்கும் மைஞர் ௮ 

சற்கும் நிகழ்ந்த தென்று சிலர் கூ.றுபவாகலானும் ௮ஃதுண்மைக் ட 

மின்றாயிறறு. அவ்வாறு சம்வாதம் புரிச்தார் இவராயின் அசிரியரெ 

னச் காட்டப்பட்டார் மூவருள் ஒருவரோ டெனக் கொள்க, . 

புவியாளும் வேந்தற்கு, கவியாளும் சல்விசைப் புலவர் பலரா 
னும் இன்றியமையாதனவாகச் இறப்பித்தோதப்பட்ட பெருங் குணக் 

கள் வீரம், நீயாயம், தியாகம் என்பனவாம், இம்மூன்றனையும் மல 

ருக்கும் ஒலியானும் புலப்படுத்தற் கன்றே மும்முரசங்கள் ஏற்படுத் 

இனர் மன்னர். ௮௮ புறநானூறு, அகநானூறு, பதிற்றுப் பத்த, 

சங்காசோழனுலா, விக்காமசோழினுலா முதலிய நூல்களால் பெறப் 



20 நைடதம் 
ப 

படம். இம் மூன்று முடையா ஸிப்பாண்டிய னென்பது பெயரா 

னும். இயற்றிய நூல்களானும், கொடையானும் விளங்கும். இராமன் 

என்னும் பதத்துடன், அதிவீரன் என்னும் பதஞ்சேர்த் இருத்தலே 

மேலான சான்றும். அக்காலத்திருக்த மிலேச்சர் தமையும், குறும்பர் 

களையும் சமணர் புத்தர் மாயாவாதி, உலகாயதர் முதலாயி னோரையும் 

சொற்போர், விற்போர் என்னும் இருசமத்தானும் வென்றிகொண்டு, 

இலெளகிக அரசும், வைதிக அரசும் செவ்வனே நடத்தினர். 

இர் நூலாசிரியர் இருந்த காலத்தை யாராயுமிடத்து இங்லெந்தின் 
கணுள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் நகரத்திலிருந்த சம்ஸ்கிருத பாஷாவிற்பனராகிய 

ஹோரேஸ் ஹோமென் வில்சன் என்னும் ஐரோப்பியர் சிலாசரத 
னங்களைச் கொண்டு ஆராய்ந் அ எழுதிய (கிங்டம் ஆவ் பாண்டிய) பர் ண் 

டிய அரசர்; என்னும் சரித்து நூலிலே, (தமிழ்ச் சல்லியிலே பாண் 

டியன் என்னும் பேர்தான் ஒரு பிரபலமானபெயர். கொழ்கையிலி 

ருந்து அரசாண்ட குலசேகரன் என்பவனை அரிலீரன், அல்லது அதி 

வீர னெனச் சொல்வது மூண்டு, அவன் வடமொழியிலிருந்து அநேக 

நூல்களைச் தமிழிலே மொழிபெயர்த்தனன் என்றும். இ-பி-1051- 

க்குச் சமமான சாலிவாகன சகாத்தம் க௭௩ஷஹூத்திலே அவன் பிரபல 

முற் றிருந்தான்?? என்றுஞ் சொல்லப்பட்டெ.து. ஆகலால் இக்நூலா 

இரியர் காலம் பதிணோறவது மூற்றண் டேன்றே தெளியப் படும், 

எனவே யிற்றைக்குச் சுமார் ௬௦௦ த துக்குமூன் இருந்தனர் என்று 

கொள்ளுதல் வேண்டும். இவர் இந்நூற்கு வடமொழி கைஷதமே 

முதனூலாகக் கொண்டனர் என்பது அதனை யாராய்ந்தார்க்கு 'இனிது 

புலப்படும். 

நூலாசிரியர் வரலாறு 

முற்றிற்று. 

3 ப 
ஜல்] 
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சிவமயம். 

இழத்நூல் அசிரியர் இயற்றிய 

நூல்கள். 

கூர்மபுராணம். ஸை கலித்துறை யந்தாதி. 

இலிங்க புராணம். ஹே வெண்பா வந்தாதி. 

காரி கண்டம். கறுந்தொகை அல்லது வெற்றி 

வாயு சங்கிதை. வேற்கை, 

திருக்கருலைப் பதிற்றுப்பத் நைடதம். 

தந்தாதி. தனிப்பாடல்கள். 

இவற்றுள் வாயுசங்கதை குணசேகர பாண்டியர் என்பார் இயற 
நியதென்றும், திநக்கநவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி மிக்க உருக்கமும், 

சொற்சுவை பொருட்சுவைச் செறிவுகளு முடைமையாலும், பதி பசு 

பாச விலக்கணங்களை விலக்கிச் இத்தாந்த வியல்தமை விளக்குக் தன் 

மையானும் குட்டித் திருவாசகம் என்றுங் கூறுவர். அங்ஙனங் கூறு 

தீல் பொருந்தா. என்னை? திருவாசகம் என்னுந் திருவருட்பாவிற்கு 

ஒப்பாகவும் உயர்வாகவும் அடுத்தபடியாகவும் ஓர் நாலிருக்கின்ற தென் 

பது மாபாவமென்று போறிவுடையார் கூறலினென்க. கொக்கோகம் 

மதனக்கோவை என்னு நூல் அதிவீரராம பாண்டியனார் செய்து, 

தமதா' தமயனாராெ . வாதுற்கராம பாண்டியனார் பெயரால் வெளிப் 

படுத்தினரென்ப. 

நள தமயந்திகளின் சரிதம்உரைத்த நூல்கள். 

கூர்ம புராணம். பிங்கலந்தை. 

பார்க்கவ புராணம். சூடாமணி நிகண்டு, 

வியாச பாரதம். நையப் பிரகாசம், 

வில்லிபுத்தாரர் பாரதம். - சுகாவபோதம். ் ் 

நல்லாப்பிள்ளை பாரதம். திலகம். H 

வடமொழி கைஷதம், இபிகை. 

நளவெண்டா. சா௫த்திய வித்தியா தரி. 

திவாகரம். ஜீலாது, 

வடமொழி மைஷகம். 

ஸ்ரீஹர்ஷகவி அவர்களாற் செய்யப்பட்ட வடமோமி நைஷதம் 

பற்பல அலங்காரத் தொகுதிசெறிந்த இருபது சருக்கங்களை யுடையது 



2௮ நைடதம். 

இவ்வரிய காப்பியத்திற்கு அறுவர் வியாக்கிய்ானத் செய்துளார். 
அவர்தம் பெயர் வருமாறு:--நாராயணா, ஜினராசர். சாரித்திரவர்த் 

தன சூரி, நரஹரி, வித்யாதார், மல்லிகாதகூரி என்னு மிவரென்க. 

இவர் செய்த உரைகள், முறையே நைஷதியப் பிரகாசம், சுகாவ 

போதம், திலகம், தீபிகை, சாகித்திய வித்தியாதரி, ஜவாது எனப் 
பெயர் பெறும். இவ்வியாக்கயானம் ஆறனுள் ஸீமல்லிநாதசூர் அவர் 

சகளாற் செய்யப்பட்ட ஜீவாது வியாக்க்யொனமே விசேடமாகப் பண்டி. 

தீர்களால் எடுத்சாளப்படுகன்றது. 

வடமொழி றைஷத அசிரியர். 

அரசகுல திலகரும் புலவரேறுமாகெெ அதிவீரராம பாண்டியனா 

செய்த இச் செந்தமிழ் மொழி நைடத நாலுக்கு முதனூல் வடமொழி 

நை௨ஃதமென்க. அந்நூல் மகாவித்வான் ஸ்ரீஹாஷ கவி அவர்களாற் 

செய்யப்பட்டது அவர் தந்தையார் ஸ்ரீ ரர் எனப் பெயர்பெறுவர் 

தாயார்பெயர் மரமல்ல தேவியார். மந்திரங்கள் பலவற்றினும் மேம்பட 

டதாகிச் வெபெருமானேைமே அதிதேவதையாகவுடைய ஸ்ரீ இந்தாமணி 

மந்திரத்தை யுபாசித்தவர். அதன்பலத்தாலே வடமொழிப் பாண்டித் 

திய மடைந்து அதனைச்செய்தனர். இவர்மதம் சைவசித்தாந்த நிலை 

யாகும். உபநிஷத தாற்பரிய சங்ரெகம், சிவலிங்க தத்வ போதம், சவ 

மாதிருகா மந்திர தோத்திரம், வேங்கட குகேச ஸ்தல நிரூபணம் முத 

விய கிரந்தங்கள் செய்து புகழ் புண்ணிய மிரண்டும் பெற்றார் என்று 

தெரிகிறது, 

AL 
சி. 
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சிவமயம். 

நள தியானங் காரியசித்தி என்ப து. 

* எஅறிச்சந்திர னளன் முசுகுந்தன் புரூரவா் - சகரன் கார்த்த 

வீரிய னென்றிவர் - அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகளென்ப.?? எனப் பிற் 

கலத்தை கூறியவாறு, அறுவகைச் சக்கரவர்த்திகளூள் ஒருவனாய கள 

ச்சக்கரவர்த்தியை நினைத்தாலும் எல்லாக்காரியங்களுங் கைகூடுமென்று 

இந்திரனே கூறினன். அதனை யிர்நூலில், ஈளன்றாதுப் படலகத்து, 

௩௪-செய்யுளாற் நெரிக.: அன்றியும், :சரைதிருத்தியசீர் வைனிய 

னென்னும் தனிக்குடைப் பிரு துவேந்தனையும் - விரைமலர்த்தொடையே 

கையன் றருகார்த்த வீரியவருச்சனன் தனையு - முரைசகுந்தலை புத்திர 

னெனும் பரதனொடு ஈளனையு மொருசெயற்குப் - புசையறச் செல்லும் 

பொழு அ முன்னினாப் பொருள்பெற இ விசைந்துமீள்குவரால்?? என்ற 
செய்யுளானு முணர்க, 

நிடததேச விவாம். 

நிடதம் என்னும் மலையையடைய தேசமே நிடதசேசம் எனப் 

பெயர்பெறும். நிடதமலை என்பது, மேருமலையின் நறென்றிசையிலே 

யுள்ள மூவகை மலைகளு ளொன்று. மூவகை மலைகள் ஆவன. 

தீம், ஏமகூடம், மந்தாரம் என்பன. இவை யொவ்வொன்றும்௨௦00- 

யோசனை அரம் உயர்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து விளங்கும். இச் நிடதல 

லைக்கட் பலவகை நிறத்தனவாகிய தருக்கள் உள்ளன. ஈசான ஈச்சுர 

பார்வதீபதி யென்னும் பெயர்களூள்ள சிவலிங்கங்களைத் தேவர்கள் பூசித் 

தறிற்பர். எண்டுச் சொல்லப்பட்ட நிடதம் மந்தாரத்தின் £ழ்த்திசையி 

விருக்கும் பன்மூன்று மலைகளு ளொன்றன்று, பதின்ஜூன்று மலைக 

ளாவன- £தாந்தம், சாருகுந்தம், குரூட், சுசிலோத்தமம், மணிகணம், 

சிலாத்திரி, விருக்கவாநு, உருக்குமவித்துவாநு, மந்தர வேணுமா, , 

மேககிரி; நிடதம், தேவாகம் என்பனவாம். இத்தகைய மலைசெறிந்த 

. நிடததேயம் ஆனது, பட்டு, பெருங்கிராமம், மடப்பம், புரி, என்னு 

மிவை செறிந்த நாடுகள் பலவற்றையுடையதாய், மருவூர்ப்பாக்கம், பட் 

டினப் பாக்கம், இராசதானி யிவைவாய்க்த நகரத்தை யுடைத்தாய் : 

விளங்கும். இந்கிடத தேசத்திலே மாவிந்தம் என்னும் நகரமே சளணி 

ருந்த இடமாகும். 

* இல நூல்களிலே சகரன் என்பதற்குப் பிரதியாகப் புருகுச்சன் 

என்பவனைக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. 
ப் 
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சிவமயம். 

தைடத நூற்பயன். 

நலலாப்பிள்ளை பராதம். 

யாவரே யுளரெனினு மவர்தங் காதை 

யிசைத்திடுக வெனக்கேட்கு மிறைவற் காங்குத 

தேவரெலா முடிதுளக்கு முனிவன் சொல்வான் 

றிகழ்நிடத நாட்டிறைவன் செகங்கை விட்டு 

மேவருங்கா னகம்புகுந்தான் சூகா லென்னும் 

வியன்சரித மிவ்வுலகில் விளம்பா ருண்டோ 

காவலனே யானுமதைப் புகல்வன் கேண்மோ 

கடக்குவைநும் அயரமெனக் கழற லானான். 

ஆதகலாலிந்தப் புண்ணியன் சரித . 

மார்வுறக் கேட்டுளோர் தமக்குக் 

இதறப் புகன்றோர் தமக்கு மெவ்வரமுஞ் 

சித்தியாங் கலிதெடா தென்றே 

போதனே யிவனென் றுரைத்திடு முனிவன் 

புகன்றணி யாசிக ளியம்பி 

ம்தவ னகன்றான் பாண்டவ ரிருக்தார் 

வீணைமா முனியவ ணடைந்தான். 

இந்நூலிற் கீலிநீங்க படலம் (௧௭) 

இழைத்த தீவினை தணந்தன னின்று தொட் டுன்பேர் 

வழுத்தினாரையு மருவலன் மன்னவன் றேத்த 

வழற்கொ டுஞ்சினர் தணிநர் தன டைல்வே லரசன் 

குழைத்த தான றியி லேறினன் கொடியவெங் கலியே. 



உ 

சிவமயம். 

நனசீசக்காவாதீதி வமிசவாலாறு, 

வேளிர், சாமந்தர், மண்டலீகர், பட்டவர்த்தனர், மகுடவர்த்தனர்் 

இராசர், மகாராசர், சக்கரவர்த்திகள் என மன்னவர் எண்வகைப்பவெர். 

இவர் முறையே ஒருவர்க் கொருவர் உயர்க்தவராவர், அவருள் மகா 

ராசர் பதினறுவர். அவர் பெயர்களாவன யன், அ௮ம்பரீடன், ௪9 

பிந்து, சிபி, பிருது; மருத்துவான், பாதன், சுகோத்திரன், இராமன், 

திலீபன், இரகு, அம்திதேவன், யயாதி, மாந்தாதா, பரதன், அநங்கன் 

என்பனவாம். 

மன்னர்க் காலத்திற் சக்கரவர்த்திகள் அறுவர் இருந்தனர், அவர் 

அரிச்சந்திரன், நளன், புருகுச்சன், புரூரவன், முசுகுந்தன், கார்த்த 

வீரியார்ச்சுனன் எனப்பெயர் பெறுவர், இவ்வறவரும் சிவபெருமா 

னாலே அருளப்பட்ட சக்காத்தைப்பெற்று நிலவலகத்தைப் பொதுவறப் 

புரத்தலாலே சக்கரவர்த்திக ளெனப்பெற்றார். இவ்வறுவருள் களச்சக் 

கரவர்த்தி இருதயுகத்திலேயே நிடத தேயத்திலே மாவிர்தம் என்னும் 

நகர்க்கண் இருந்து அரசாண்டவராவர். வீரசேன ராசனின் புதல்வன் 

என்ப. வள்ளன்மார் மூவகை யருள்வரை வின்றி யாவர்க்கு கொடுக் 

கும் முதல் வள்ளல் எழுவருள் ஒருவர், சந்திர குலத்திலே தோன்றிய 
இச் சக்கரவர்த்தியின் வமிச வரலாறு கூறுவாம். 

1. சத்தின், 15. - சஞ்ஞக்கனன். (80. கூர்த்த, 
2. புதன், 16. மயிட்மொன். : (31. விசங்கு. 
3. புரூரவன். 17. பத்திரசிரேணி. (52. சித்திராதன். 
த். ஆயு 18. அத்தமன். 38. சசிவிந்து. 
9. பிரபை. 19. கிருதவீரியன். (84. பிருதிவியச்சு. 
6. குடன், 20. கார்த்தவீரியன். (95. பிருதுகன்மம். ) 
7. யயாதி, 21. இட்டிணன். 36. யாகபார்க்சன். 
8 | அருவசு. 22. மது, 87. பிருது. 

| எது. 23 சயத்துவசன், (38. பிருதுசத்தமன். 
9. சகசத்இிரடித்து, | 24. விதிகோத்திரன்.| 80. உசன். 

10. சதசித்து. 95. அனந்தன். 40. இதடு, 
11. கேகயன். 26. அர்ச்சயன். - 141. கவசன. 
12. தருமன். 97. சுப்பிரீதன். | 42. சாரவிருத்தன். 
13. தா்மகேத்திரன். | 28. குரோட்டு, 43. உதுவியன். 
14. ர்த்தி, | 29. தவசனி. 44. விதர்ப்பன். 

ல 
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ந1. இச்சுமர்துவின் 45. உரோமபாதன். 48. சந்தன. 
46. பப்புரு. 49. விச்சுவசமன். (குமாரனே ஈளச்சக்காவ 
47. விருத்தி. 50. சுமந்து. ர்த்தி என்க. 

கூர்ம புராணம். 

லிமுதவிட்டொழுகுமுத்த வெண்ணிலாமாலைதாமு 

மெழுவறம்குவவுத் திண்டோட் சமர் துவினெழில்கொண்மைர் தன் 

கழு அகைகொட்டியால வொன்னலர்க்கடிந்தவாய்வாண் 

முழூ. துலசொருகோலோச்சு நளனெனுகூரிவேலான். 

52. கள்னது குமாரன் கேசின் எனப்படுவான். இர்.தாலிலே 
ஈரான் மகன் இந்திரசேனன் என்றுரைக்கப்பட்டது. கேரினாதிய இக் 

இரசேனன தமகன் :-- 

53. சோதிட்மென். (02. தசாருகன். 71. தேவான். 
94. வபுட்மொன். (68. அரோகன். 72. தேவபக்கன். 
55. பிரமமேதி, 64. முதன், 73. மது, 
56. சீதரன். 65. விகுதி. 74. குரவன். 
57. விகாதன். 66. பலாச்சுவன். 5. மனு. 
56. இருது, 67. நவாச்சுவன். (0. புருகுச்சன். மற் 
59. குணி. 68. தசரதன். றவர் களையும் 
60. விருட்டுணி. 69. சகுனி, இவ்வாvேகா 
61. நிருவிருத்தி, 70. காந்தி, ண்க, 

கமைடதம் என்னும் பெயர் விளக்கம். 
நைஷதம் என்னும் வடமொழி நைடதம் எனத்திரிந்து நின்றது. 

நிஷதம் என்னும் தேயத்தை யாள்பவன் நைதன் என்ப. இது வட 

மொழித் தத்திதாந்தநாமம் அகும். நைஷசன் என்னும் நளனது சரித் 

 இரத்தைக் கூறும் நூல் கைஷதம் எனப்படும். கிடதம் என்பது ஓர் 

நிடதம் என்னும் ஓர் மலை இருத்தலால் அர்நாட்டிற்கு கிடத 
நாடு எனப் பெயர் வந்தது. நிடதமலையாவது மகாமேருவரைக்குத் தென் 

தேயம். 

இசையிலே யுள்ள ஏமகூடம், மந்தரம், நிடதம் என்னும் மூன்று முக்கிய 

மலைகளுள் ஒன்று. அம்மலை இரண்டாயிரம் யோசனை நீளமும், அத். 

துணை அஃலமும் அந்தராந்தரங்களும் உடையது. இம்மலையி விடத்தே 

பலவகை விடுத்திர தருக்கள் விளங்கும். 

யாராதித்து இருப்பார்கள். 

பாரதம், கைஷதம் என்னு நூல்களையும், செச்தமிழ்க்கணுள்ள ஈளவெண் 

பரயையும் முதனூலாக்கொண்டு இது செய்யப்பட்டது என்க, (நைட 

தம் புலவர்க் கெளடதம்”” என்னு மு துமொழியினாலே இட்.நூலின் சிறப்பு 

ஈன்கு விளங்கும். 

தேவர்கள் ஈசான விங்கத்தை 

வடமொழியிலேயுள்ள கூர்ம மகாபூராணம், 



டே 

கட வுள் துணை. 

நைடத மூலமும் 
உ டைய uf ம், 

த்த படு 

பாயிஎம், 

கடவுள் வணக்கம். 

ன எடுத்துக்கொண்ட காப்பியம் இடைதுறின்றி 

இனிது முடிததிபொருட்டு உயர்ந்தோர் வழக்கத் 

தின்படியே கவி, கடவுள் வணக்கஞ் 

செய்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

தழைவிரிகடுக்கைமாலைத் தனிமுதல்சடையிற்குகெ 

குழவிவெண்டிங்களிற்ற கோட்ட தஅகுறையென்றெண்ணிப் 

புழைகெடுக்கரத்தாற்பற்றிப் பொற்புறவிணை த். துரோக்கு 

'மழைமதக்களிற்றின்செய்ய மலரடிசென்னிவைப்பாம். 

இ-ள். தழை - செழித்த; விரி - மலர்ந்த, கடுச்கை - கொன்றை 

மலர்களாலாகயெ, மாலை - மாலையையுடைய, தனி - ஒப்பில்லாத, முதல்-- 

பரமசிவனால், சடையில் - சடையின்கண், சூடும் - சூடப்பட்டிருக்கிற, 

குழவி - இளமையாகிய, வெள் - வெள்ளிய, தங்கள் - சந்திரனை, இழ்ஐ- 

ஒடிந்த, கோட்டது - ( தன்) கொம்பினது, குறையென்று - சேட் 

மென்ற, எண்ணி - நினைத்து, புழை - துளேயையுடைய, நெடு-கதெடிய, 

கரத்தால் - துதிக்கையினாலே, பற்றி - பிடித்து; பொற்பு - அழசான ௮, 

உற - பொருந்த, இணைத்து - (அதிற்) பொருத்தி, நோக்கும் - பாக 

கின்ற, மழை - - மழைபோல்கின்ற, மதம் - மதத்தையுடைய, களித்றின்- 

யானையாடிய விநாயகக்கடவுளுடைய;, செய்யமலர் - செர்தாமரைமவர் 

போலும், அடி - திருவடிகளை, சென்னி - தலைமேல், வைப்பாம்-(யாம்) 
சூடிக்கொள்வாம் என்றவாறு. 

தழைகள் விரிந்த கடுக்கை எனினும் பொரும் அம். தழை-தறைப 

பது தழை விரி என்றெ பெயரெச்சத் தொகைகளடுக்கிக் கொன்றைமல 
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சென்ற. வீனைமுதற்பெய/கொண்டன. கடுக்கை - முதலாகுபெயர். 

வேதத்திற்கும் முதலாயுள்ள பிரணவப் பொருளாயுள்ளார் தாமே யென் 

பதை யுலகிற்கு அறிவுறுத்தவான் சிவபெருமான், ௮துபோலும் வடி 

வினையுடை:ப கொன்றை மலர்மாலையைச் தரித்தனர் என்க. சளிறு— 

மதக்களிப்பினையுடையது. எல்லா அவயவங்களிலு முசன்மையாகிய 

தலை யானைத்தலையா யிருத்தல்பற்றி விகாயகக்கடவுளை யானேயென்றா 

ரென்னல் பொருந்தாது அமாரிடர் தீர்த்த வறுமுக நம்பிக்குக் கான 

கத்தே வள்ளியங் கொடியைச் சேர்ப்பான் யானை யருக்கொண்டு: சென் 

தருளினார் அகலின் களிறென்றார். அதற்கு மேற்கோள் :-- 

கந்தபுராணம்-வள்ளியம்மை தீநமணப்படலம். 

பொன்னே யனையாண்முன் போகுக் திறனோக்கி 

யென்னே யிணிச்செய்வ தென்றிரங்ப யெம்பெருமான் 
தன்னே ரிலாததொரு தந்திமுகத் தெந்தைசனை 

முன்னே வருவாய் முதல்வாவென நீனைந்தான். 

அந்தப் பொழுதி லறுமா முசத்ரக்இ 
முந்திப் படருனெற மொய்குழலாண் முன்பாகத் 
தந்திக் கடவுட் டனிவா ரணப்பொருப் 

வ௩அற்ற தம்மா மறிகடலே போன்முழக்டு, 

பலமலர்களினுந் தாமரை மலர் இறந் தமைபத்றி மலரெனப்பட்ட து 
'பூவெனப்படுலது பொறிவாம்பூவே?? என்பதனாலறிக. சச்தைக்கு 
ஊத்தபிள்ளையின் மீ தக் தாய்க்கு இளைய பிள்ளையின் மீ அம் அன்புமிகுத 

“ ஓலகியற்கையாகலாற் பரமசெனிடத்தே விநாயகக் கடவுளுக்கு வீளை 
யாட்டுச் சொல்லப்பட்டது. “மூத்த மசனிட ச்சார்௨மீன்ரெடுச்ச பிதா 
மகற்கு முதிருமாற்றால்?? என்பசனாலுமறிக. பிறையைக் கொம்பின் 
குனறயென்று மமங்கனமையால் மயக்கவணியாம். இது பெரும் 
பாலு முதற்சரும் நான்காஞ்£ீரும் விளச்சீர்சளும், மற்றை நான்கு ஜாச் 
சர்களுமாகிய ௨டிகளால் வந்த ஆசிரிய விருத்தம். வைப்பாம் என்றது 
தீனித்தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று, இற்ற கோடு - விநாயகக் கட 
வுளால் ஒடிக்சப்பட்டகோடு. செயப்பாட்டு வீனைப்பொருஞணர்த் அம். 
படுவிகுதி தொச்குகின் 2.௮, 1 

அதற்கு மேத்கோள் கந்தபுராணம் சகயமுசனுற்பத்தப் படலத்தில் 
246, 247-ம் பாடல்களைக் காண்க, பழங் சுழஉமிஎ மைப்பொருள்?? 
லத தொலகப்ட்ய வலீத் கொண் ட, பேலி உன்; எசச்ுழவு உன்ற 

௫ 
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தீன் றிரிபென்றும், குழவு என்னும் உரிச்சொல்லுடன் இ என்னும் உட 
மைப்பொருள் விகுதிசேர்ந்து குழவி என்றாயிற்றென்றும் உரைப்பாரு 

மேளர். “ஒன்ப துங் குமவியோடிளமைப்பெயரே?? எனத் தோல்காப் 

பியத்து மரபியலிற் கூறப்பட்ட தனால் அவை பொருந்தாவென்க. பொற்பு 
என்னும் உரிச்சொல் பொலிவென்னும் பொருட்டு, பொற்பே பொலிவு 

என்றது தொல்காப்பியவிதி.. 

| * சிறப்புப்பாயிரம். 
| இதனால் ஆக்கியோன்பெயர் முதலானவை 

சொல்லப்படுனெ றன. | 

.... நிலவுபொழி தனிக்கவிகை நிடதர்கோன்- புகழ்ச்சரித 
நெடுநீர் வைப்பிற், புலவர்களி யமிழ்தொழுகு புதுமொழி 

கூட்டணெத்தமிழாற் புனைதல்செய்தான், வலனுயர்த்த வண் 

ணலஞ்சேல் வான்ளொடுபொற் கோட்டிமய வரையிற்றிட்ட், 

யலா தலைமா நிலம்புரக்கு மதிவீரராமனிக லரசரேழே. 

இ-ள். இகல் - பகைத்து, அரசர் மன்னராகிய யானைகளுக்கு), 

ஏறு - அண்சிங்கமாயுள்ளவனாகய வலன் - வெற்றியினால், உயர்த்த- 

உயர்த்தப்பட்ட, அண்ணல் - பெருமை பொருந்திய அம் - ௮ழூய, 

சேல் - மீனக் கொடியை வான் - ஆகாயத்தை, தொடு - அளாவிய; 

பொன் - பொன்னையுடைய, கோட்டு - கெரத்தையுடைய, இம௰யவரை 

யில் - இமயமலையினிடத்தே, திட்டி - (தனக்குரிய வெல்லைக் கல்லாக) 

எழுதி, அலர் - பரந்த; தலை - இடத்தையுடைய, மா - பெரிய, நிலம்- 

பூமியை, புரக்கும் - காக்கின்ற, அதிலீரராமன் - அதி வீரராமனென் 

இற வியற்பெய ருடைய (பாண்டியராசனானவன்), நிலவு - சந்திர 

கையை. பொழி - பொழின்ற, தணி - ஒப்பற்ற, கலிகை - (முத் 
அகி) குடைமையுடைய, நிடதர்கோன் - நளமகாராசன ௮, புகழ் - புக 

ழையுடைய, சரிதம் - சரித்தரமாகிய, களி - களிப்பைத் தருகின்ற, 

அமிழ்து - அமிர்தத்தை, நெடு£ீர் - கடலாத்குழப்பட்ட, வைப்பில்-பூமியி 

அள்ள, புலவர் - புலவரானவர், கூட்ணெ - கொள்ளை கொள்ளும்படி 

யாக, . ஒழுகு - (அவ்வமிர்தம்) பெருகுகின்ற, புதுமொழி - புதியகாப்பி 

யத்தை, தமிழால் - றமிழ் மொழியினாலே, புனைதல்செய்தான் - அலங் 

கரித்துப் பாடினான் எ-று. 2 

* அம்ியோன் பெயரே வழியே யெல்லை?? எனவரூ௨ஞ் சூத் 
இர வியலை யுரைத்தலின் சிறப்புப் பாயிரமாயிற்று, அவை யகத்தாரெல் 
லார்க்கும் வழிபடு களவி சொல்லுதல் அவையடக்கமாகலின், அதுகூரு 
ராயினர். என்னை, ௮லர்தலை மாரிலம் புரக்கு யிகலரசரேறா யிருத்தீ 
லால், வழிபாடு கொள்ளின் மாராமென்க. 



௨0 நைடதம். ( 

புலவர் - விசேடித்த அறிவையுடையவர். செயற்கை மறிவுடைய 

வா என்பர் ஆசியரியர் பரிமேலழகநம். 

புலவரென்பது தேவர்க்கும் வித் துவான்களுக்கும் பெயர், இங்கே 

வானென்றத நீலநிறமுள்ளதரகக் காணப்படுமாகாயமாம். பின் வரு 
வனவற்றையும் இப்படியே கொள்க. கூட்ணெற்குக் 'கொள்ளையிடற் 

சென்பது “(ஈலமணிமகுடர்தேடிக் கண்டிலர் தில கண்டிலர் திகைத்து 

வாடிச் சந்தைரோயுழந்திது மாற்றவர் கூட்டுண்டோடிப்போயினது”? 
என்பதனாலறிக, மொழியென்பது தன் காரியமாயெ காப்பியத்தை 

புணர்த்த) புதுவென்பது அக்காப்பியத்தை விசேடித்து நிற்கையால் : 
இருபெய ரொட்டாகு பெயராமென்றறிக. கவிகை - கவிந்திருப் து; 

குடை, அமிர்தம் என்னும் வடமொழி அமிழ்து எனத்திரிர்து நின்றது. 

அதிவீரராம னெனவே அக்யோன்பெயரும்; நிடதர்கோன் புகழ்ச் 
சரிதம் எனவே நுதலிய பொருளும்; அக்காரணத்தாலே தோன்றுகிற 

நைடதம் என்கிற வடமொழிப்பெயசே இதற்குப்பெயரென்பதும், கூட் 

ணெவெனவே இந்த நூலுக்குப் பயனும் பெறப்பட்டன. தமிழாத் புனை 

தல் செய்தனெனவே முன்பிது தமிழிலின்றி வடமொழியி விருந்தெடுத் 

அத் தமிழின் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தென்பது குறிக்கப்படுகின் ஐ த, 

நெடு£ீர்னைப்பிற் புலவர்களி யமிழ்தொழுகு என்றதனால் விண்ணிற் புல. 

வர்ச்குச் கடலமிர்தம்போல ,மண்ணிழ்புலவர்க்கு இச்சரித்சொமாத மக 

மையுமென்னும் உவகையணி தொனிக்கன்றது. (இகலரசரேறு? என் 

பதில் அதிவீரராமனிடத்தே சிங்கத் தன்மையை எற்றினதற்கேற்கப் 
பகைவரிடத்தே யானைத்தன்மையை யேற்றாமையால் ஏகதேச வுநவக 
வணியாம். இது பெரும்பாலு மீற்றுச் €ர்களிரண்டு மாச்சீர்களுமற்றை 
நான்குங் காய்ச்சீர்களுமாகிய வடிகளால் வந்த ஆசிரியவிருத்தம்.. 1 

ப | மாட்டுப் படலம். த ஆ 

[ஈளனாலாளப்பட்ட நிடதநாட்டின் வளச்சைச்சொல்லுகிறது. |. 

கலிநிலைத்துறை. ப 

கருவிமாமமைகலைமகளுருவெனவிளங்கி 

யிருவிசும்பிடைப்படர்ந்துசென் றினமணிகொழிக்கும் 

/சரவைவெண்டிசைமேய்ந் தயர்பனிவரையுயிர்த த 

வுருவவோடரித் திடங்கணாளுருக்கொடுமீண்ட. 

இ 
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நாட்டுப் படலம். 23 

[இத முதவிரண்டு செய்யுள்சளால் மழையின் 
செப்புச் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். கருவி - உலகத்திற்குத் துனைக்காணமாகிய, மா-பெரு 
மைபொருந்திய, மழை - மேகங்களானவை, கலைமகள் - சரசுவதியி 

னது, உருவென - வடிவம்போல, விளங்கி - வெண்மையாக விளங்கி, 

இரு - பெரிய, விசும்பிடை - ஆகாயத்தினிடத்சே, படர்ந்து - பரந்து, 

சென்று - போய், இனம்- இன மாகிய, மணி- இரத்தினங்களை, 

கொழிக்கும் - கொழிக்கின்ற, பாவை - கடலினது, வெள் - வெள்ளிய, 

திரை - அலைகளையுடைய நீரை, மேய்ச்து - குடித்து, உயர் - உயர்த்த, 

'பனிவரை - மலையரசனால், உயிர்த்த - புதல்வியாகத் தரப்பட்ட, உருவ- 
காதுகளுக்குநேராக, ஓடு - ஓடுகன்ற, அரி - செவ்வரிபடர்க்த, தடம்- 
விசாலமாகிய, கணாள் - கண்களையுடைய பார்வதயினத, ௨௫ - களு, 
நிறத்தை, கொடு - பெற்று, மீண்ட - திரும்பின. எ-று, 

மழை கருவியாதல் திருக்குறள் வான்றெப்பிற்காண்க, கறாவி என் 

பதற்கு மின்னல் இடி முதலிய தொகுதி யெனல் ஈண்டுச் சிறப் 

பன்று, கலைமகள்-—கலைகளுக்குத் தலைவி மணி--அலங்காரத்தை 

யுடையது, வேகடியாழ் கழுவப் படுவது என்னலுமொன்று, 

முன்னுரு - வடிவு, பின்னுரு - கிறம். (உருவேயுட்கும் வடிவுமா 
கும்?? என்பதனாலறிக. மழைகலைமகளுருவெனவிளங்கி- இதில் தலைம 

களூரு உபமானம். மழை உபமேயம். என - உருபு விளங்கல்-பொதுத் 

தன்மை. இர்நான்கும் விரித்து நிற்கையால் விரியுவமை யணியாம் 

தடங்கணாளாருக் கொடுமீண்ட - இதில் மழையாகிய உபமேயத்திலே 

தடங்கணாளாருவாகிய உபமானத்தின் குணத்தை யேற்றலாற் பதப் 

போநட்காட்சியணியாம்... பரவை பரத்தலுடையது, மழை மீண்ட 

வென் நியைக்க. இதுமுதல் பத்துப்பாட்டுகள் வரைக்கும் பெரும் 

பாலு முதற்சீறோ மீற்றுச்ச£ரு மாச்சீர்சளு மற்றை மூன்றும் வீளச்சர்களு ' 
மாகிய வடிகளால் வந்த கவிநிலைச் துறைகள். 

ஆஅன்னங்கண்படுதண்பணைநிட தநாடளிக்கும் 
மன்னர்மன்னவன்மண்டமர்கடந்த ஃ வொள்வேலின் 

.* படையுங் கொடியுங் குடைய முரசும். ..பிறவும் தெரிவுசொள் 
செங்கோ லரசர்க்குரிய?? என்பது தொல்காப்பிய விதியாகவின் வேற்ப 
டையையும் மூரசையும் சிறப்பித்தார். கலிங்கல் கழுத்தியாத்.அக் குளம் . 

புங் சோடும் பொன்னணிந்த புனிற்றாநீரையும் கமுகுமுதலியன செறிந்த 
படப்பை குழ்ந்தமனையுந் தண்ணடையுங் கன்னியரும் பிறவுங் கொடுத் 
தலும், மழுவாணெடியோ னொப்ப உலகு முதலியன கொடுத்தலும் 
போன்ற கொடைத்தொழில் அரசர்க்குச் சிறந்ததாகவின் கொடையை 
யும் லிதந்தார். அதனை விசையம் தப்பிய எனவளுஉம் பதிற்றுப் பத் 
துச் செய்யுளிற்காண்க, ௩ 



24 நைட தம். 

கின்னியாங்கவன் மாரசெனவிண்ணிடையதிர்ந்து 

பொன்னங்குன் நின்மேலவன்கொடைபோன்மெகய்பொழிகந்த. 

இ-ள் அன்னம் - அன்னங்களானவை, சண்படு - அங்குகன்ற, 

தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, பணை - கழணிகளையுடைய, நிடதநாடு- 

நிடததேகத்தை, அளிக்கும் - காக்கின்ற, மன்னர் - அரசர்களுக்கு; மன் 

னவன் - ௮ரசனாகிய நளன அ, மண்டு - நெருங்கிய, அமர் - போரை, 

கடத்த - முடித்த, ஒள் - ஒள்ளிம, வேலின் - வேல்போல, மின்னி- 

மின்னு சல்செய்து, அலன் - அலனது, முரசென - முரசம்போல; விண் 

ணிடை அகாயச்தினிடத்து, அதிர்ந்து - ஒலித்து, பொன் - பொன்னை 
யுடைய, அம் - அழயெ, குன்றின்மேல் - இமயமலையின்மேல், அவன்- 

அவன ௮, கொடை - ஈகையை, போன்மென - ஒக்குமென்று சொல் 

லும்படியாக, பொழிந்த - அம்மேகங்கள் நீரைச் சொரிந்தன. எ-று. 

ஆங்கு ௩ அசை. 

வேல்-- பவரை வெல்வது. வேலின். மூரசென - இவற்றில்- 

இன் - என. என்பன உவம வுருபுகள். இங்கேபொன்மலை யென்றது 

இமயமலையாம். நிடததேசத்திற்குச் சமீபத்திற் இறந்துள்ளது அதுவே 

யாதலால். ' பின்வரும் கங்கையென் றுலகேத்திய வென்னும் பாட்டில் 

அம்மலையிற் பிறந்துவருங் கங்கையே அந்நாட்டிற்கு நதி என்பதனா 

லுமறிக, நிடதமலை யெனக்கோடலுமொன்று. மேகத்திழ்கு மின்னுதல் 

மற்றி வேலும். ஒலித்தல்பற்றி முரசமும். அம்மேகத்தின் பெய்விற் 

குக் கைம்மாறு ரோக்காமைபற்றி ஈகையும் உபமானஞ் செய்யப்படுத 

லால் உவமையணியாம். அகவே இக்கதைக்கு நாயகனாகிய நளராச 
னுடைய வேன் முதலியவற்றி னுயர்வுதொனிக்கின்றது. முரசென்ள 

மேனும் மும்முரசுங்கொள்க. போனம் - மகரக் குறுக்கம் £'ணனமுன் 

வகார மிசையுமக்குறுகும்?? என்றது விதியாகவின். 1 

விலவெல்லுமிழ்விரிகதிர்மணிபலவான் றிப் 

பொலன்முகட்டுயர்பொன்னெடுக்குன் றின் லீ மருவி 

குலவுவெண்டிரைகுரைகடலுடுத்தபார்மடந்தை 

யலாமுலைத்தலைத் துயல்வருமாரமொத் துள தால். 

| இது முதல் ஜான் றுபாட்டுக்களால் வெள்ளச் 

சிறப்புச் சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். உயர் - மலைகளில் உயர்ந்த, நெடு - நெடிய, பொற்குன் 

றின் - இமயமலையின்மேல்; பொலன் - அழயெ, முகட்டு - சகெரத்திலி 

ச் 



) 
; நாட்டுப் படலம். 80 

% 

ருந்து, விலகி - இடைவிட்டு,  வில்'- ஒளியை, உமிழ் - வீசுகின்ற, 
விரி - விரிந்த, கதிர் - நரணங்களையுடைய, பல - யலவகைப் பட். 

மணி- முத்துக்களையும், வரன்றி - வாரிக்கொண்டு, வீழ் - வீழ்கின்ற, 

அருவி - வெள்ள மானது; குலவு - வளைவாயெ, வெள் - வெள்ளிய, 

திரை - அலைகளை யுடைய குரை - ஒவிக்கன்ற, கடல் - கடலாதிய 

(ஆடையை) உடுத்த - மருங்கிற் குழக்கொண்டிராக்கற, பார்மடக்தை- 

பூமிதேவியினுடைய அலர் - அடிபரந்த, முலைத்தலை - (அம்மலையா 

. இய) முலை.பிணிடத்து, அயல்வரும் - புரளூின்ற, ஆரம் - முத்துமா 

லையை, ஒத்துளது - ஓத்இருக்கின்றது. எ-று. 

46 அலர்முலைத் தயல்வரு மாரமொத்துளதால்?! என்றது போல, 

“முணிமலைப் பணை த்தோண் மாநிலமடம்தை - யணிமலைத் துயல்வரூ௨ 

மாரம்போல?? எனப் பத்துப்பாட்டெ சிலுபாணாற்றுப் படையிற்கூறப் 

பட்டமையும் ஈண்ணெரத்தக்க து, 

பலவகை முத்துக்களாவன:-— குறிஞ்சிக் கருப்பொருளாயெயானைக் 

கொம்பு, பன்றிப்பல், மூங்கில், இவைமுதலியவற்றி லுண்டாகின்றவை 
யாம். . பூமியிலே மடந்தை தன்மையையும் கடலிலே ஆடைத்தன் 

மையையும், மலையிலே முலைத்தன்மையையும், அரோபித்தலாகய உரு 

வகம் உறுப்பாகவும், அருவியின்கண் ஆரத்தன்மையைச் சம்பாவித்த 

லாகிய தற்குறிப்பு உறுப்பாகவும், உறுப்பியாகவும் வருதலால் உறுப்பு 

றுப்பிக்கலவையணியாம். 9 

வேழவெண்மருப்பெறிர் தவெண்னித்திலம்வரன் றிக் 

காழூற்றுணிசக்தொடுகையரிக்கொண்டு 

கோழசைச்செமுங்குங்குமத்தடஞ்சினை சாடி 

யா ம்திரைக்கடலகடு£€ண்டொழுகியதன்்ே ற. 

இ-ள். வேழம் - யானைகளுடைம, வெள் - வெள்ளிய, ருப்பு ப 

கொம்புகளை, எறிந்து - வீரிக்கொண்டும், வெள் - வெள்ளிய, நித்திலம்- 
முத்துக்களை, வரன்றி - வாரிக்கொண்டும், காழ் - வயிரம் பொருந்திய, 

௮௫ல் - அ௫ன்மரங்களுடைய, அணி - துண்டங்களை, சந்தொடு - சந் 

தன மரங்களோடு, கையரிக்கொண்டு - சேர்த்துக் கொண்டும், கோழ் - 

வழுவழுப்பாக, அரை - அரையை யுடைய, செழு - செழிய, குங்கு 

மம் - குங்கும மரங்களுடைய; தட - விசாலமாகிய, . இனை - இளைகளை, 

சாடி - முரித்துக்கொண்டும், ஆழ், ஆழ்ந்த, திரை - அலைகளை யுடைய 



௨0 நைடதம். | 

கடல் - கடலினது, அகடு - வயிற்றை, இண் - இழித்து, ஒருயெது- 

(அவ்வெள்ளம்) சென்றது எ-று, அன்று, ஏ - அசைகள். 

அரித்த வென்பதற்குக் கையென்பது முன்னடையாய்க் கூடி அவ் 

விரண்டும் ஒருசொல்லாய் நின்றன, கைகூடல் கால் த்தல் என்பன 

போல், ஒழுங்காக அள்ளிக்கொண்டு என்றுமாம். அதற்கு, கை ஒழுங்கு 

மரங்களுச்குக்கோழரை; பொகுட்டரை, பொரியரை, முள்ளரை என்று 

சொல்லப்பட்டவற்றுள்ளே கோழரை - சருச்சரையில்லாத அரையாம். 

பின் கோழரை - யரம்பைசாய்க்குங் குடகராடாளும் வேந்தே? என்பத 

னாலுமறிக. 1 

கங்கையென் றுலகேத்தியகடவுண்மாந திவெண் 

- கங்குசூலுளைந்தலறியதடம்பணை தவழ்ந் த 

கொங்குயிர்த்தபூற்தடத்துலாய்க் குளம்பலநிர ப்பி 

யங்கண்மாநிலத் தமிழ்தெனப்பரர் ததையன்றே. 

இ-ள். கங்கை யென்று - கங்காகதியென்று, உலகு - உயர்ம்€தோ 
ரால், ஏத்திய - அதிசெய்யப்பட்ட; கடவுள் - தெய்வத்தன்மை பொரும் 
திய, மாநதி - பெரிய நதியானது, வெள் - வெள்ளிய, சங்கு - சங்கு 

களானவை, குல் - சூலினாலே, உளைந்து - வருந்தி, அலறிய - இரை 

யும்படியாக, தட - விசாலமாகிய,) பணை - கழணிகளிலே, தவழ்ந்து- 

ஊர்ந்து, கொங்கு - வாசனையை, உயிர்த்த - வீசுன்ற, பூ - மலர்களை 
யுடைய, தடத்து - தடாகங்களில், உலாய் - திரிக்கு, பல - பலவகைப் 
பட்ட; குளம் - குளங்களையும், கிரப்பி - நிறைத்து, அங்கண் - அழயெ 
இடத்தையுடைய; மா - பெரிய, நிலத்து - பூமிக்கு, அமிம்கென - அயிர் 
தீமென்று சொல்லும்படியாக, பரர்தீது - பரவிற்று எ-று, ஐ - சாரியை, 

அனறு, ஏ - அசைகள். 

... உலகுக்கு உயர்க்தோரென்ப து (உலகமென்ப அயாக்தோர்மாட்டே, 
“ என்பதனாலறிக, கங்காகதஇிக்குத் தெய்வத் தன்மையாவது தன்னின் 
மூழ்யோரைப் பரிசுத்தராக்கலாம், அலறிய வென்பது செய்யிய 
வென்வாய்பாட்டு வினையெச்சம். உயிர்த்தவென்ப அ 'காலவமுவமைதி, 
பலவகைக்குளமாவன ஏரி, கயம் ஓடை, குட்டம், மடு முதலியன. 
நிலத்தமிழ் தெனவெனவே தேவருலகுக்குக் கட லமிர்தம்போ லென்னு 
மவமையணி தொனிக்நன்றது. 9 

ஓ முகுதிம்புனல்சிறைசெயுமோதையுமுழுரர் 

குழுவின்சும்மையுமுழத்தியர்குரவையினார்ப் பும். 

ர ணைன ணையை ணா என 



நாட்டுப் படலம். ட்டர் 

கழனிவாழ்கெனவான்முளைவித் துகர்கலிப்பு 

மமைமுழத்கொமொாறுகொண்டொலித்தனமாதோ. 

[| இதுமுதல் ஐந் அபாட்டுக்களால் வயல்வளச்சறப்புச் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். ஒழுகு - பெரு யோடுின்ற, இ - மதுரம் 0 பாருந்திய, 

புனல் - நீரை, சிறைசெயும் - கரைகோலித் தடுத்தற். ணுண்டாதின்ற. 

'ஓதையும் - ஓசையும்; உழுரர் - ஏருழுகின்றவருடைய, குழுவின் ன க 

டத்தனது. ௪ம்மையும் - ஓசையும். உழத்தியர் - கடைசியா து, குரவை 

யின் - குரவைக் கூத்தினது, ஏர்ப்பும் - ஓசையும், கழனி - வயல்களா 

னவை, வாழ்கென-வாழ்கவென்று, வால்-வெள்ளிய, முளை - (செல்லு) 

முளைகளை, வித்துசர், விதைக்கின்றவருடைய, கலிப்பும் - ஓசையும். 

மழை - மேகத்தினது, மேழக்கொடு - ஓசையுடனே, மாறு கொண்டு- 

பகமைகொண்டு, ஒவித்தன - முழங்கின உறு. மாது, ஓ - அசைகள், 

வாழ்கவென்பத கடை குறைந்தது. குரவை - கைகோச் தாடல், 

குரவைக்கூத்தே கைகோத்தாடல்? என்பதனா லறிக. கரைகோலுதற்க 

ண்ண்டாய் வோசை முதலியவற்றிற்கு மழை முழக்கத்தோடு மாறு 

கொள்ளுதலாநகிய சம்பந்த மில்லாதிருக்கச் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்தலால் 

தோடர்புயர்வு நுவிற்சியணியாம். இதனால் அவ்வொலிகள் மேகவெர 
'லியைப்போ லிருக்ன் றன வென்னு ழவமையணியொலிக்கின்றத. 6 

வள்ளவாய்ச்செழுங்கமலச்தில்வண்டுபாண்மிழற்று 

மள்ளலங்கருஞ்சற்றிடையாமைகண்படுக்கும் 

பள்ளநீர்ச்செழும்ணைதொறும்பணிலமுத்துயிர்க்குங் 

கள ல! மலர்ப்பொதும்பரிற்களிமயிலகவும். 

இ-ள். வண்டு-வண்டுகளானவை, வள்ளம் - கண்ணம் போன்ற, 

வாய் - வாயையுடைய செழு - செழிய, கமலத்தில் - தாமரை மலர் 

களிலே. பரண் - இசைகளை, மிழற்றும் - பாடிக்கொண் டிருக்கும், 

ஆமை - கூர்மங்களானவை, அள்ளல் - குழ ம்பாகிய, கரு - கரிய சேற் 

றிடை, - சேற்றின்கண், கண்படுக்கும் - அங்கிக்கொண்டிருக்கும், பணி 

லம்-சங்குகளானவை, பள் ஏம - அழமாகிய, மீர் - நீரையுடைய, செழு- 

செழிய, பணைதொறும் - கழணிகளி ளெல்லாம்? மூத்து - முத்துக்களை, 

உயிர்க்கும் - சொரியும், களி - களிப்பை யுடைய, மயில் - மயில்களா 

னவை, கள் - தேனானது, உலாம் - பெருகுகின்ற, மலர் - மலர்களையு 

4 
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டைய, பொதும்பரில் - சோலைகளிலே, அதவும் - ஆடிக் கொண்டிருக் 
கும் உறு, அம் - சாரியை. 7 

பண்ணைவாய்த்தவழ்பணிலங்களுயிர் த்தவெண்முத் துங் 

கண்ணுடைக்கரும்பீன் றவெண்முத்தமுங்கம முந் 

தண்ணரந்தாமரைசொரிம் தவெண்முத்தமுந் தயங்கி 

'வெண்ணிலாக்கதிர்விரித்தலிற்குமுதமவாய்விள்ளும். 

இ-ள். பண்ணைவாய் - கழனிகளிடத்து, தவம் - தவழ்கின்ற, பணி 

லங்கள் - சங்குகளால், உயிர்த்த - தரப்பட்ட, வெள் - வெள்ளிய, முத் 

அம் - முத்துக்களும், கண் - கணுக்களை, உடை - உடைய, கரும்பு- 

கரும்புகளால், ஈன்ற - தரப்பட்ட, வெள் - வெள்ளிய, முசத்தமும்- 
முத்துக்களும், கமழும் - பரிமளிக்கின்ற, தண் - குளிர்ச்ிபொருக்திய, 

அம்-அழயெ, தாமரை - தாமரைமலர்களால், சொரிந்த - தரப்பட்ட, 

வெள் - வெள்ளிய, முத்தமும் - முத்துக்களும், தயங்கி - விளங்கி,வெள் 

வெள்ளிய - நிலா - சந்திரன் ௫, கதிர் - இரணத்சை, விரித்தலின் - பரப் 

புதலினாலே, குமுதம் - அல்லிமலர்களானவை, வாய்விள்ளாம் - (சந்தி 

சோதய மில்லாத காலத்திலும்) மலரும். எ-று, 

சங்கு மூதலானவைகளிலே முத்துப் பிறக்கு மென்பது, ““தந்திவ 

ராகமருப்பிப்பி பூகந்தழைகதலி, நந்து சலஞ்சல மீன்றலை கெரக்குஈளின 

மின்னார், சந்தாஞ்சாலிகழை கன்னலாவின்பல் கட்செவிகா, ரிக்துவு 

டும்புகதிர்முத்தமீனுமிருபதுமே'? என்பதனாலறிக. முத்தாயெ வுபமே 

யத்தலே சர்திரனாகிய வுபமானத்தன் குணத்தை யாமோபித்தலாற் 

குடட்சியணி. ' 8 

விழு ர் தவஞ்சிறைவண்டினமிதிப்பமெல்லரும்பு 

இழிந் துவார்தருதேற லுங்கிளர் கனை ப்பலவின் 

பழங்கனிக்துவீழ்தேறலும்பழன ங்கமடாறும் 

வழிந்துபாய் தலின்வானுறவள ர்வனசெர்றெல். 

இ-ள். விழுக்த - (மேல்) விழுக்த, அம் - அழயெ, சிறை-சறை 

களையுடைய, வண்டு - வண்டுகளுடைய, இனம் - கூட்டங்களானவை, 

மிதிப்ப - துவைக்க; மெல் - மெல்லிய, அரும்பு - அரும்புகளானவை, 

இழிந்து - இழிய, வார்தரு - (அவைகளிலிருந்து) ஒழுகுதெ, தேறலும்- 

தேனும், இளர் - விளங்குகின்ற; சனை - களைக யுடைய, பலவின்- 

பலாமரங்களுடைய, பழம் - பழங்களானவை, கனிந்து - நைய, வீழ்- 

(அவைகளிலிருந்து) விழுனெ்ற, தேறலும் - தேனும்; வழிந்து-பெருக் 



நாட்டுப் படலம். 29 

கெடுத்து, பழனங்கடோறும் - கழணிகளி லெல்லாம், பாய்தவீன்-பாய் 

தீலினாலே, வான் - ஆகாயத்தை, உற - தொடும்படி, செந்நெல் - செக் 

நெற் பயிர்களான வை, வளர்வன - வளரும் எ-று, 

இழிய, கணிய என்பன கிழிந்து கனிர்து எனத் இரிந்து வந்தன, 

வானின் நுலகம்வழங்க?? என்பதில் நிற்பவென்பது நின்றெனத்தறிக் 
தீமைபோல, . செந்நெற் பயிருக்குக் தேறலுக்குஞ் சம்பந்த மில்லா 

திருப்பவும் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்தமையால் தொடர்புயர்வு நவிற்சி 
யணி. தோறும் என்னும் இடைச்சொல் இடப்பன்மை. 

கூனிரு ம்பினிற்குறைத் தமிசும்மையிற்கொ டெபோய் 

மேணிவர் அயர்வரையெனப் போர்பலவேய்ற் த 

நீனிறக்சரும்பகட்டினாற்ே றழித்துவைநீத்த 

அமிற்த்தமெற்பண்டியிற்பற்பலர்தொகுப்டார். 

இ-ன். கூனிரும்பினில் - அரிவாளினால், குறைத்து - அறத்து, 

அரி - (அறுக்கப்பட்ட) அரிகளை, சும்மையில் - சுமைகளாக்கி, கொடு 

போய் - கொண்டுபோய், மேல் ஈ- மேல், நிவந்துயர் - ஓங்யெ, வரை 
யென - மலைகள்போலத் (தோன்ற), பல - பலவாகிய, போர் - போர் 

களை, மேய்ந்து - குவித்து, மீனிறம் - நீலகிறம்பொருந்திய க௧ரு-பெரிய, 

பகட்டினால் - கடாக்களினாலே, செழித்து - துவைப்பித்து, வை-வைக் 

கோலை, நீத்த - கழித்த, அ - பரிசத்தமாகிய, நிறத்த - காந்தியையு 

டைய, நெல் - நெற்களை, பண்டியில் - பண்டிகளாற் (கொண்டுபோய்) 

பற்பலர் - பலபல சாதியார்களும்; .தொகுப்பார் - (களஞ்சியங்களிலே) 

நிறைப்பார்கள் எ-று, ' 

கூனிரும்பு--இருபெய ரொட்டாகுபெயர். நிவந்துயர_-ஒருபொரு 

ளைக் குறித்த இருசொற்கள். இதற்கு “ஒருபொருளிருசொற் பிரிவிலவ 

ரையார், என்பது விதி, நீல் - கடைக்குழை. , 10 

௮று8$கீகமிநெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

குரும்பைமென் முலையாராடக்கூற்தலின றவந்தோய்ந்த 

விரும்புனலாறுபாயவெறிதிரசைசுருட்டுந்தெண்ணீர்க் 

கருங்கடர்புலவு£ல்கெறுமணங்கபமுமென் ரன் 

மேருச் தறழ்ஹூரலா ர்தமிகுதியைபொழியலா மொ. 
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| இதமுசக் பதினாறு பாட்டுக்களால் அர்நாட்டிலளளோர் 

செல்வமுதலிய சிறப்புக்கள் சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ-ள. குரும்பை - சென்னம்பிஞ்சு போன்ற, மெல் - மெல்லிய, 

முலையார் - முலைகளை யுடையமாதர், ஆட - முழமுச, கூந்தலில் - (அவர்) 

தலைமயிரிலுள்ள, நறவம் - சாந்தத்தோடு, தோய்ந்த - கலந்த, இரு- 
பெரிய, புனல் - மீரானது, -ஆறு - ஆற்றினாலே (போய்) , பாய - விழ, 

எறி - வீசுகின்ற, திரை - அலைகளை, சுருட்டும் - மடக்குகின் ௦. தெள்- 

தெளிவுபெரருந்திய, நீர் - நீரையுடைய, கரு - கரிய, கடல் - கடலி 

னது, புலவு - புலானாற்றத்தை, நீங்கி - நீங்கச் செய்து, நறுமணம்- 

நல்லமணமான ௮, கமழுமென்றால் - (அக்கடலிடத்தே) மணக்குமென் 

றால், மூருந்து - மயிவிறனெடியை, உறழ் - ஒத்த, மூரலார் - பற்களை 

யுடைய அலாது, மிகுதியை - பெருக்கத்தை, மொழியலாமோ-(நான்) 

சொல்லலாமோ எ-று. தம்சாரியை, ஓ எதிர்மறை. 

நறதவமென்னும் வாசனைப்பெயர் அதனையுடைய மயிர்ச்சாந்தத்தை 

யுணர்த்தலால் அகுபெயா. நீங்கியென்பது பிறவினைப் டொருளைததந் 

தீது; “குடிபொன்றிக் குற்றமுமாங்கேதரும் ?? என்பதிற் பொன்றி 

யென்பது போல. அந்நாட்டு மகளிரது செல்வயிகுதியைச் சொல்லுத 

லால் வீறு கோளணியாம். 

பூமலிதடங்கடோறும்புனல்குடைமகளிரீ ட்டம் ட 

காமருகழனி?தாறுங்கடை௫சியர்குரவையி ட்டக் 

தேமலர்ச்ே . £லை?தாறுஞ்செழு ககுயிற்றொழுதியிட்டங் 

| கோமறுடெங்க டோறுங்குணிலபொருமுர னீ ட்டம். 

இ-ள். பூ - மலர்களாலே, மலி - நிறைந்த, தடங்கடோறும், குளம் 

சளிலெல்லாம், புனல்குடை - ஈீர்லிளையாடுகின்ற, மகளிர் - மாதர, 

டம் - கூட்டமும், காமர் - அழகிய, கழணிசோறும் - வயல்களிலெல் 
லாம், குரவை - கைகோத்தாடுதலை யுடைய, கடைசியர் - பள்ளத்திய 

ரது, ஈட்டம் - கூட்டமும், தேம் - வாசனைபொருந்திய, மலர் - மலர்க 

கோயுடைய, சோலைதோறும் - சோலைகளிலெல்லாம், தொழுதி - ஒலித் 

தலையுடைய, செழு - செழிய, குயில் குயில்களது. ஈட்டம் - கூட்ட 

மும்; கோ அரசாது, மறுகு - வீதிளாடைய, இடங்கடோறும்-இடங் 

களிலெல்லாம், குணில் - குறுந்தடியால், பொரு - அடிக்கப் படுகின்ற, 

முரசின் - முரசங்கள த, ஈட்டம் கூட்டமும்: (இருக்கும்) எ-று, 
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காமரு - என்பதில், உகரம் சாரியை, : தொழுதி - புள்ளொவி, 

கோ - சாதியொருமை. கடைசியர் - மருதநிலமகளிர். : : 12 

கறுவொடுமொன் ரோடொன் அகாரணமின் றிச்£றிப் [னை த 

பொறியுடைக் % குறும்பூம்தம்மிற்போர்செயப்பொருத்துமோ 

செறிமயிர்த் தகர்கடம்மிற்நியெழத்தாக்கனோ தனி 

யறைகழல்வீரசார்க்குமமலையையவிக்குமன் றே. 

இ-ள். பொறியடை - புள்ளிகளையுடைய, குறும்பூழ் - காடைகளா 

னவை, தம்மில் - தம்முள்ளே, ஏன்றோடொன்ற - ஒன்றுடனொன்ம) 
காரணமின்றி - ஏதுவில்லாமல் கறுவொடும் - கறுவுதலுடனே, £றி- 

சீறிக்கொண்டு, போர் - சண்டையை, செய - செய்யும்படியாக, பொருத் 

அம் - (அவற்றைக்) கூட்தெற்க ணுண்டாகின்ற, ஓதை-( றவ) ரோசை 

யானது, செறி - நெருங்யெ, மயிர் - மயிர்களையுடைய, தகர்சள்-ஆட் 

டுக்கடாக்கள், தம்மில் - தம்முள்ளே, தீ - ரெருப்பான ௮, எழ-தோன்ற 
தாக்கல் - (ஓன்றையொன்) நிடித்தலை, நோக்கி - பார்த்து, அரை- 

ஒலிக்கின்ற, கழல் - வீரக்கழலையுடைய, வீரர் - வீரரானவர், ஆர்க்கும்- 

(ஆச்சரியப்ப_டு) ஒலிக்கின்ற, அமலையை - ஒசையை, அவிக்கும்- 

அடக்கும். எ-று, 

தகுதி பற்றிக் காடைச் சண்டைக்குச் இறுவரென்பது வருவிக்கப் 

பட்டது. கழல் - வீரர்சாலணி. வீரத்தின் வீக்கயெகழலே யாடவர்கான் 

மிசை யணிவடம்?? என்பதனாலறிக. 13 

மாதர்மென் முல்லையின் றவான முகையனை யமூர்ல் 

கோ தறுகருனை தீம்பால்கொழுங்கனியிவற்றினோடு 

மா துலர்யாவரெனனவதிர்குரன்முசசிற்சாற்றி 

வேதியாக்கருத்திப்பின்னர்விருந்தொடுநு கர்வர்மாதோ. 

இ-ள். ஆதுலர் - யாசகர், யாவரென்ன - யாவரென்று, அதிர். 

ஒலிக்கின்ற, குரல் - ஓசையையுடைய, முரசின் - முரசினாலே, சாற்றிஃ 

வினாவி (வருவித்து? , மாதர் - அழகிய, மெல் - மெல்லி.ப, : முல்லை- 

முல்லைக்கொடியினால், ஈன்ற - தரப்பட்ட, வால் - வெள்ளிய, முகை 

யனைய - அரும்புகள்போலும், மூரல் - சோறும், கோதறு- குற்றமற்ற, 

* இச்செய்யுளால் வாகைத்திணேக்குரிய தகர்வென்றி, குறும்பூழ் 
. வென்றி கூறப்பட்டன இனம்பற்றிக் கோழிவென்றி, சொல்வென்றி, 
 பாடல்வென்றி, கூத்துவென்றி, குதவென்றி முதலியவுங் கொள்க. 
இவையெலாம் ““அறிமாபிற் பொருசர்கட்பாலும்?? என்னும் வாகைத்தி 
ணைத் துறையுஎடக்குக, 



42 நைடதம், ் 

கருனை - பொறிக்கறியும், இ - இத்திப்பாயெ, பால் - பாலும், கொழு- 

செழிய. கணி - பழமும், இவற்றினோடும் - யெ இவற்றோடு மற்றை 

யுணவுகளையும்; வேதியற்கு - அந்தணரை, அருத்தி - (முன்னே) உண் 

பித்து, பின்னர் - (அதன்) பின்பு, விருக்தொடும் - (சுற்றத்தார் முத 

வியாரோடன்றி) வ ட நகர்வர் - (அர்காட்டோர) உண் 

பார் உறு. 

_௫ உ. ம் ். ° ப] பு 

மாது; ஓ - அசைகள். உம்மை இரண்டும் எச்சம். வேதியர்க்கு- 

உருபுமயக்சம், (முரச - ஈண்டுக் கொடைமுரசு. 14 

முல்லையங்கோைறல்லார்முகமதவெயர்வுதோன்ற 

வல்லி நண்மருங்குனோவவால்வளைவாய்விட் டார்ப்ப 

மெல்விசற்காச்தள்சேப்பவெண்டயிர்கடையுமோதை 

கொல்புலிமுழக்கமென்னவயின் ரொறுங்குளிறுமாதோ.. 

இ-ள். முல்லை - முல்லை மலர்களைச் குடிய. ௮ம் - ழீயெ, 

கோதை - கூந்தலையுடைய, நல்லார் - இடைச்சியர்) முகமதி - (தமது) 

முகமாகிய சட்திரனிடத்து, வெயர்வு - வீயர்வையான த, தோன்று 

உண்டாகவும், வல்வி - பூங்கொடிபோலும், நுண் - நட்பமாகிய, மருங் 

குல் - இடையானது; கோவ - வருந்தவும், வால் - வெள்ளிய, வளை- 

சங்கவளையல்களானவை வாய்விட்டு - ஒன்றோடொன்று தாக்குண்டு, : 

அர்ப்ப - ஒலிக்கவும், மெல் - மெல்லிய; விரல் - விரல்கள், காந்தள்- 

காந்தண்மலர்போல, சேப்ப - க்கவும், வெள் - வெள்ளிய, தயிர்- 

தயிரை, கடையும் - கடைதலினாலண்டாகின்ற, ஒதை - ஓசையான த) 

ர் 1 கொல்லு்ற, புலி - புலியின து; முழச்சமெ்ன - உறுமும 

தல்போல; வயின்றொறும் - (அவர்) வீடுதோறும், குளிறும் - in 

கும் எ-று. மாது, ஓ- அசைகள். 

. கிலைமத்திட்டுச் தயிர்கடைனெற இடைச்கெளுக்கு அப்போது உண் 

டாகின்ற முகம்வெயர்த்த ராதியாயெ சுபாவத்தைச் சொல்லுதலாகயெ 

தன்மை நவிற்சியணியும், கொல்புலி முழக்கமென்னக் குளிஜ்மென் 

னும் உவமையணியஞ், சேர்ந்துவருதலாற் கேடர்வையணியாம். 15 
் w 

பூங்கரும்புடைந்ததீஞ்சாறடுபுகைபுயலென் றெண்ணி 

மாங்குயிற்றொகுதியாவும்வாய்விடாதொழிந்தபஞ்ஞை 

தூாங்கிசைவண்டுந்தெனுஞ்சுரும்பொடுகுமிறும்பாட.த் 

தேல்கமழ்சோலைதோறுஞ்சிறைவிரித்தாமொதோ. 
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இ-ள். உடைந்த - (தலையிற்) சிதைக்த, பூ - அழகிய கரும்பு 
கருமபுகளுடைய, தி - இத்திப்பாகிய, சாறு - சாற்றை, அடு - காய்ச்சு 

மிடத்தெழுனெற, புகை - அமத்தை, புயலென்று - மேக மென்ற, 

எண்ணி - நினைத்து, மா - மாமரங்களிலுள்ள, குயில் - குயில்களு டைய 

தொகு தியாவும் - கூட்டங்களெல்லாம், வாய்விடாதொழிந்த - கூவாதொ 

மிக்தனவாக. மஞ்ஞை - மயில்களானவை, தாங்க . நாட்டிய ராகத் 

தை, வண்டும் - கருவண்கெளும், தேனும் - தேன்வண்டுகளும், சுரும் 

பொடு - பொறிவண்டசெஞடனே, ஞிமிறும் - பொன்வண்டுகளும், பாட- 

பாடுதல்செய்ய, சேம் - தேனா।னத,கமழ் - மணக்கின்ற, சோலைதோறும்- 

சோலைகள்] லெல்லாம், சிறை - கலாபத்தை, விரித்து - விரித்துக் 

கொண்டு, ஆடும் - கூத்தாடும் எ-று, மாது, ஓ - அசைகள். 

ஒழிக்தவென்பது முற்றெச்சமாய் வந்தத. “பாயுமாரிபோற் பகழி 

சிந்தனா. ராயர்மத்தெறி தயிரினாயினார்?? இதிற் AA en சக்த 

வென்னும் பொருளைத் தந்தமையபோல. வண்டு, சேன், சுரும்பு ஸ்ரிமிற- 

இர்சான்கும் வண்டுகளின் சாதிபேதம். “(மங்கை நல்லவர் கண்ணுபன 

 மூம்போன், தெங்குநாடியிடறுஞ் சுரும்புகாள், வண்கொண்மூம்சேனி 

னங்காண்மது, வண்டுதேகடுடு மொண்னுமி நீட்டங்காள்?? என்பதனா 

லறிக. தேன் தேமென ஈறு திரிக்தது. மேகத்தைக் காணும்போது 

குயில்களுக்குத் துன்பமும் * மயில்களுக்கு இன்பமும் உண்டாகுகை 

சுபாவம். புகையை மேகமென்று மயங்குதலினாலே மயக்கவணியாகும். 

அரக்கெறிகுமுதச்செவ்வாயல்ர்முலையந்நலார் தந் 

அரும் ர்க ்ா த்தசேயரிக்கண் ணும்வாவி 

யுருக்கிளாகுவளைப்போ தும்வேற்றுமையுணரா அற்ற 

வரிச்சிறைத்தும்பியயாடுவண்டினமருளுமாதோ. 

இ-ன். அரக்கு - வெப்பு நிற்த்தை, எறி - வீசுகின்ற, குழுதம்- 
அல்விமலராபோலும், செய் - செய்ய, வாய் - வாயையும், அலர் - அடி 

பரந்த. (முலை - முலைகளையமுடைய. அம்நலார் - அந்நாட்டு மாதருடைய, 
+ உ. 

(னி 

* மயில்களுக்கு இன்பமுண்டாதல் (ஏன் னையாக்தருள் சுடர்வடி, 
4 ் 

யிலைய வேற்பெருமான் - றன்னை நன்மரு கெனப்படைத் தவன்றன 

தூர்தி - யன்னதாமெனுங் கேண்மையா லளிமுற்குலத்தைக் - கன்னி 

. மாமயில் காண்டொறுல் சளிசிறந்தஃவும்?! என்னுங் காஞ்சிப் புராணக் 
(1 . ௪ « Li ச ட ர் 

.. செய்யுளாற் காணங்கூறிய்து முணர்க, 



A4 . நைடதம், 
{ 

இரு - அழகினால், சர் - விளங்குகின்ற, கமலம் - தாமரைப் பூவாகிய 

(முகங்களிடத்த), பூத்த - மலர்ந்த, 'சேய் - செய்ய, அரி - இரேகை 

களையுடைய, கண்ணும் - கண்களுக்கும், (கமலம்) தாமரை மலர்களி 

டத்து; உரு - அழகினால்) இளர் - விளங்குன்ற, குவளை போலும்- 

கீலோற்பல மலர்களுக்கும். வாவி - குளத்தின் கண், வேத்றுமை- 

பேதத்தை, உணராது - அறியமாட்டாமல், உற்ற - (தேனுண்ணற்கா £) 

அடைந்த, வரி - தற்றுகளையுர்; சிறை - சறைகளையுமுடைய, அம்பி 

யோடு - தம்பிகளுடன், வண்டு - வண்கெரஞடைய, இனம் - கூட்டம், 

மருளும் மயங்கும் எ-று, மாது, ஓ - அசைகள். 

கமலம் குவளைக்குங் கூட்டப்பட்டது. வாவியிடத் தென்றதனால் 

அக்கலார் நீர்விளையாடு மகளிரெனக் கொள்க. “அவர் முகங்களைச் சேர்ந்த 

கண்களுக்குக் தாமரை மலர்களைச், சேர்ந்த குவளைகளுக்கும் விம சடக் 

தோன்றாமையைச் சொல்லுதலாற் போதுமையணியாதரம். 17 

அல்லியங்?காதைமா தரன்பொடுவளர த் தமுல்லை 

மெல்லரும்பின் றதென்னாவிழா வயர்முழவினோடு 

மல்லலந் திணிஃதா ண்மைந்தர்மக்கையாவ அவையாற்றும் 

பல்லியமுழக்கமார்க்கும்பரவையோடிகலுமாதோ. 

இ-ள். அல்லி - அக விதழ்களாலாகிய, அம் - அழகிய) கோதை- 

மாலையையுடைய, மாதர் - மகளிரானவர், அன்பொடு - அன்புடனே, 

வளர்த்த - (தம்மால்) வளர்க்கப்பட்ட, முல்லை £ மூல்லைக்கொடியான அ, 

மெல் - மெல்லிய, அரும்பு - அரும்புகளை, ஈன்றதென்னா - தந்ததென்று 

நினைத்து, விழா - (அதற்குத்) திருவிழாவை, அவர் - செய்யு மிடத் 
துண்டாகின்ற, முழவினோடு - வாத்திய வொலியோடு, மல்லல் - மற் 

போரில், அம் - அழகிய, திணி - வலிமைபொருக்திய, தோள் - தோள் 

களையுடைய; மைந்தர் - காளையரானவர், மங்கையர் - மங்கைப் பருவப் 

பெண்களை, வதுலையாற்றும் - விவாகஞ் செய்தற்கணுண்டாகின்ற, பல் 

லியம் - பலவகைவாத்இயங்கள து, முழக்கம் - ஓசையான து, அர்ச்கும்- 

ஒலிக்கின்ற, பரவையோடு - கட்லோலி யோடு, இகலும் - பகைக்கும் 

ஏ-று, மாது, ஓ - அசைகள். 

மங்கைப்பருவமுடைய பெண்சளாவார்-பநினொன்று முசற்பஇன் 

மூன்று வயதுவரைக்கு முள்ளார். மற்போராவது-ஆயுதயின்றித் தத் 
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தம் உடம்பினாற் செய்யும் போர். அத * சந்நிபாதம், அவதாதம், பிரக்கே 

பணம், முட்டி, ஜலநிபாதம், வச்சிரநிபாதம், பரதோத்தூதம், பிரமிருட் 

டம் என எண்வகைபபடும். கற்புடைய மாதருக்கு முல்லைப்பூ உரித்தாத 

லால் அன்பொடு வளர்த்த முல்லையென்றார். இது “முல்லை ய் 

தொடையருந்ததி முதலெழு முனிவ - ரில்லறம்புரி துணைவியர் ? என் 

பதனாலுமறிக அதற்கு விழாலாவது பருவப்பெண்ணுக்கு முதற்பூப் 

பிலே செய்யப்படுஞ் சிறப்பை அதன் முதற்பூப்பிலே செய்தல் வாத்திய 

வோசைக்குங் கடலோசைக்கும் பகையில்லாமையிலே பகையைக் கற்பித் 

சமையினாலே தோடர்பயர்வ நவிழ்சியணியாதம். 15 

அவிரிழைசுமக்கலா ற்றுதந்நலார்பரிக்தும்த்த 

திவளொளிமணியுமுத் அஞ் சந் தியமுன் நிர றங் 

குவிமுலைக்கயவாய்ச்செங்கட்குடமபுரைசெருக் தன்மேதி 

கவையடிபெயர்ப்பமாம்கிக்காறளர்ந்தொதுங்குமன்றே. 

இ-ள். அர்ஈலார் - அத்தேசத்து மாதரால், சமக்கலாற்றா௮ - 

சுமக்கமாட்டாமல், பரிந்த - வருந்தி. நீத்த - களைந்தெறியப்பட்ட. அவிர் 

ஒளிசெய்னெற, இழை - ஆபரணங்களையுடைய, திவள்-அசையாநின ற, 

ஒளி - ஒளியையுடைய, மணியும் - பலவித மணிகளும், முத்தும் - முத் 

க்களும், . இந்திய - சதறிக்டெக்ன்ற, மூன்றிறோறும் - வீட்டுமுன் 

ணிடந்தோறும், குவி - குவிந்த, முலை - முலைகளையும். கயம் - பெரிய 

தாகிய, வாய் - வாயையும், :செம் - செய்ய, கண் - கண்களையும், குஃம் 

புரை -குடம்போலும், செருத்தல் - மடியையுமுடைய, மேதி - எரு 

மைகளானவை, கவை - பிளப்பையுடைய, அடி - அடிகளை, பெயர்ப்ப- 

எடுத்துவைக்க, மாழ்டு - வருந்தி, கால் - கால்களானவை; தளர்ந்து - 

சோர்ந்து, ஒதுங்கும் ம் விலகும் எ-று, அன்று, ஏ- 

அசைகள். 

இதன்முன் மூன்றிலென நிலைமாறிப் போலியாய் வந்தது. அடி - 

இழ்க்கால் தளர்க்து என்னுஞ் சனைவினை ஒதுங்குமென்னு முதல்வினை . 

யோடு முடிந்தது. இதற்கு “ அம்முக்கிளவியுஞு சினைவினைதோன்றிற.- 

எனையொடு;, முடியாமுதலொடு முடியினும் - வினைமோரனைய ?) என் 
வெப்பப் 

% இவைமுறையே முதலவிற்பிடித் அப் பகத கட புறங்கை 

யாந்கழே தள்ளுதல். இழுச்துத்தள்ளுகல். சைகுவித்து இடித்தல் முழங் 
கை, கணைக்கைகளினால் இடித்தல் கைவிளிம்புகளால் இடித்தல் நடுவிரல் 

ஆழிவிரல் என்பவற்றினடுவே பெருவிரல் வைத்துக்குத்தல், காலாற 

அூாக்கியெறிதல், உடம்பெல்லாம் இறுசப்பிடித்துத் . தள்ளியுழக்குதல் 

எனக்கொள்க, 
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ப.துவிதி, அம்மணிகளும் முத்துக்சளூங் குளம்பின் சர்திலேறுண்டால். 

ரோமென்றஞ்சி ஒதுங்குமென்பஅ கருத்தாயிற்று, செல்வ யிகுதியைச் 

சொல்லுதலால் விறுகோளணியாம். ஞூ 

பொரியரை த்தேமாநெற்றிப்பூங்கனியிழிர்ததேனும் 

விரிதலையரம்பையின் றமென்பழனுகுத்ததேனு 

முருகவிழ்சுளை வா ய்விண்டமுட்புறக்கனியின்றேனுங் 
குருகுபாய்தடமும்யாறுங்குறைவறப்பெருகுமன்றே. 

இ-ள். பொரி - பொருக்குகளைக்கொண்ட அரை-அரையையுடைய, 

தேமா - தேமாவினது, பூ - அழடய, கணி - பழங்களானவை, நெற்றி - 

முதிர, இழிர்த - (அவைகளிலிறுக்) தொழுயெ, தேனும் - மதவும், 
விரி - விரிந்த, தலை - தலையையுடைய, அரம்பை - வாழைகளால்- ஈன்ற 

தரப்பட்ட, மெல் - மெல்லிய, பழன் - பழங்கள், உகுத்த - சொரிந்த. 

தேனும் - மதுவும், விண்ட - வெடித்த, முட்பு௰க்கனியின் - பலாப் 

பழங்களினுடைய. முருகு - பரிமளமானத, அவிழ் - விரிகின்ற, சுளை 
வாய்-சுளைவாயிலிருந்து (ஒழுகிய) தேனும் - மதுவும், குருகு - பறவைக 

ளானவை, பாய் - பாய்னெற, தடமும் - ஏரிகளிலும், யாறும் - நதிகளி 

லும். குறைவற-குறைவுதீர, பெருகும் - பெருப்பாயும் எ-று. அன்று. 

ஏ-அசைகள். 

நெற்றி - வினையெச்சச்இரிபு. முட்புறக்கணி யென்பது முள்ளு 

களைப் புறத்திலுடைய கணியாம். குறைவு - வெயிலாதிகளா லுண்டா 

வது, முக்கணிகளின் சாற்றிற்கும் ஏரி ஈதிகளுக்குஞ் சம்பந்தமில்லா 

திருப்பவும் சம்பத்தத்தைக் கற்பித்தலினலே தோடர்புயர்வு நவிற்சிய 
ணீயாம். பழம் - பழன் எனப்போலி. 20 

அருமறைக்கிழவருள்ள த்தவாக்கெடவன்பினல்கும் 

, பெருகிதிக்குப்பையோடுடுபப்புனல்பெருகியோடி 

- வரிவளையலறியின் றமணியிளநிலவுகா ஓர் 

திருவநீள்கழனிதோறுஞ்செந்நெலைவள ர்க்குமாதோ. 

இ-ள். அரு - அரிய, மறைக்கிழவர் - வேதத்திற்குரிய பார்ப்பா 
ருடைய, உள்ளத்து - னத்திலுள்ள, அவர் - (பொரு) ளாசையான அ 

கெட - அழிய, அன்பின் - பத்தியினாலே, நல்கும் - கொடுக்கப்படுகின் ற, 
பெரு - பெரிய, நிதி - பொருள்களுடைய குப்பையோடு - குவியல்க 
ளோடு, பெய் - (விதிப்படி)  வார்க்கப்படுநின்ற, புனல் - நீரானது, 

பெருகி - பெருக்கெடுத்து, ஓடி - விரைந்தபோய், வரி - இரேகைகளை 
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யுடைய, வளை - சங்குகளால், அலறி - கூலி, ஈன்ற - தரப்பட்ட, மணி- 

முத்துக்களானவை; இள - இளமை பொருந்திய. நிலவு - சர்திரிகையை, 

காலும் - வீசனெற, திரு - அழயெ, நீள் - நீண்டிருக்கின்ற, கழனி 

தோறும் - கழனிகளிலெல்லாம். செக்செலை - செந்நெற் பயிரை, வளர்க் 
கும் - வளர்விக்கும். எ-று. அகரம் - சாரியை. மாது; ஓ “ அசைகள். 

ஆச்சரியப் படத்தக்கதாயும் பொய்யாடியும் இருக்கிறதானப் புகழ்ச்சி 

யாகிய மிகுதி நவிற்சி யணியான து, சான நீருக்கும் பயிருக்குஞ் ௪ம்பம் 

தத்தை உண்டாக்குகையாயெ தொடர்புயர்வு ஈவித்சியணிக்கு அங்கமாக 

வருதலால் உறுப்புறுப்பிக்கலவையணியாம். 21 

நிலவுவெண்முத் தும்பொன்னுநீனிறமணியுஞ் சார் தற் 

தலைமயக்குற்றவா ற்றுற்றண்மதிதவமழுங் கோட் 

மலைவன ம்பெரிதென்கோயான்வால்வனைபரம் துமேயு 

மலைவளம்பெரிதெனகோயானை யாதென வறைவன்மாதோ. 
| 7 

-ள். நிலவு - சர்திரிகையையுடை.॥, வெள் - வெள்ளிய, முத் 

- முத்துக்களும்) பொன்னும் - கணங்களும், நீணிறம்-லே நிறத்தை 

ரன் மணியும் - மணிகளும், சாந்தும் - சந்தனக்கட்டைகளும், தலை 

மயக்குற்றவாற்றால் - கலந்து கடக்கையால். தண் - தண்ணிய மதி - 

சந்திரனால், தவமும் - உராய்ம் து செல்லப்படுகன் ற, கோட்டு - கெரத்தை 

யுடைய மலை - மலையின து, வளம் - வளத்தை, யான் - நான், பெரி 

தன்கோ - அ௫சமென்று சொல்லுவேனே, வால் - வெண்மைபொரும் 

திய, வளை - சங்குகளானவை. பரந்து - பரவி, மேயும் - மேய்கின்ற, 

அலை - அலைகளையுடைய கடலினது, வளம் - வளத்தை, யான் - நான், 

பெரிதென்கோ - அதிகமென்று சொல்லுவேனோ. யாதென - இவற் 

அள்ளே எதை அதிகமென்று; அழைவல் - யான் சொல்லுவேன். உறு, 

முத்து முதலியவற்றை விரவிக் கூறினாரேனும் உரிமைபற்றிக் 

கடலுக்கு முத்தும் மலமணியும், மலைக்குப் பொன்னுஞ் சாந்துங்கூட்டப் 

படும் நீலமணி கடலிற் பிறவாதேனும் கடலகத்துள்ள வேறு இவிற் 

பிறத்தல் பற்றி அதன் வளமெனப்பட்டது. மலைக்குங் கடலுக்கும் 

விசேடணங்களை மிகுத் அச் சொன்னமையால் அன்முதலிய மற்றை 

மலைவளங்களும் பவளமுதலிய மற்றைக்கடல் வளங்களும் கொள்ளப் 

படும். நாணிலங்களின் முதலிய வளமங் கடைநிலவளமுங்கூறவே மற் 

மை நிலவளங்களும் கூருசேயமையும், | இதில் ஐயவணியினுலே அப் 

பலவளங்சளு மிகுந்திருச்கின்றன வென்னும்பொருள் சொணிக்கின்றது. | 

ன 
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உளங்கனிகச் தாயரூ தும்வேயிசைசெவியினோர்ந் த 

அளங் குவெள்ளருவிக்குன் நிற்றோகைகண்டுஞ்சுந்தெண்ணீர் 

வளங்கெழுமருதவேலிவண்டுதாலாட்டகெய்த 

லிளங்களிக்குமரியன்னமின்றுயில்கூருமாதோ. 

இ-ள். அயர் - (முல்லை நிலத்துள்ள) இடையரால், உளங்கனிந்து-. 
மனமகிழ்ந்து, ஊதும் - ஊதப்படுகின்ற, வேம் - புள்ளாங்குழல்களுடைய, 

இசை - இராகத்தை; செவியின் - காதுகளினலே, ஓர்ந்து - கேட்டு, 

துளங்கு அசைகின்ற, வெள் - வெள்ளிய, ' அருவி - வெள்ளங்களை 

யுடைய, குன்றில் - குறிஞ்சிரிலத்தில், தோகை - மயில்களானவை, 

கண்டுஞ்சும் - தூங்கும், தெள் - தெள்ளிய, நீர் - மீரின து, வளம் - வள 

மானது, கெழு - பொருர்திய, வேவி - வேவியையுடைய, மருகம்- 

மருதஙிலத்தில், வண்டு-வண்டுகளானவை. தாலாட்ட-—தாலாட்டிசையப் 

பாட, கெய்தல் - ரெய்தனிலத்தில், இள - இளமை பொருந்திய, களி- 

களிப்டையுடைய; குமரியன்னம் - பெட்டை யனனங்களானவை, இன்- 

இனிய, அயில்கூரும் - நித்திரைசெய்யும். எ-று. 

முல்லையோடு குறிஞ்சிக்கும் மருதத்தோடு ரெய்தலுக்கும் அணி 

மை சொல்லப்பட்டது. வேயிகை எனக்கூபினாரேனும் அம்பற்குழல்) 

கொன்றைக்குழல், முல்லைக்குழல் என்னு மூவசைபுங்கொள்க. அவற்றுள் 

கஞ்சத்தாற் குமுதவடிவாக அணேக பண்ணிச்செறித்தவை ஆம்பற் குழ 

லெனப்படும். கொன்ழைப்பழத்தைத் அருவித் துளைத்து ஊதுவன 

கொன்றைக் குழலெனப்படும். முல்லைக் கொடியால். முப்புரியாகத் 

தெற்றிய வளையை வளைவாய்க்கட் செறி த்தூ அவன முல்லைக் குழலெனப் 

படும். இசையாவன:--சட்சம், ரிடபம், காந்தாரம், மத்திமம், பஞ்சமம், 

தைவதம், நிடாதம் என்னு மிவ்வேழுமாம். குன்று - அகுபெயராய் 

நிலத்தை யுணர்த்திற்று. 15) 

கொடியன மகளிர் தங்கள் குழைய நுண்மருங்கவாளா 

படுகொலைபுரிவமா தர்படைகெடுங்குவளைக்கண்ணே 

யடிமிசைமுறையிட்டென் றமர ற்றுவசிலம்பேசூழ்ந்து 

கடிமதுநுகர்வவன்னோர்கருங்குழற்காமர்வண்டே. 

இ-ள். மகளிர் - மாதருடைய, குழையும் - வாடுகின்ற, நுண்- 

நுண்ணிய; மருங்கே - இடைகளே. கொடியன - கொடுமை யுள்ளன 

வாம், அன்னோர் - அவருடைய; மாதர் - அழகிய, படை - வாளும், 

குவளை - மீலோற்பலமும்போலும். நெடு - நெடிய, கண்ணே - கண் 
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களே, வாளா - வீணாக, படு - இறர்துபின்ற, கொலை 2. கொலைத் 

தொ நிலை, புரிவ - செய்வனவாம், சிலம்பே - நூபுரங்களே, (அன்னோர்) 

அவருடைய, அஓமிசை - அடிகளின்மேல் விழுந்து, முறையிட்டு - (தங் 

குறைகளை) முறையிட்டு, என்றும் - எர்நாளிலும், அரற்றுவ - புலம்பு 

வனவாம்,; அன்னோர் - அவருடைய, கரு - கரிய, குழல் - கூந்தலி 

அள்ள; காமர் - அழயெ, வண்டே - வண்டுகளே, சூழ்ஈது - சூழ்ந்து; 

கடி. - (வேதத்தினாலே) விலக்கப்பட்ட, மது - கள்ளை, நிகர்வ - குடிப் 

பனவாம் எ-று, 

மருங்கே கொடியன என்பதற்கு--மருங்கே - இடைகளே, கொட 

யன - கொடிபோல்வன எனவும்; கண்ணே வாளா படுகொலைபுரிய 

என்பதற்கு-—3ண் - கண்களே, வாளா - காரணமில்லாமல், படு - வருந் 

அன்ற, கொலை - வருத்தத்தை, புரிவ - செய்வன எனவும் ; சிலம்பே 

அடிமிசை முறையிட்டென்று மரற்றுவ என்பதற்கு - இலம்பே - செம் 

புகளே, அடிமிசை - அடிகளின்மேல், முறை - முறையாக, இட்ட 

தரிக்கப்பட்டு, அரற்றுவ - ஒவிப்பன எனவும் ; வண்டேரும்ந்து கடிமது 

கர்வ என்பதற்கு--வண்டே - வண்டுகளே, சூழ்ச்து - மொய்த்து, 

கடி. - பரிமளம் பொருச்திப, மது - பூர்தேனை, நுகர்வ - குடிப்பன என 

வும் கருத்தாகக்கொள்க, 

எனவே அந்நாட்டு மனிதர்களிலே கொடியவரும், வீணாக இற்கு 

படுகிற கொலைத் தொழிலை செய்பவரும், பிறாடிகளின் மேலே வீழ்ந்து 

தங்குறைகளை முறைபிட்டுப் புலம்புவோரும், வேதத்தினாலே விலக்கப் 

பட்ட கள்ளைக் கு”உப்பவரும் இல்லையென்பதாயிற்று, இடை முத 

லியவைகளை அம்மணிதரிற்பிரித்தலால் ஏகாரங்கணான்கும் பிரிநிலைகள் , 

கொடுமை முதலானவற்றை மனிதர்களினெழித்து இடை முதலான 

வற்றிற் காட்டலால் ஒமித்துக்காட்டணியாம். 24 

கடல்பமெழுது மல்லற்கான படுமமு துமோங்குக் 

தடவரையமுதஅுமொன்றித்தலைமயக்குற்றவா ற்று 

ஓுடைதிசையமுதமொன்றேயுடையவிண்ணாடுகொல்லோ' 

நிடதராடதற்குகேராநிகழ்த தலாக்தகைமைத்தம்மா. 

இ-ள். கடல் - கடலின்கண், படும் - உண்டாகிய, அழுதும்- 

(உப்புமுதலாகிய) அமிர்தமும், மல்லல் - வளம்பொருந்திய, கான்- 

. காட்டின்கண், படும் - உண்டாகிய, அழுதும் - (பால்முதலாகிய) அமிர்த 

மும், ஓங்கும் - உயர்ந்த, தடம் - பெரிய, வரை - மலையின்கண், (படும்)- 

உண்டாகிய, அழுதும் - (சேன்முதலாகய) அமிர்தமும், ஒன்றி- 

ட] 
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பொருந்தி, தலைமயக்குற்ற - கலந்துகிடந்த, ஆற்றால் - காரணத்தால், 

உடை - (கரையை) உடைக்கின்ற, திரை - அலைகளையுடைய (கடலின் 

கண்) படும் - உண்டாகிய, ஒன்றமுதமே - ஓரமிர்தத்தையே, உடைய- 

(சன்னிடத்தி)லுடைய, விண்ணாடோ - தெய்வகாடோ, நிடதநாடதற்கு- 

நிடதசேசத்திற்கு, நேரா - ஒப்பாக, நிகழ்த்தலாம் - சொல்லுதற்காநின்ற, 

தகைமைத்து - குணத்தையுடையது எ-று. கொல்--ஐயப்பொருட்கண் 

வந்த இடைச்சொல். 

அமுது உண்ணுதற்குரிய அறுசுவையுணவுகளுக்கும், சேவருண 

விற்குஞ் சிலேடை. “அமுதுபா றேவருண்டி யார்புனல் சதைசவைப் 

பேர்? என்பதனாலறிக. உபமேயமாகிய நிடதநாட்டிற்கு உபமானமாகிய 

வோரழமுதமுடைய தெய்வகாட்டினும் பல வமுதமுடைமையாகிய விசே 

டத்தைச் சொல்லுதலால் வேற்றுமையணியாம். 25 

நலனுறுகுமரர்யார்க் ககண்ணியவிருந்தோடுண்டும் 

பலகலைஃகள்வியாய்ந் தும்பகற்பொமுதினி ஐ நீங்கு 

மலர்முலையந்நலார் தமலத்தகமலர் சீ தாணீவிப் 

புலவிகடீர்த்துஞ்2சர்ந் துள்ளிருட்பொழு தும்போமால். 

இ-ள். ஈலன் - நற்குணங்களை, உறு - பொருந்திய, குமார் யார்க் 

கும் - ஆடவமெல்லாருக்கும, நண்ணிய - (தம்மிடத்து) வந்த, விருந் 

தோடு - விருகஇினரோடு, உண்டும் - (அறு சலையுண்டிகளை) யுண்ண 

லாலும், பல - பலவகையாகிய, கலை - கலைகளை, கேள்வி - கேள்வி 

யிலே; ஆய்க தும் - ஆராய்ச்சி செய்தலாலும், பகற்பொழுது - பகற் 

காலமானது, இனி - இணியதாக, ங்கும் - கழியும், ௮லர் - அடிபரந்த, 

மூலை - முலைகளையுடைய, அர்நலார் - அழகிய மங்கையருடைய, அலத் 

தகம் - செம்பஞ்குட்டிய, மலர் - தாமரை மலர்போலும், தாள் - அடிகளை, 

8ீவி - தடவி, புலவிகள் - ஊடல்களை,. தீர்த்தும் - நீக்குதலாலும், சேர்ச் 

தும் - (அவரைச்) சேர்தலாலும், சள்ளிருட்பொழுதும் - நடுவிராக்கால 
மும், இனிது - இனியதாக, போம் - கழியும் எ-று, தம் - சாரியை, 
அல் - அசை. 

உண்டு, ஆய்ந்து, தீர்த்து, சேர்ந்து இந்நான்கும் வினையெச்சத் 

திரிபுகள். பலகலைகளாவன:-—வேதவேதாங்க முதலியவும், அறுபத்து 

நாலு கலைகள் முதலியவுமாம். இரவின்முதற்பங்கு உணவாதிகளாலும், 
கடைப்பங்கு நித்திரையிலைம் கழிதல்பற்றி ஈள்ளிருட் பொழுதென்றார். 
பலகலைகளையும் கேள்வியையும் ஆராய்ந்தும் என்றும் பொருள். என்னை, 
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ர் 

££ நூல்பலகல் ?? என்ற பெரியோர், ££ கேள்விமுயல் ?? எனவும் விதம் 

தேரதி ராகவின். 26 

கொல்லுலைவெற்க த டூடிநீத்த 

. வில்லுமிம்கலன்களியாவுமிளிர்சடசெறிக்குமாற்றா 

. லெல்லியும்பகலுக்2தான்றாதிமையவருலகமேய்க்கு 

- மல்லன்மாவிர்தமென்னும்வளககர்கூறலுற்றாம். 

[ இதனால் அர்கிடததேசத் துள்ளே களச்சக்கரவர்த்திச் டெமாகிய 

மாவிந்த நகரத்தின் சிறப்பைப் புகழத் தொடங் 

கனமை சொல்லப் பகின்றது. | 

இ-ள். கொல் - கொல்லனது, உலை - உலைக்களத்திலே (காய்ச் 

சப்பட்ட , வேல் - வேல்போலும், கண் - (சிவந்த) கண்களையுடைய, 

நல்லார் - மாதரால், கொழுகரோடு - (தம்முடைய) கணவரோடு, ஊடி- 

பிணங்கு, நீத்த - களைந்தெறியப்பட்ட, வில் - காந்தியை, உமிழ் - வீச 

கின்ற, கலன்களியாவும் - ஆபரணங்களெல்லாம், மிளிர் - விளங்குகின்ற, 

சுடர் - இரெணங்களை, எறிக்கும் - வீசுன்ற, ஆற்றால் - காரணத்தால், 

எல்லியும் - இரா (இது) வென்றும், பகலும் - பக (விது) வென்றும், 

தோன்றா அ - அறியப்படாமல், இமையவர் - தேவா, உலகம் - உல 

கத்தை, ஏய்க்கும் - ஒத்நிருக்ின்ற, மல்லல் - செல்வத்தையுடைய, 

மாவிந்தமென்னும் - மாவிர்தமென்று சொல்லப்படுகின்ற, நகர் - பட்டி 

ன்த்தினது, வளம் - இறப்பை, கூறலுற்றாம் - (யாஞ்) சொல்லத் 

தொடங்கனேம். எ-று. ் 

கொழுகர் - கொழுகொம்பு. போன்றவர். கொழுகொம்பு - ஊன்று 

கொம்பு. கலன்களாவன:-—-மகரவாய் மோதும், பீலி, சான்மோதிரம், 

பாதசாலம், சிலம்பு, பாடகம், சதங்கை, காற்சரி, குறங்குசெறி, மேகலை, 

காஞ்ச, பருமம், விரிசிகை, மாணிக்கவளை, "ேத்தவளை, சூடகம், நவரத் 

தினவளை, சங்கவளை, பவளவளை, வெள்ளிவளை, வீரசங்கிலி, நேர்ஞ 

சங்கிலி, பூண்ஞாண், சவடி, சரப்பளி, குதம்பை, €தேவி, வலம்புரிச் . 

சங்கு, பூரப்பாளை, தென்பல்லி, வடபல்லி முதலாயின. 

கணவர்மேற். கோபத்தினாலே கண்கள் சிவத்தலிற் காய்ச்சப்பட்ட 

வேலை யுவமானமாக்கினார். இரவும் பகலும் தோன்றாமையை ஆபரண 

கார்தியினாலே சாதிப்பதாகிய செய்யுட்குறியை அங்கமாகக்கொண்டு 
இமையவருலக மேய்க்குமென்னு முவமை வருதலாற் கலவையணி. 27 

நாட்டுப் படல முற்றிற்று, 



நகரப். படலம். 

[இது மமம் த இராசதானியாகிய மாவிக்தாகாத் 

தின் சிறப்பைச் சொல்லுகின்றது. | 

கலிநீலைத்துறை. 

குடவளைக்குலம்வயிறுளைந் தன மணிகொபழிக்கு 

ப ில்வானகருருவுகா ட்டிய அபோன்ம்மதில்சூழ் 

கடிகொண்மா நகரக்கிழல்கவி தவிடாதகன்ற 

புடைகொணீர்௩கருடுத்தல்பொங்குபேகழி, 

| இதனால் மாவிக்தநகரத்தின் சிறப்புச் 

சொல்லப் படுகின்ற து. |] 

இ-ள். “மதில் - மதல், சூழ் - சூழ்ந்த, கடி. - காவலை, கொள்- 

கொண்டிருக்கிற, மா- பெருமைபொருக்கிய நகர் - (முன்சொல்லப் 

பட்ட) ஈகரமான த, குடம் - குடம்போலும், வளை - சங்குகள த, குலம்- 

குலமான த, வயிறளைந்து - வயிறுநொந்து, இனம்-(ஒன்றற்கொன்) 

நினமாகிய, மணி. முத் ஏக்களை, கொழிக்கும் - சொரிதற்டெமாகய, 

மடுவில் - ஒருதடாக்த் அள், வானகர் - அமராவதி பட்டினத்தினால், 

காட்டியது - காட்டப்டிட்ட.தாகிய, உருவு - நிழலை, போன்ம் - போலும், 

நகர் - இக்நகரத்தினால், உடுத்து - உடுக்கப்பட்டு, அலை - அலைகளால்; 

பொங்கு - விளங்குகின்ற, பேர் - பெரிய, அகழி - அகழியான அ, அட் 

நிழல் - அந்கிழலினால், கதுவிடாது - பற்றப்படாமல், அகன்ற - நீங்கிய; 

ட புடை - சற்றுப்பக்கத்தை, கொள் - (தனக்கடமாகக்) கொண்ட, நீர். 

மீரை, (போனம்) போலும். எ-று. 

! குடவளைக்குலம் ௮யிஐளைந்தின மணிகொழிக்கு மடுவில் ?? என்ற 

கனல் வானகரத்தின் பிரதிவிம்பம் உள்ளடங்குதற்குத் தகுந்த விசால 

முள்ள தென்பதாயித்று, சங்குகள் முத்துக்களை மிகுதியாகத் தருதல் 

தோன்ற ஈனுமென்னாது கொழிக்குமென்றார், போலுமென்னுஞ் செய்யு 

மென் வாய்பாட்டு முற்றுவினை ஈற்றய லுகரங்கேட்டு லகரமெய் னகர 

மெய்யாகத் தீரிந்தது, இதற்குஷ்தி 4 அவற்றுள் செய்யுமென்னும் பெய 

? என்னுஞ் சூத்திரவுரையிற் காண்க. போன்மென்பது 

படைகொணீர்க்குங் கூட்டப்பட்டது. உடுத்து, கதுவிடாது என்பவை 

மரஞ்சுகிள விக்கு 

எழு? வந்தவோலை ? என்நிறவீிடத்தே எழுதி யென்ப துபோலச் செயப். 

பாட்டு வீனைட்பொருளைத் தந்தன. அந்தமாவிந்த நகரத்தை அமராவதி 





ப் 

\ ட் 

ம 

ப 
் யு 

AA 
டர 

tj 



நகரப் படலம். தட் 

யின் பிரதிவிம்பமாகவும், அந்த மாவித்த ஈகரைச் சூழ்ந்த அசழியை ௮ம் 
நிழலைச் சூழ்க்த£ராகவும் குறித்தலால் தற்தறிப்பணியாதம். 1 

_ கண்ணகன்ற்போகழியி ஓழக்யெகரிக 
. உண்ணந்தாமரை தீதாளென த் தடக்கையா ற்பில த்தி 
 னண்ணுஞ்சேடனையெடுத்த தன்சுடிகையினாறி 
யுண்ணிவக்தொளிர்மணியினாலுற்கையென்றெறியும். 

| இசனால் அகழியின்றெப்புச் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். கண்ணகன்ற - இடம்பரந்த, பேர் - பெரிய, அகழியில்- 

 அகழியின்கண், உழக்கிய - கலக்கிய, கரிகள் - பானைகள், தண்-தண் 

ணிய, அம் - அழகிய) தாமரை - தாமரையினுடைய, தாளென - நாள 

- மென்று நினைத்து, தடம் - பெரிய, கையால் - துதிக்கையினாலே, பிலத் 

தில் - பாதலத்திலே, நண்ணும் - வாசஞ்செய்கன் 2, சேடனை - சேட 

னென்னும். பாம்பை, எடுத்து - மேலெடுத்த, அதன் - அப்பாம்பின த, 

சுடிகையில் - உசசியின்கண், உள் (அத) னுள்ளிருநக் த, நிவம்து-மேலெ 

மும்மி, நாறி - காணப்பட்டு, ஒளிர் - விளங்குகின்ற, மணியினால-இரத் 

இனத்தினாலே, உற்கை யென்று - கொள்ளி யென்றஞ்ி, எறியும்- 

(அதனை) வீசும் எ-று. 

நல்லசாதிப் பாம்பிற்கு வளருந்தோறும் உள்ளிருக்து மேலெழும் 

பிக் கொண்டுவந்து தகுந்தபருவத்திலே உச்சியிற் புறப்பட்டுக் காணப்ப 

டுதலால் உண்ணிவந்தொளிர் மணியென்றார். கரிகளென்று பன்மையாற் 

கூறலால் நனித்தனி யெடுத்தென்றுகொள்க. சேடனைத் தாமரை நாள 

மென்றுங் கொள்ளியென்றும் மயங்குதலால் மயக்கவணி. யானைக்குஞ் 

சேடனுக்குஞ் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்த தாகிய தோடர்புயர்வு நவிர்ச்சி 

யணியினாலே அகழி பாதாளவரைக்கும் ஆழ்க துள்ள சென்னும் பொரு 

ளொலிக்கன்றஅ. 2 
த் ௨௬ s ! 1 ்] ய 

- ஒற்றையாழியந்தேரவனுயர்மதில்கடக்கப் 

பெற்றிலாமையிற்பிறங்குபொற்கதவங்கடி றக்கு 

மற்றகோக்குவனந்நலாரியல்புறவணியக் 

கறை றவெண்மதிசாளரத்தாடியி ற்காட்டும். 

யம் 

| இதனாலே மதிவின அ சிறப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். ஒற்றையாழி - ஒருருளையையுடைய, அம் - அழகிய, தோ 

வன் - தேரையுடைய (குரியனானவன் ) , உயர் - (தன்வழியின்) மேலு 

முயர்க்த, மதில் - மதிலை, கடக்க - தாண்டுதற்கு, பெற்றிலாமையின்- 
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லல) பெற்றிலாமையால், பிறங்கு - விளங்குகின்ற, பொன்- 

பொன்மயமாகய, கதவங்கள் - (அம்மதில்வழிக்) கதவுகளை, திறக்கும் 

திறக்கும், அற்றம் - சமயத்தை, ரோக்குவன் - பார்த்துக்கொண் டிராப் 

பான், அரந்சலார் - அழயெமகளிரானவர், இயல்புற - தருத்தமுண்டாக, 

அணிய - (திலகமுதலானவற்றைத்) தரித் துக்கொள்ள, கற்றை - (இர 
ணகி) கற்றையையுடைய, வெள் - வெள்ளிய, மதி - சந்தினானவன், .: 

சாளாரத்து - (அம்மதின்மேற்) பலகணியின்பு ஐத் இருக் த, ஆடியின்-நிலைக் 

கண்ணாடிபோல, காட்டும் - (அவருக்குத் தன்னைக்) காட்டுவான் எ-று. 

நிலைக்கண்ணாடி - நிலையாக முன்வைக்கப்படுவ கண்ணாடி. 

அற்தஞ் சமயமென்பது “(அற்றமேமறைவுஞ் சோர்வு மலகாசச | 

தானுமாகும்?? என்பதனாலறிக, கற்றை வெண்மதியென்றதனாறை பூரண . 

சந்திரனெனக்கொள்க, சந்திரன் சாளரத்துள்ளே நுழைதற்கிடம் பெறு 

மற் புறத்தே நிற்கைபற்றி இல்கல மன்னார் சூரியனோடு மதில் 

வாயிலுக்குஞ் சந்தினோ மதில் சாளரத்இற்குஞ் எம்பந்தஞ் சொல்லுத 

லால் நகப் ம நவிற்சி யணிகளாம். இதனால் அர்நகரத்து மதி 

லுக்கு அதிகஉயரவு தொனிக்கிறது. 9 

மறுவிகர் தவெண்மதியெனவயங்கியடித்தி 

செறியுமாடங்கள்வெண்கதிர்பாப்பிடுசெவ் வி 

௩றவுயிர தீதபைம் துணர்மலிகற்பசகாட்டை 

வெறுவிதாமெனவெண்ணகைபுரிவதபோலும். 

[இதுமுதல் முப்பத்துகான்கு பாட்டுக்களால் வீடுகள் முத 
லியவற்றின் சிறப்புச் சொல்லப்படுகின்ற ௮. 

இ-ள். மறு - களங்கத்தினின்றும், இதந்த - நீங்கிய, வெள்-வெள் 

ளிய, 'மதியென - சந்திரன்போல, வயங்யெ - விளங்கிய, பித்தி- பளி 

குச்) சுவர்சளானவை, செறியும் - நெருங்கிய, மாடங்கள் - மாளிகைக 
ளானவை, வெள் - வெள்ளிய, கதிர் - ரணங்களை, பரப்பிட - விறிக் 

கின்ற, செவ்வி - அழகனொாலே, நறவு - தேனை, உயிர்த்த - தருகின்ற, 

பைந்துணர் - பசிய பூங்கெொத்துகளால், மலி - நிறைந்த, கற்பகம்-கற்பக 
தருக்களையுடைய, சாட்டை - சுவர்க்சத்தைக்குறித்து, வெறுவிதாமென- 
வறுமையுடையதென்று, வெள் - வெள்ளிய, ஈகை - சிரிப்பை, புரிவது- . 

செய்வதை, போலும் - ஓக்கும் (அம்நகரம்) எ-று. 
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விரும்பப்படுறெ உண்டி அணி ஆடை. முதலியவற்றைக் கற்பிக் 

தின்ற கற்பகதருவை யுடைத்தாய் மற்றெல்லா வுலகங்களாலும் புகழப்ப 

டுகை தோன்றக் கற்பக நாடென்றார். அப்படியிருந்தும் அது தன்பெரு . 

வளத்திற்குச் சிறியதாகக் காணப்படுதலால் மாவிந்தம் அதனை யிகழ்சி 

செய்து சிரிப்பதென்றதாயிற்று. சிரிப்பதற்குத் தெருவாயாசவும் மாட 

வரிசைகள் பல் வரிசைகனாகவுங் கொள்க, பளிக்குமாடங்களின் வெள் 

ளொளி வீசலாயெ தரும சம்பந்தத்தினாலே மாவிர்தத்தைச் சிரிப்பதாகக் 

குறித்தலால், .போநட்டம் தறிப்பணியாதம். இதனாலே மாவிந்தத் 
தின் வளஞ சுவர்க்சவளத்தினு மிகுர்துள்ளதென்பது தொனிக்கின்ற ௮. 

வடிகொள்வெண்சுதை தற்றியமாடநீள்கழுத்திற் 

படியமைம்முகில்கதிர்விபொனிலாக்குழவி 

முடியின் மீதுறத்தவம்சலான மூழுமெயும்வெள்ளைப் 

பொடியணிர்தருள்கறைமிடற்றண்ண லைப்பொருவும். 

இ-ள். வடிகொள் - வடித்துக்கொள்ளப்பட்ட, வெண்சதை-வெள் 

ளிய சுண்ணச்சாக்தை, இழ்றியமாடம் - பூசிய மாளிகையான த, கீள் 

கழுத்தில் - மீட்டு பொருந்திய (அதன்) கண்டத்தின்கண், மைஞுகல் 

படிய - கரிய மேகமானது படிந்திருக்க, கநிர்விடு - நரணங்களை வீ௪ 

கின்ற, பானிலாக்குழவி - வெண்பிறையான ௫, முடியின்மீ அ-( அதன்) 

முடியின்மேலே, உறத்தவழ்தலால் - பொருந்த ஊர்சலால், முழுமெயும் 

திருமேனி முழுதிலும், வெள்ளைப்பொடி - விபூதியை, அணிர்தராள்- 

பூசியருளிய, கறையிடற்று - (மஞ்சக்) கறைபொருந்திய கண்டத்தை 

யுடைய, (நிலாக்குழவிமுடியின்மீ த)-பிறையான அ முடியின்மேல், உஐ- 

பொருந்த, தவழ் - ஊர்கன்ற, அண்ணலை - பரமவெனை, பொருவும்- 

ஒத்திருக்கும் எ-று. 

நிலாக்குழவி முடியின்மி அறத் தவழ்தல் பரமசிவனுக்கு கூட்டப் 

பட்ட து. மாளிகையின ௮ வடிவத்திற் பூசிய சுண்ணச்சாந்து பரமசிவ 

னது வடிவத்திற்பூசிய விபூதிபோலவும், ௮சனத கழுத்திலே படிந்த 

கரியமேகம் அவன் சமுத்திலேபடிந்த நஞுசக்கறை போலவும், அதன்முடி, 

மேலே தவழ்கின்ற பிறை அ௮௨ன்முடிமேலே தவழ்கின்ற பிறைபோல 

் வும், தோன்று தலாலே ௮து பரமனுக்கு ஒப்பாக இருக்குமென்பதாம். 

இது உவமையணி. இதனால் அம்மாடங்கள் சர்திரமண்டல த்தையளாவி 

யிருக்கின்றன வென்பது 'தொனிக்கின்றது. ஒருகலை நின்ற மதியை 
(2 

இறையவன் முடிமேற் கோடலின் ££ பாணிலாக்குழவி ?? என்றார். ட] 
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மழைக்கண்மற்கையர்பயிறரமரகதமணியி 

னிழைத்தசெய்குன நினபைங்க திர்பொன்னிலத்தெய்தக் 

குமைத்தவைக்கரு நீழலிற்குலவுமானின ங்க 

டமைத்தபுல்லெனவிரைவொடுதனித் தனிகறிக்கும். 

இ-ள. மழை - குளிர்ச்சிபொருச்சிய, கண் - கண்களையுடைய; மங் 

கையர் - மகளிரானவர், பயில்தர - (ஏறி) விளையாடுதற்கு, மரகதமணி 
யின் - மரகத மணிகளாலே, இழைத்த - பநித்துச்செய்த, செய்குன் 

றின் - விசையாட்டு மலைகளுடைய, பைங்கதிர் - பசிய இரெணங்களா 

னவை; பொனணிலத்து - தேவ லோகத்தின்சண், எய்த - அடைய, 

குழைத்த - தளிர்த்த, ஐம்தரு - பஞ்சதருக்கள அ, நீழலில் - நிழலின்கண் 

குலவும் - உலவுகின்ற, ஆன் - பசுக்களூுடைய, இனங்கள் - கூட்டங்க 

எளானவை, தழைத்த - செழித்த, புல்லென - புற்களென்று நினைத்து, 

விரைவொடு - சீக்பரமாக, தனித்தனி | ஒவ் வொன்றாக, கறிக்கும்- 

(அக்கிரணங்களைக்) கெளவும் எ-று, 

மற்றை மலைகள்போலப் படைப்புக்காலத் தண்டாயதன்றி விளை 

யாடுதற்காகச் செய்யப்பட்டமையாற் செய்குன்றென்றார். மரகதமணியின் 

இரணத்தைப் புல்லென்று மயங்னெமையான் மயக்க வணியாதம். 

இதற்கு, அக்கதிருக்கும் செய்வலோகத்திற்குஞ் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்த 

தாகிய தொடர்புயர்வு ஈவிற்யெணி அங்கமாதலாற் கலவையணியாம். 6 

பு எமணத்தமென்மகளிர்சாளரத்திடைப்பொருக்து 

மதியையின்னுயிர்ப்பாங்கியர்மறைக்தனர்நோக்குங் 

கதிர்கொள்வாண்முகமென்றுதங்கா தலர்ப்புல் லும் 

பதுமமென கரநீக்கரீள்படைவிழிபுதைப்பார். 

இ-ள். புது “புதிய, மணத்த - விவாகத்தை யுடைய, மெல்- 
மெல்லிய, மகளிர் - மங்கையரானவர், சாளரத்திடை. - (மேல்வீட்டின்) 

பலகணியின்புறத்து; பொருந்து - சேர்ந்த, மதியை - சக் இரனை, இன்- 

இனிய, உயிர் - உயிர்போலச்சிறந்த, பாங்கியர் - தோழிய ரானவர், 

மறைந்தனர் - மறைந்தவராகி, கோக்கும் - பார்க்கின்ற, கதிர் - இரணத் 

தை, கொள் - கொண்ட, வாள் - ஒளியையுடைய, முகமென்று - முக 

மென்றுநினைத் அ, தம் - தம்முடைய, காதலர் - நாயகரை, புல்லும்-தழு 

வீக்கொண் டிருக்கின்ற; பதுமம் - தாமசைமலர்போலும், மெல் - மெல் 

லிய, கரம் - கைகளை, நீக்கி - (அவரிலிருந்து) நீக்கி, நீள் - மீண்ட, 

படை - வாள்போலும், விழி - கண்களை, புதைப்பார் - மூடிக் கொள் 

வார் எ-று. 
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மறைந்தென்னும் வினை யெச்சம் முற்றாய்த் . திரிக்தது. இதற்கு 

விதி வினையெஞ்சளெவியும் வேறுபல்குறிய ?? என்பதனா. வழிக, 

இன்னுயிர்ப் பரங்கியர் என்றதனால் அந்தப் புரச்செய்கையைப் பார்த்தற் 

கும் உரிமை தோன்றுகின்றது. புதுமணத்தராதலால் இன்னுயிர் 

பாங்கியர்க்குங் கண்மூடற் கேதுவான நாணஞ் சொல்லப்பட்டது. மதி 

யைப் பாங்கியர் முகமென்று மயங்குதலால் மயக்கவணியாம். இதனால் 

அம்மகளிர் முகஞ் சந்திரனிற் இெர்ததென்பதும் ௮ம்மாடஞ் எந்திர 

மண்டலத்தி னுபர்ச்சதென்பதும் ஒலிக்கின்றன. 7 

வ வொய் 

கள்ளமுமலர்நாற்றியசுருங்கையிற்கதிர்க 

ஞள்ளுறப்புகும் தவாமதியுடனுரிஞ்சுதலாற் 

பிள்ளைவெண்மதியாதனன் றெனப்பெரிதுவக்கும். 

இ-ள். உவா - பருவகால த்திலே தோன்றுகிற, வெள் - வெள் 

ளிய, மதி - சந்திரனானவன், வள்ளவாய்மலர் - தாமரை மலர்போலும், 

. “மூஃத்தியர் - முகத்தையுடைய மாதரானவர், வதியும்-வாசஞ்செய்டின் உ, 

மேனிலையில் - மேல்லீட்டில், கள் - தேனை ௮, அரு - நீங்காத, மலர் 

மலர்களை, மாற்றிய - தூங்கங்கட்டிய, சுபூங்சையில் - நுழைவாயிலிலை, 

கதிர்கள் - இரணங்களானவை, உள் - உள்ளே, உற - பாய), பகுந்து- 

நுழைந்து, மதி - (யாவராலும்) மதிக்கப்படுறெ, உடல் - (தன்பெரிய) 

வுடம்பு, உரிஞ்சுதலால் - தேய்தலினலே, பிள்ளையாதல் - குழந்தை 

யாதலே, நன்றென - எனக்கு நல்லதென்று நினைத்து, பெரிது - மிகவும், 

உவக்கும் - (அப்பருவத்தை,) விரும்புவான். எ-று, 

வள்ளவாய் மலர் - இண்ணம்போலும் வாயையுடைய மலரெண்க, 

சுருங்கை - இட்டிவாயில், சுருங்கை யென்பது கரந்தகற்படையு நுழை 

வாயிலு மென நுவலுமிருபெயர். மகிழ்தலென்னும் பொருளைச் தருறெ 

வுவத்சலென்பது விருப்பத்தை யுணர்த்தலால் ஆகுபெயர். கலை குறைத 

லாகிய குற்றத்தினாலே நன்காகச் சுருங்கையினுள்ளே துழையுங்குண 

மிருத்தல்கண்டு அக்குற்றத்தை வேண்டுகலாலே வேண்டலணியாம். 8 

உருவின்மைர் தரில்வேனில்வேட்குடைகுகரில்லை 

பொருளிலார்களிற்றன தனைப்பொருவிலாரில்லை 

.. தெருளினமாக்களிற்சேடனிற்றாழ்குஈரில்லை 

யருளிலார்களிலைந் தருநிகாக்கலாரில்லை, 
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இ-ள். உரு - அழகு, இல் - (தம்மிடத்) தில்லாத, மைந்தரில்- 

காளையருள், வேனில் - வசந்தகாலத்தையுடைய, வேட்கு - மன்மத 

னுக்கு, உடைகுரர் - தோற்பவர்; இல்லை - இலர், பொருள் - செல்வப் 

பொருள், இலார்களில் - (தம்மிடத்) இல்லாதவருள், தனதனை - குபே 

ரணை, பொருவீலார் - ஒவ்வாதவர்; இல்லை - இலர், தெருள் - கல்வி 

யறிவு, இல் - (தம்மிடதி) இல்லாத, மாக்களில் - மனிதருள், சேடணில்- 

ஆஇசேடனில், தாழ்குநர் - குறைபவர், இல்லை - இலர்; அருள் - ஈகை 

யானஅ; இலார்களில் - (தம்மிடத்) தில்லாதவருள், ஐந்தரு - பஞ்ச 

தருக்களுக்கு, நிகரீக்கலா௫ - ஓப்பாகாதவர், இல்லை - இலர் எ-று. 

அர்ககரத்நிலே மன்மதன்போ லழகுள்ளவர்களை அழகில்லாதவரா்க 

ளென்றும்; குபேரன்போலச் செல்வ முள்ளவர்களைச் செல்வயிலலா தவர்க 

ளென்றும், ஆஇிசேட.ன்போலக் கல்வியுள்ளவர்களைக் கல்வியில்லாதவர்க 

ளென்றும், பஞ்சதருக்கள்போல ஈகையுள்ளவர்களை ஈகையில்லாசவாக 

ளென்றும், கொள்ளுசலால் அம்மன்மதன் முதலான பொருள்களின் 

மிகுந்த அழகு முதலானவை யுள்ளவர்களே சிறச்தவராகக் கொள்ளப்படுவ 

ரென்பதாயிறறு, 9 

பளிக்குமேனிலத் தன்பர்பாற்பயில்வுறுகலவி 

திளைத்துமார்பிடைத்துயில்ப வர்முகத்திலவெண்டிங்கள் 

ளை த்ததண்கதிர்பரப்புதல்கிளர்ந்தசாளரத்தி 

னொெளித்அவாண்முகச்செவவியைக்கவர்வதொத் அள தால். 

இ-ள். வெள் - வெள்ளிய, இங்கள் - சர்தினானது, பளிக்கு- 

பள ங்கனொாலாடிய, மேனிலத்து - மேல்லீட்டினுள், அன்பர்பால் - நாயக 

ரிடத்தில், பயில்வுறு - (காள்தோறும்) பழயெ, கலவி - புணர்ச்சியை, 

திளைத்து - அனுபவித்து, மார்பிடை - அவர் மார்பினிடத்தே, யில் 

பவர் - தூங்குகிற மகளிரது, முகத்தில் - முதத்தினிடைத்தே, இளைத்த- 

தழைத்த, தண்-தண்ணிய, கதிர் - இரணங்களை, பரப்புதல் - விரித்த 

லினாலே, செர்ந்த - விளக்குகின்ற, சாளரத்தின் - ப லகணியின்புமத்து, 
ஒளித்து - மறைந்துநின்று, வாள் - ஓளி பொருக் ய, முகம் - (அவர்) 

முகத்திலுள்ள; செவ்வியை - அமகை, கவர்வது - திருவெதை, ஒத் 

அளத - ஒத்திருக்கும் எ-று. ஆல் - அசை, 

பிறரிடத் துள்ள பொருளைச் திருதெற்குச் சமயம் தூங்கும்வேளை 
யாதலால் தய்ல்பவமென்றார, சந்திரனே சவர்வதாகக் குறித்தலினாலே 
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பொருட்டற் சுறிப்பணி, இகனால் முகத்திற்குச் சந்திரனிலும் அதிக 

காந்தியைச் சொல்லியதாயெ வேற்றுமைய ணி தொனிக்கின்றது. 10 

கணங்கொண்ம।! மணி சுயிற்றியொண்கதிர் செய்ம்2மனிலையிற் 

சுணங்குபூத்தணிபருமிதத் துணை முலைமகளிர் 

மணங்கொடாமரைமுகமுமொண்மதியமுமறியா 

_ தணங்கராமதிமருண்டுபார்த்தையுறவெய் தும். 

இ-ள். கணம் - கூட்டத்தை, கொள் - கொண்டாட, மா - பெரிய, 

மணி - மணிசளானவை, குயிற்றி - பதிப் க்கப்பட்ட, ஒள் - ஒள்ளிய, 

கதிர் - ரணங்களை, செய் - செய்னெற, மேனிலையில் - மேல் வீட்டில், 

சுணங்கு - தேமல், பூத்து - படர்ந்து, அணி - அலங்கரிக்கப்பட்ட, பரு 

. மிதம் - பருத்த அளவையுடைய, துணை - இரண்டா, முலை, முலை- 

களையுடைய, மகளிர் - மாதரது, மணம் - வாசனையை, கொள்- 

கொண்ட, தாமரை - தாமரை மலாபோலும், முகமும் - முகத்தையும், 

ஒள் - ஒள்ளிய, மதியமும் - சந்திரனையும், அறியாது - அறியமாட்டா 

மல், அணங்கு - தெய்வத்தன்மை பொருந்திய, அரா - இராகுவான அ, 

ம ூமெருண்டு - புத்மெயல்பி, பார்த்து - நோக்க) ஜயுறவு - (இவற்றுள் 

முகம் யாதோசந்தான் மாதோவென்றெ) சந்தேகத்தை, எய்தும்- 

அடையும். எ-று. 

அணங்கு - தெய்வம். : அணங்குநோ யழகுதெய்வம் '? என்பதா 

லறிக. ஒப்புமையினலே முகத்இற்குஞ் சந்திரனுக்கும் விசேடந்கோன் 

ரூததாகய பொதுமையணி ஐயவணிக்கு அங்கமாதலாற் கலவையணி, 

இதனால் அம்மேல் வீடுகள் சந்தா மண்டலத்தை யளாவி நிற்சன்றன 

வென்பதும். மாதர் முகங்கள் சந்கிரன்போல் விளங்குகின் ஐனவென்ப துக் 

தோன்றுகின்றன. இவெவாத்தால் மதியைக்கொள்வது இராகுவாதலின் 

ு அணங்கரா ?? என விதந்து கூறினார். ம் 

மேனிவர்தொளிர்மாடத்தின விழுத்தகரிரை த்த 

பானிலாமணித்தசம்பினிற்றண்க நிர்பரப்பக் 

கானறும்புன னிறைதலுங்கதிரவன் றடந்தேர் 

மானினங்குடி ததயர்வுயிர் தீ தும்பரின வாவும். 

இ-ள். மேல் - ஆகாயத்தில், நிவந்து - உயர்ந்து, ஒளிர் - விளங்கு 

இன்ற; மாடத்தின் - மேல்லீட்டில், விழுத்தக - இறப்புப் பொருந்த, 

நிரைத்த - வரிசையாக வைக்கப்பட்ட, பால் - வெண்மை பொருநர் டிய 

. நிலாமணி - சந்திர கார்தத்தாரைகிய, சசும்பினில் - குடங்களிலே, சண், 

தண்ணிய, கதிர் - ரெணங்களை, பரப்ப - (சந்திரன்) விரிக்க, கால்- 

0 
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க்கப்பட்ட, ஈறு - நல்ல, புனல் - நீரானது, நிறைதலும் - (அவற். 

ஐள்ளே) நிறைதலும், கதிரவன் - சூரியனது, தடம் விசாலமாயெ, 

தேர் - தேரினுடைம, மான் - குதிரைகள அ, இனம் - கூட்டமானது, 

குடித்து - (அம்ீரைக்) குடித்து, அயர் வுயிர்த்து - இளைப்பாற்றிக் 
கொண்டு, உம்பரின் - ஆகாயத்திலே, வாவும் - தாவும் எ-று. 

மான-— ௮ சரியை;- உம்பா-— மேலிடம், 

நிரைத்த தசும்பாவன--€தளோப சரரத்திற்குரிய தண்ணீர் பெறு 

வது கருதி வைக்கப்பட்டலையாம். ௮வை சந்திரன் முன்னீர்காலுதல்-- 

 சந்திரனொளியிற் றண்ணீர் கால்வது சந்திரகாந்த மெனப் பெயர் 

பெறுமே ?? என்பதனலைறிக. அர்ரீரைக் குடி. ச்சவளவிலே வெயிலாலும் 
இழுத்தலாலும் உண்டான வருத்தம் தீர்தலாற் களிப்படைர்து தாவு 

மென்க. மேணிலைக்குஞ் சூரியமண்டலத்துக்குஞ் சம்பந்தங் கற்பித்த 

லால் தொடர்புயர்வு நவிற்சியணி. சூரியனது இரதத்திற்குக் காயத் 

திரி, பிருகதி, உட்டிணி, சக, இரிட்டுப்பு, அநுட்டுப்பு, பங்கி என் 

னும் வேதசர்தங்கள் ஏழும் குதிரைகளா முண்மைபற்றி, “ கதிரவன் 

றடந்தேர் மானினம் !? என்றார். எழுபுரவியென்பதற்குச் சப்தாசவம் 

என்னும் வடநூல் வழக்குப்பற்றி யப்பெயர்கொண்ட ஒருதுதிரைஎனக் 

கொள்வார் மதம் மறுக்கப்பட்டது கூர்மபுராண விநத்தியுரையில், 

தக்கன் வமிசமுரைத்த அத்தியாயம் ௩௪-வது செய்யு ளூரைக்கண் பரக்க 

வுரைத்துள்ளாம். ஆங்குக் கண்டுதெளிக. 2 

முருகுயிர்த்தவொள்ளகிற்புகைமுகிலொடுமுறழக் 

குருமணிசசுடர்வெயில்விரிமாடற்ள்கொடிகள் 

பரிதிவானவனடவுதேர்ப்பரியினைப்புடைத்தவ் 

வருணனிற்றெழில்புரிக்தவன்கரஞ்சிறிதாற்றும். 

இ-ள். முருகு - பரிமளத்தை, உயிர்த்த - தருகின்ற, ஒள் - ஒள் 

ல .... 

எயெ, அல் - அநிற்கட்டைகள த, புகை - புகையான து, முகிலொடுட்- 
மேகத்தோடும், உறழ் - ஒத்துத்தோன்றுகன்ற, ௮ - அந்த, குரு- நிற 
முள்ள, மணி - மணிகளது, சுடர் - நரணமான அ, வெயில் - வெயில் . 

போல, விரி - விரினெற, மாடம் - மாளிகையினுடைய, நீள் - நீட்டு 
பொருந்திய, கொடிகள் - கொடிகளானவை, பரிதிவானவன் - குரிய | 

யெ தேவனது, நடவு - ஈடத்தலையுடைய, தேர் - தேறினுடைய, 
பரியினை - குதிரைகளை, புடைத்து - அடித்து - அவ்வருணனில்-அவ் _- 
வ்ருணன்போல, தொழில் - நடத்துகைத்தொழிலை, புரிந்து - செய்து, ள் 

ப 
௬ 

ஆ 

ன் 

i 

| 

| 
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அவன் - அவ் வருணனது, கரம் - கைவருத்தத்தை, சிறிது - சற்றே, 

ஆற்றும் - தீர்க்கும், எ-று. 

் உறழ என இடைச்சொல்லடியாகப் பிறந்த வினை யெச்சமென்றுங் 

கொள்ப. பரிதிவானவன் - இருபெயரொட்டு. ஈடவு-—தொழித்பெயர். 

அடுற்புகை மேல்வீட்டறைகளுக்கு வாசனை யூட்தெற் பொருட்டு 

மூட்டப்படுவதாம். சூரியனது தேர்ச்செலவிற்கு ஒரு கணப்போதேனு 

மோய்வில்லாமையாற் சிறிதாற்று மெனப்பட்டது. அச்குதிரைகளுக்கும் 

இக்கொடிகளுக்குஞ் சம்பந்தங் கற்பித்ததாகய தொடர்பு யர்வு நவிற்சி 

அங்கழம்), உவமை அங்கயும் ஆகலாம் கலவையணியாம். பரி - பரிப் 

பது; குதிரை அருணன் - சூரியன் தேர்ப்பாகன். காெமுனிவரின் 

மனைவியருள் விந்தை என்பாளின் மகன். அது “வினதை யருண 

னொடுங் கலுழற்பயந்தா ளோங்குவிறன்முக்கட்- கனியைப்போழற்றி யவ 

னருளாற் கதிரோற் கருணன் சாரதியாய்த் - தனிசென்றனன் ?' என 

னுங் கூர்மபுராண விருத்தத்தானறிக. 13 

வரிவளைக்குலக்குவையிக ன் மணிகளான் மணிக 

டெரிதருங்கரவலவனால்வயின்வயிற்றிரண்ட 

x விரிகருப்புரவெண்மணற்குன் நினலொலியாற் 

பொருவிலாவணமறிதிரைக்கடலினைப்பொருவும். 

இ-ள். வரி - இரேகைகளையுடைய, வளைக்குலம் - சங்குச்சாதிக 

ளுடைய, குவையினால் - இராசிகளாலும், மணிகளால் - இரத்தினங்களி 

லும், மணிகள் - இரத்தினங்களை, தெரிதரும் - எண்ணுஇன்ற, சாம்- 

கைகளாகிய, அலவனால் - ஈண்டுகளாலும், வயின் வயின் - இடம் 

தோறும், திரண்ட - குவிந்த, விம் - விரிச்ச, கருப்புரம் - கர்ப்பூரங்க 

ளாகிய, வெள் - வெள்ளிய, மணல் - மணல்சளூடைய, குன்றினால்- 

குவியல்களாலும், ஒலியால் - ஓசையினாலும், போரு - ஒன்றையொன் 

ரெத்திருக்கின்ற; இல் - மாடவரிசைகளையுடைமப , ஆவணம் - கடைத் 

தெருவான த, மறி - மடங்குகின்ற, திரை - அலைகளையுடைய, கட 

வினை - சமுத்திரத்தை, பொருவும் - ஓக்கும். எ-று. 

மு கருப்பூரவகை யாவன: மலைச் சாக்கு கலை, அடைவு சாக்கு, 

மார்பு இளமார்பு, அரூர்க்கால், கையொட்டுக்கால், மார்ப்பற்று, வாராசான், 

-குமடெறிவான், உருக்குருக்கு, வாறோசு, சூடன், சீனச்சுடன் என்னு 

மிவை. இவ்வகைப் பாடலானே சர்ப்பூரச்தை “' வெண்மணற் குன்று !? 

என்றார். எ-று. 
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வளை - ஊளைந்கருப்பது. இடம்புரி, வலம்புரி யென பன ஈண்ளெள 

சங்குகள். பொருவில் - ஒப்பில்லாத என்றலுமாம். 

மணிகளை விரல்களாலே தள்ளி யெண்ணுறெபோது கைகள் ஈண்டு 

கள் செல்லுதல்போலத் தொன்றலாற் கரவலவ னென்றார். வளையென்ப 

தற்குக் கடலில சல்கென்றுல் கடைத்தெருவிலல வளையலெனறும், 

மணிகடெரிதருங் கரவலவனென்பதற்குக் கடலிலே முத்துக்கள்போன்ற 

வடிவுதெரிகின்ற கைகளையுடைய ஈண்டென்றும், கடைத்தெருவிலே 

கரங்களிலே மணிகளைவைத்து அவற்றின் குணாகுணங்களை யறிறெ 

அவ்வறிவில் வல்லவனென்றும் சிமலடையாகப் பொருள் கூறினும் 

அமையும், இது உவமையணி. வயின். வமின் என்னு மடுக்கு இடப் 

பன்மைப் பொருளிவ் வந்தது. ட. - ஒன்பது வகை யிரத்தினங 

கள், கருப்பூரம் - கருப்பரம் எனக் குறுக்கல். 1 

உங்கள் வெண்பணிநிலத் அல: மதிச்செழுங்கதிர்க 

டங்கவீம்புனற்பெருக்கொடுதலைப்பெய் அவிசும்பிற் 

கங்சையாம்கடற்றலைமகன்களிப்புறக்களித்துப் 

பொங்குகற்பு நாலுரைத் தவைபுகர றவிளக்கும். 

ன் 

-ன். விசும்பில் - ஆகாயத்திலுள்ள, கங்கை - கங்சையான வள், 

ட - வெள்ளிய, இிங்கண்மணி - சந்திரகாந்தங்கள் படுத்த, சலத்து- 

(மேல்லீட்) டிடத் 2) உவா - பருவத்து லுண்டாகிற, மதி - சந்திர 

னுடைய, ப பதிற் கதிர்கள் - இரணங்கள், சங்கி - தங்க, வீழ்- 

(அதிலிருஈத) லீழ்னெற, பனல்.- நீரினத, பெருக்கொடு - வெள்ளத் 

தோடு, ப - கலந்து, அம் - ஆழந்த, கடற் தலைமகன் - கட 

லாயெ (தன்) கணவனைவன், களிப்புற - (அப்போது) களிக்க, 

களித்து - (தானுங்) களித்து, பொங்கு - விளங்குகின்ற, கற்புநூல் - கற் 

பிலக்கண நாவினால் உண்ச்தவை - சொல்லப்பட்ட விதிகளை, புகரற- 

குற்றமற, விளக்கும் - விளக்குவாள். எ-று. 

கணவன் களிக்கும்போது உடன் சளித்தலும், அவன் துயருறும் 

போது உடன் துயருறுதலுவ் கற்பிலக்கண மாதலால், அகாயகங்கையும் 

பூரண சந்திரசோசய காலத்திலே தன் கணவனா சமுத்திரவரசன் 

பெருகுதலாலே அப்போது அர்தச் சந்திர இரணம்பட்டுச் சர்தரகாந்கத் இ 

எிருக்து வீழ்கின்ற நீர்வெள்ள ச்சோடு சலக்து” தானும்பெருகி அக்கற் 

பிலக்கண ச்தைப் பிறருக்குங்காட்டு மென்பதாம். தங்வயென்பது வீனை 
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யெச்சத்திரிபு. இங்கே களித்தல் - முன்னையளவின் மிகுதல். கங்கை 

தன்செய்கையினாலே கற்பிலக்கணமாகிப நற்பொராளைக் காட்டுதலால் 

நல்போநட்காட்சிய ணியாம். இதற்குச் ௪ந் நிரகாந்த நீருக்குங் கங்கைக் 

குஞ் சம்பந்தங் கற்.அித்ததாகிய தொடர்புயர்வு நவிற்சி அங்கமாகலாத் 

கலவையணி. இதனாலே அந்ககரத்து வீடுகளின் மேனிலைகள் ஆகாய 

கங்கையின் மேலுயர்ந்திருக்கன்றமை தொனிக்கின்றது. . 19 

தடங்கொடாமரைத்தளிரியலுறையுமிஈஈகர 

மிடங்கொள்பூகலகரெலாம்வென் றன மினிவா 

னடங்கவெல்லு அமென்ன3வோர்வஞ்னெமறையாப் 

படங்க ணுற்றிய ம்பான்றுளபசியபொற்கொடிகள். 

இ-ள். பசிய - பசுமையுள்ள, பொன் - பொன்மயமாகிய, கொடி 

கள் - கொடிகளானவை தடம் - விசாலத்தை, கொள் - கொண்ட, 

தாமரை - தாமரைப்பூவி லிருக்கன்ற; தஸிரியல் - தளிர்போலு மெல் 

விய வடிவுடைய ௪சீ2தவியானவள்) உறையும் - வாசஞ்செய்ன்ற, இங் 

ககாம் - இந்தமாவிச்தசசரமானது, இடம் - இடத்தை, கொள்-கொண்ட, 

பூதலம் - பூமியிலுள்ள, ஈகரெலாம் - எல்லாநகரங்களையும், வென்றன 

வென்றேம், இணி - இனிமேல்; வான் - தெய்வலோகத்தை, அடங்க- 

(எமக்குக்) ழேப்பட;, வெல்லுதும் - வெல்லு2வாம், என்ன - என்று, 

ஒரவஞ்சினம் - ஒரு சபதத்தை, அறையா - சொல்லி, நாற்றிய-(எழு த்) 

தூங்கவிடப் பட்டனவாகிய, படங்கள் - படங்களை, போன்றுள-ஒத்தி 

ருக்கும். எ-று. 

எல்லா நகரங்களையும் வென்ற அதனுயர்வுதோன்ற வென்றனம் 

வெல்லுதும் எனப் பன்மையாற் சொல்வியதககக் கூறினார். சளிரியல்- 

அன்மொழித் தொகை. தன்பகைவன் அஞ்சுவானாயின் வந்து வணங்க 

வும், அஞ்லெனாயிற் போரக்கருவிகளைக் கூட்டவுஜ் சமய முண்டாக 

வேண்டி முன்னே படமெழுகி யறிவித்தல் வெல்லக்கருதிய அரசனுக் 

குக் கடனாதலாற் படங்கணாற்றிய வென்றார். துற்கொடிகளை அப்படிப் ' 

பட்ட படங்கணாற்றிய வென்றார், தஅகிற்கொடிகளை அப்படிப்பட்டபடங் 

களாகக் குறித்தலாலே போரட்டற் தறிப்ப ணியாதம். AEG 

அக்னிலாமணிவட்டநீளரிமதர்மமைக்கண் 

மகளிர்வாண்முகமதிகண்டுதீம்புனன் மல்கப் 

புகரிறென்மலைநறுங்குறடுரிஞ்சு பூர்தேய்வை 

பகருமின்லுயிர்ப்பால்விரையூட்டினர்பகர்வார். 
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௫-ள். நீள் - நீண்ட, அரி - இரேகைகளையும், மதர் - செருக்கை 

யும், மழை - குளிர்ச்சியையுமுடைய, கண் - கண்களையுடைய, மகளீர்- 

மாதரானவர், வட்டம் - வட்டமாக, அகல் - பரந்த, கிலாமணி - சந் . 

இரகாந்தச் கல்லான அ; வாள் - காந்தி பொருந்திய, முகமதி - (அவர்) 

(ுகமாகெ சந்திரனை, கண்டு - காணலால், தீ - மதுரமாகய, புனல்- 

ரீரானது; மல்க - (அதிலே) நிறைய, புகரில் - குற்றமில்லாத, தென 

மலை - பொதிய மலையிலுண்டாகயெ, கறு - நல்ல; குறடு - கட்டைகளை, 

உரிஞ்சு - (அதனிடத்தே) தேய்த்துண்டாக்கப்பட்ட,; பூ - அழகிய) 

தேய்வை - சந்தனத்தை; பகரும் - புகழப் படுகின்ற, இன் - இனிய, 

உயிர்ப்பால் - சுவாசத்தினாலே, விரை - வாசனையை, ஊட்டினர்- 

ஏற்றினவராடி, பகர்வார் - விற்பார். எ-று. . 

கண்டென்பது வினையெச்சத்நிரிபு. அச்சம்தனம் விற்னெறமகளி 

ரிடத்தே யியற்கைவாசனை சொல்லுதலால் உத்தம சாதியாரென்பது 

தோன்றுகின்ற த. இது 4 ஒண்மணம் பாடலங்குவளை தண்ணருமுளா? 

மல்லிகை ஈறுந்தண்சண்பகம் போல்வனவாகும்"? என்பதனாலறிக. * விரை 

எனவே இனம்பற்றிப் பத்துவகைத் தவ்ரும் முப்பத்திருவகைத் தாகிய 

ஓ மாலிகையும் பெறப்படும். என்னை? “பத்துத் துவரினு மைந்து 

விரையினு - முப்பத்நிரறுவகை யோமாலியினு - கூறின நன்ன ருரைத்த 

செய்வாச - நாறிருங்கூந்த னலம்பெறவாட்டி ?? எனச் சிலப்பதிகாரங் 

கூடறிற்றாகலின். LT 

9 கலிவிருத்தம். 

நீங்கரியகூலமணிநீண்மறு குதோறும் ் 

மாங்குயிலின்மென்குதலைமாலைபகர்மா தர் 

தேங்கமழுயிர்ப்பின்விரைசேர்த் தினர்கள்விற்குங் 

கோங்மலாசண்பகமென்கோதையினுங்கொள்வரர், 

இ-ள். நீங்கரிய - ஒதுங்குதற்டடெயில்லாத, மணி - ஈவமணிகளை 

ய/டைய,. நீள் - நீட்டிபொருந்திய கூலமறுகு தோறும் ஸ் கடைத்தெரு 

வெல்லாம்; மா - மாமாத்திலுள்ள, குயிலின் - குயிலிசை போலும், 

மெல் - மெல்லிய, குதலை - மழலைச் சொற்களையுடைய, மாலை - மாலை 

களை; பகர் - விற்கனெற; மாதர் - மங்கையரானவர், தேம் - பரிமளமா 
த 

விரையாலன- கோட்டந் துருக்கர் தகரமகிலார - மோட்டிய 

வைந்தும் விரை ?? ஏனையவற்றைச் சிலப்பதிகொங் கடலாடு காதை 
யுரைக்கட் காண்க, 
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னது, கமழ - மணக்கின்ற, உயிர்ப்பின் - சுவாசத்தால், விரை - வாச 
னையை, சேர்த்தினர்கள் - சேர்த்தவராய், விற்கும் - விற்கப்படுகின் ஐ, 

கோங்கமலர் - கோங்கமலர்களாலாகிய, கோதை - மாலையை, மெல்- 

மெல்லிய, சண்பகம் - சண்பக மலர்களாலாதிய, கோதையினும் - மாலை 

யினுஞ் றெந்ததாக, கொள்வார் - வாங்குவார் எ-று. 

சண்பக மலரிற்றாழ்க்த கோங்கமலர் அவர் மூச்சுக்காற்றின் பரிசத் 

தால ௮ச்சண்பகமலர் வாசனையினு மிகுந்த வாசனையைப் பெறுதலால் 

மிகவும் விரும்பப்படு மென்பதாம். இதுமுதல் ஏழுபாட்டுகள் பெரும் 
பாலு. கடைச்சீர் மாச்சீரும், மற்றை மூன்று௫ர்களு ம விளங்காய்ச்சீர்களு, 

மாகிவந்த அளவடிக ணான்குகொண்ட கலி விருத்தங்கள். 18 

ஆடவசொடூடியெழுமஞ்சொன்மடகல்லார் 

நீடொளியதூணினமுகங்கோட்டியெதிரநிற்ப 

வா டுமிடையாரெனமருண்டிறைவர்பாவைத் 

தாடொழலுமெய்த்தனிதகைப்பநகைசெய்வார். 

இ-ள். ஆடவரொடு - தங்கணவரோடு, ஊடி - பிணங்கி, எழும்- 

புறப்பட்ட, அஞ்சொல் - அழகிய சொற்களையுடைய, மடம் - பேதமை 

பொருந்திய, நல்லார் - மாதரானவர்; நீடு - நீட்டு பொருந்திய, ஒளிய- 

காந்தியையுடைய, அண் - (இரத்தினத்) தூணுக்கு, எதிர் - எதிராக, 

முகம் - முகத்தை, கோட்டி - வளைத்துக்கொண்டு, இல் - அறைவீட்டுள், 

நிற்ப - நிற்க, இறைவர் - அக்கணவரானவர், பாவை - (அத்தாணிலே 

தோன்றுகிற) பாவையை நோக்க), வாடும் - வாடுகின்ற, இடையாரென- 

இடையையுடைய மாதரென்று, மருண்டு - மயங்க), தாள் - (அப்பாவை 

யின்) பாதங்களை, தொழலும் - வணங்கலும், மெய் - மெய்யாகிய, துணி- 

அப்பிணக்கான ௮, தகைப்ப - தடுக்கவும், நகைசெய்வார் - (அவர்) சிரிப் 

பார் எ-று. 

நீடோளிய தூணென்றதனால் இரத்தினச் தாணென்பது பெறப் 

பட்டத. இங்கே பாவை பிரதி விம்பம். கருமணிபிற் பாவாய் மீபோ 

தாயாம் வீழுர் - திருநுதல் இல்லையிடம்?? என்பதனாலறிக, மெய்த் 

துனி - காணத்தா லுண்டாடிய புலவிரீட்டம், ஊடிச்சென்ற மகளி 

ரைத் தேடிச்சென்ற ஆடவர் அவர் இல்லுள்ளே மறைந்து நிற்ப, 

அவரைக் சண்டிலாது தாணிலே தோன்றுகின்ற அவர து சாயையைக் 

கண்டா ரென்க. காணில் - தாணின்௧னென்றும் பாவை - பிரதிமை 
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யென்றும், கூறுவாருமுளர். பாவைகளை மகளிரென்று மயங்கலால் 

மயநக்கவணி. 19 

வண்ணமுலைமா தர்பகர்வறியசெழுஞ்சாந்தங் 

- கண்ணொளிகள்பாயனரந்தங்கலந்ததென்றும் 

வெண்ணகைபரத்தல்கருப்பூரம்விரவிற்றென் 

றெண்ணியுகறுங்கலவையென் நிளைஞர்கொள்வார். 

இ-ள் வண்ணம் - அழயெ, முலை - மூலைகளை யுடைய, மாதர்- 
மங்கையரால், பகர் - வித்சப்படுகின்ஜ, வறிய - கலப்பில்லாத, செழு- 

செழிய, சாந்தம் - சந்தனத்தில், கண்ணொரிகள் - (அவர்) கண்களி 

னொளியானது, . பாயல் - பாய்தலினாலே, நரந்தம் - கத்தூரி யானது, 

கலந்ததென்றும் - கூட்டப்பட்டதென்றும், வெள் - வெள்ளிய, நசை- 

பல்லொளிகள், பசத்தல் - பாய்தலினாலே, கருப்பூரம் - பச்சைக் கர்ப் 

பூரமானது, விரவிற்றென்றும் - கூட்டப்பட்ட தென்றும், எண்ணி- 

நினைத்து, நறு - நல்ல, கலவையென்று - கூட்டு சாந்தமென்று, இளை 

ஞர் - ஆடவர், கொள்வார் (அதனைவிலைக்கு) வாங்குவார் எ-று. 

ஒப்புமையினாலே கண்ணொளியையும் பல்லொளியையுங் கத்தூரி 

யென்றும் கருப்பூரமென்றும் மயங்கு தலினாலே மயக்கவணியாம். மாதர் 

என்னும் உரிச்சொல் ஆகுபெயராற் பெண்களை யுணர்த்திற்று. மாதர், 

காதல் என்னும் பொருட்டு, “ மாதர்காதல் ?? என்பது | தொல்காப்பிய 

விதி, விற்றுத் தெய்வங் - குடிகொண்டிருக்குர் தனமென்பார் **வண்ண 

முலை? என்றார், <0 

பளிக்கறைபுகுக்தனர்கள்பாயொளியின்வாயில் 
வெளிப்படுதலின் நிமருண்மேவிகிழனாறித் 
அளக்கறுமிடத்து விரைதோய்க் அவருதென்ற 

றிளை த் தலவுவெள்ளிடையின்வாயிறெளிதற்பார். 

இ-ள். பளிக்கு - பஸிங்காலாகிய, அறை - அழையினுள்ளே, புகும் 

தனர்கள் - நுழைந்தவர்கள், பாய் - பரந்த, , ஒளியின் - ஒளியினாலே, 

வாயில் - வாயிலான து, வெளிப்படுதலின்றி - அறியப்படுத வில்லாமை 

யால், மருள - மயக்கத்தை, மேவி - அடைந்து, துளக்கறுமிடத்து- 

பொதிய மலையிலிருந்து, விரை - (சர்தன) வாசனையில், தேரய்ந்து- 

படித, வரு - வருகின்ற, தென்றல் - ஜென்றலான அ, நிழல்- குளிரச் 

சியோடு, காறி - தோன்றி, இளைத்து - ௮சைர்து, உலவு - சஞ்சரிக் 
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ன்ற, . வெள்ளிடையின் - வெளியினாலே, வாயில் - அந்த வாயிலை, 

தெளிகிற்பார் - அறிந்து கொள்வார் ஏ-று, 

மலை சலியாமையால் அசலமெனப் படுதல்போலத் அளக்கறு மிட 

மெனப்பட்ட அ. கூழ்கதுகின்ற பளிக்குச் சுவரானது வாயிலி னாகாயம் 

போலத் தன்புறத்துள்ள பொருள்களைக்காட்டி வெள்ளெனத் தோன்றி , 

நிற்கையால் வாயில்காணாது. மயங்னெரென்பதாம் ஓப்புமையினாலே 

பொதுமையடைந்த பளிங்கிற்கும் வரயில்வெளிக்குக் தென்ற லுலாவுத 

லாகிய காரண த்திஞலே சிறப்புத் தோன்று சலினாலே சிறப்பணியாதம். 

வில் லுமிமுமா மணிகுயிற்றிமிளிர்மா டத் 

தொ ல்கயதுகிற்கொடி.களும்பருலகெய்திப் 

பல்லவமுயிர் த் துவளர்பைந்தருவின மேவும் 

வல்லிபடர்கின் றகொழுகொம்பெனவயங்கும். 

இ-ள். வில் - காக்இயை, உமிழும் - வீசுகிற, மா - பெருமைபொ 

ருந்திய, மணி - மணிகளானவை, குயிற்றி - பதிக்கப்பட்டு, யிஸிர்- 

விளங்காநின்ற, மாடத்து - மாளிகைகளின்மேல், ஒல்யெ - அசைகின்ற, 

துகிற்கொடிகள் - லேக்கொடிகளானவை, உம்பர் - தேவரது, உலகு- 

உலகத்தை, எய்தி - அடைந்து, பை - பசிய, தருவில் - கற்பகதருவின் 

மேல், மேவும் அடைதற்குரிய, பல்லவம் - தளிர்களை, உயிர்த்து- 

ஈன்று, வளர் - வளர்கின்ற, வல்லி - கொடிகளானவை படர்கின் 2- 

படர்தற்குக் காரணமாயிருக்கின் ஐ, கொழுகொம்பென கொழு கொம்புகள் 

போல, வயங்கும் - விளங்கும் எ-று, 

கற்பகதருவின்கழ் வளர்கின்ற கொடிகளை அதன்மே லேற்றுதற்கு 

காட்டப்பட்ட கொழுகொம்பென்க. அக்கொடிகளை அப்படிப் பட்ட 

கொழு கொம்புகளாகக் குறித்தலால் கற்தறிப்பணி ; இதற்குத் தோடர் 

புயர்வு நவிற்சியணி அங்கம் ஆகலாற் கலலையணி. 22 

திங்களுறல்லார்முகமுஞ்செவ்விதெரிக்கொண்ணா 

வங்கலுமுஃமனியொடுமீன பிரிக்கலாகா 

மங்குறவம்வெண்கொடியும்வான தியுமணியால் 

வெங் திர் செய்மாடமிசைமவறறியலாகா. 

இ-ன். மணியால் - மாணிக்கங்களால், வெங்கதிர் - சூரிய ரெணத் 

சை; செய் - செய்கின்ற, மாடமிசை - மாளிகையின்மேலே, தீங்களும்- 

சந்திரனும், நல்லார் - மாதாது, முகமும் - முகமும், செவ்வி - அழி 

லை, தெரிக்கொண்ணா - வேறு! படுத்தப்படாவரம்; ௮ம் - அழகிலே; 
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கலுமும் - விளங்காகின் த) மேனி - (அவர்) சரீரமும், மின் - மின்னற் 

கொடியும், பிரிக்கலாகா - பிரிக்கப்படாவாம், மங்குல் - மேகங்களானவை, 

தவம் - மேலே தவழ்னெற, வெண் கொடியும் - வெள்ளைச் கொடியும், 

வானதியும் - ஆகாயகங்கையும், வேறு - வேறாக, பப - அறியப் 

படாவாம் எ-று. 

இச்செய்யுளுக்கு யாவராலும் என்னும் வினைமுதல் வருவித்துக் 

கொள்க. சந்திரனோடு மாதர்முகச்துச்கும், மின்னற்கொடியோடு _மாதர் 

நல் ரப் அகாயகங்கையோடு வெள்ளைக்கொடிக்கும், ஒப்புமையி 

னாலே வீசேடர் தோன்றாமையால் போதுமை யணியாதம். தில்கள்-— 

தித்திப்பாயெ மதவினையுடையது. 23 

சந தரறுமென்புகைதவமழ்ந் தநிலமெங்கும் 

பந் துபயில்கோதையர்பசும்பொனணியாவு 

மைம் தருவியன் சளையணிந் தன ர தன்றோ 

வந் துநனியேற்பவர மகிழ்ந் தடவழங்கும். 

இ-ள். சந்தம் - சந்தனக்கட்டைகள ௮, நறு - மணமுள்ள; மெல்- 

மெல்லிய, புகை - புகையான து, தவழ்ந்த - படிந்த, நிலமெங்கும்-மேல் 

வீடெங்கும், பந்து - பந்தாட்டத்தில், பயில் - பழகுகின்ற, கோதையர்- 

மாதரானவர், பசும்பொன் - பசிய பொன்னாலாகிய அணி - ஆபரணங 

களையும்; யாவும் - மற்றெல்லாவற்றையும், ஐந்தரு - பஞ்சதருவினுடைய, 

வியன் - பெரிய,சனை - இளைகளில், அணிக்சனர-வேய்ச்தார், அதன்றோ- 

அசனலைன்றோ, வந்து - (தம்மிடத்து) வர்து, ஏற்பவர் - இரப்பவர்க்கு, 

மகிழ்ந் திட - மகிழும்படியாக, நணி - மிகுதியாக, வழங்கும் - (அத்தருக் 

கள் தர விரும்பப்பட்டவற்றைக்) கொடுக்கும் எ-று. 

ஐந்தரு - சந்தனம், அரிச்சந்தனம், மந்தாரம், பாரிசாதம், கற்பகம் 

, என்பன. நிலம் என்பது இடமென்னும் பொருட்டு. 

யாவ மென்றதனாலே ஆடைமாலை முதலிய வெல்லாங்கொள்க பந் 

துகளைத் தாவிவீசவும் ஓடிப்பிடிக்கவும் வேண்டுசலால் அப்போது வருத் 

அமென்று களைசசணிக்தாரென்க. அதன்றே வழங்கு மென் றதனாலே, 

செல்வப்பெருக்கின் செருக்கினால் மீட்டும் அவற்றை யெடுத் லெ ரென்ற 

தாயிற்று, கற்பக முதலியவற்றின் கொடைக்கு ஏதுவாகாத அ௮வ்வணி 

முதலியவற்றைப் பெற்றிருக்கையை ஏ துவாகச் குதல் ஏதுத்தற் 

தறிப்பணியாம். 24 

திட ன் ட 
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* வாய்ந்தமின்னைமடந்தையசாக்வெண் 

போரந்திடாமலன்றோமலர்ப்புங் தவன் 

சாந்தணிந் ததமனியக்குன்றென 

வேர் துவெம்முலைப்பாரமியற்றினான், 

இ-ள். மலர் - தாமரைப்பூவி விருக்கின்ற, புங்கவன் - நான் முகக் 

கடவுளானவன், விண் - மேகத்தின்கண், வாய்ந்த - பொருர்திய, 

மின்னை - யின்னற்கொடிகளை, மடடம் தையராக்கி - மங்கையராக்கி, போம் 

இடாமலன்றோ - (அம்மேகத்தினிடத்தேி போகாதிருத்தற்கன்றே, 

சாந்து - சந்தனத்தை, அணிந்த - பூசிய, ஏந்து - சுமகீகப்படுகின்ற, 

வெம் - விருப்பஞ்செய்கின்ற, பாரம் - பாரமாதிய, முலை - முலைகளை, 

தமனியக் குன்றென - பொன்மலையைப்போல, இயற்றினான் - (அவ 

ருக்கு) உண்டாக்கினான் எ-று. 

புகமவேண்டியதல்லாத யின்னலைக்கொண்டு படைத்தலைப் புகழ் 

தலினாலே புகழவேண்டிய அந்ககரத்து மகளிரது சரீரகார்தி தோன்றுத 

லாற் காரணப்புனைவிலிபுகழ்ச்சி. இது அங்கம் முலைகளின்பாரத்தை 

யுண்டாக்கனமைக்குப் பயனாகாத மேகத்தின்கட் போகாமையைப் பய 

னாகக் குறித்தலாலே பயன்றழ் தறிப்பணியாகும். இது அங் ஆத 

லாம் கலவையணி. 

.இதுமூதற் பதினொருபாட்டுக்கள் பெரும்பாலும் முதற்சீர் மாச் 

சீரும் மற்றை மூன்றும் விளச்சீர்களுமாகி வந்த அளவடிகள் நான்கு 

கொண்ட. கலிவிருத்தங்கள். 29 

வெங்கதிர்சுடர்மேவியதேர்ப்பரித் 

தங்குவன்குளம்பிற்றகர்க்திட்டன 

தெங்னொண்பழத்தெள்ளமுதத்தினாற் 
பங்கமெய் அமறுனெபரப்பெலாம். 

இ-ள். வெம் - வெவ்விய, கதிர் - செணங்களையுடைய, சட 

சூரியன் , மேவிய - வீற்றிருந்த, தேர் - தேரிற்கட்டப்பட்ட, பரி - குதி 

* இந்நூல் அரங்கேற்றுங் காலத்துப் புலவர் ஒருவர் எழுக் த, பாண் 

டியனாம் காலாசிரியரை, நோக்கி, புவிக்கும் கவிக்கும் அரசே! மின்னலுக் 

கும் மலைக்கும் சம்பந்த மின்மையால் இவ்வுவமை பொருந்தற் பாலதன் 

றென்ன, பாண்டியனார் நிறுத்தியிற்சென்று மனங்கவன்று படுக்கைபுக் 

காராக, தேவிகேட்டு இதற்கோ கவல்இன்றீர்; மின்னற்கும் மலைக்கும் 
- சம்பந்த மில்லாவிடினும், இயைபுண்டாக்கவன்றோ குசுகம்ர்கிய இருப்பு 
ஆணியை விதியோன் அடித்தான் என்றாள். அஅகேட்ட பாண்டியனார் 
அளவிலா உவகையுற்றுத்தழுவி யவையஞ் சென்றுரைத்துத் தன்கோள் 
நிறுவினார் எனச் சன்ன பரம்பரையாம் தெரிகின்றது. 
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ரைசளுடைய, வல் - வலிமை, தங்கு - தங்யெ, குளம்பின் - குளம்பு 

ளாலே, தகர்ந்திட்டன - உடைந்தனவாடி, தெங்கின் - தென்னமரங்க 

ளுடைய, ஒள் - ஒள்ளிய, பழம் - கணிசளினத, தெள் - தெளிவு 

பொருந்திய, அமுதத்தினால் - மீரினாலே, மறுகின் - வீதிகளினுடைய, 

பரப்பெலாம் - விரிவுகளெல்லாம்; பங்கம் - சேறாதலை, எய்தும் - அடை 

A | 
தென்னமரத்திற்குஞு குரியமண்டலத்நிற்குஞ் சம்பந்தத்தைக் கற் 

பித்ததனாலே தோடர்புயர்வு நவிழ்சியணியாதம். 20 

நிலவுவெண்கதிர்நீண்மணிமா டமேற் 

குலவுபா திமதியைமென் கொம்பனார் 

இலைகொள்வாணுதல்சேர்த்தியவாடவ 

ருலகமமேத்துமுவாமஇயென் பரால், 

இ-ள். நிலவு- நிலவைச்செய்கின் ற, வெண்கதிர் - சந்திரனுடைய, 

மணி - மணிகளாலாகிய, நீள்மாடமேல்-8ண்ட வீட்டின்மேலே. குலவு- 

விளங்குகின்ற, பாதிமநியைபாதிச்சந் தானை, மெல் - மெல்லிய; கொம்ப 

னார் - பூங்கொம்புபோல்வார், இலை - வில்வுடிவத்தை, கொள்-கொண்ட, 

வாள் - ஒளிபொருந்திய, நுதல் - (தமது) நெற்றிமோடு, சேர்த்திய 

கூட்ட, ஆடவர் - (அதுகண்ட நரயகரானவர்) ; உலகம் - உயர்ந்தோ ட 

il 
Y 

ரால், ஏத்தும் - அதிக்கப்படகின்ற, உவாமதி - பூணசர்இரன்) என் 

பர் - என்றுசொல்லுவார். எ-று. 
பட்ட அறத்து கணவமு 

4 பாதிமதி எட்டாந்திதியிற் சந்திரன். உவாமதி - பதினாறு கலைகளும் 

நிறையப்பெற்ற சந்திரன். மதி என்பதற்கு மதுவையடையது, யாவரா 

னும் மதிக்கப்படுவது எனக் காரணங்கொள்க, (6 பதினெண் கணனுமேத் 

தீவும்படு2ம ?? 

யெச்சம் சேர்த்தியவெனத் திரிந்தது. ஆடவரைவஞுரித்துப் பரிகாசஞ் 

என்றார் புறநானறூம்றிறும். சோத்தலென்னும் வினை 

செய்தற்கு அங்ஙனஞ் செய்தாரென்க, ஒப்புமையினாலே அந்நெற்றிக் 

கும் பாதிமதிக்கும் விசேடர் தோன்றாமையாற் போதுமையணி. 27 

புலவிநீக்கிப்பணர்முலைமா தர் தந் 

நிலவுபூர் அகலா டவர்நீக்கலு 

நலம் விளைத்தனர்காணிவெண்டி ங்களின் 

கலையை 3மெல்லக்கலையெனச்சேர்த் துவார். | 
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இ-ள். ஆடவர் - கணவரானவர், புலவி - பிணக்கை, நீக்கி 

தீர்த்து, புணர் - நெருங்கிய; முலை - முலைகளையுடைய, மாதர் - மக 

ளீரஅ, நிலவு - சந்திரிகைபோல் விளங்குகின்ற, பூ - அழயெ, துநில்- 

ஆடையை, நீக்கலும் - அவிழ்த்தவளவில், நாணி வெட்கப் பட்டு, ஈலம்- 

உதவியை, விளைத்தனர் - (அவர்க்கு) உண்டாக்கனவராக, வெள்- 

வெள்ளிய, திங்களின் - சந்திரன இ, கலையை - நிலவை, மெல் - மெல் 

லிய, அக்கலையென - அவ்வாடையென்று நினைத்து, சேர்த்துவார்- 

(அவர் அரையிலே) சேர்ப்பார். எ-று. ; 

புலவி ங்யெ பின்னும் நாண மேலிடலால் அவிழ்க்கப்பட்ட கலையை 

மீட்டுஞ் சேர்த்துவாராயினார். அது ஆடவர்செயற்குத் தடையாகாமை 

யால் நலம் விளைத்தன ரென்றார். சந்திரிகை கைக்ககப்படாததாயினும் 

மெல்லிய குணத்தாற் கைக்ககப்பட்டபோ தும் பரிசர்தோன்றாத வாடை 

யென்று மயங்கச் செய்தது. கலை - ஆகு பெயர், மென்மை, வெண்மை 

முதலிய பொதுப்பண்பி னொப்புமையினால ஆடையை நிலவென்று 

மயங்கலால் மயந்கவ ஊரி. 28 

பொருந் துறு தனம்பூஞ்சிலம்பார்ப்பறக் 

கரந்த தம்முயிர்க்காதலர்பாற்செல்வார் 

திரும் துவாண்முகர் இங்களென் றக்நிலா 

வருக்தவந்தபுளளார்த்தலாதூற்றுமால். 

இ-ள். ௮னம் - அன்னங்களான றல, பொருந்துறா் - (தம் 

மருக லடையாதிராக்க, பூ - அழயெ, இலம்பு - இலம்புகள அ, ஆர்ப்பு- 

ஓசையானது, அற - நீங்கும்படியாக, கரந்து - மறைந்து, தம்ழுயிர- 

தம்முபிர்போலும், காதலர்பால் - அன்பரி_த் இ, செல்வார் - (மெள்ளச்) 

செல்லுின்ற மங்கையரது, திருந்து - திருத்தமாகிய வாள் - ஒளி 

பொருந்திய, முகம் - முகத்தை, இங்களென்று - சந்திரனென்று 

நினைத்து, அந்கலா - அதனது நிலவை, அருந்த - உண்ண, வந்த - வந்த, 

புள் - சகோரங்களானவை, ஆர்த்து - ஒலித்து; அலர் தூற்றும் - வெளிப் 

படுத்தும். எ-று. 

இலெம்புகள் அனம்போ லொலித்தலாலே அதுகேட்டு அவ்வன் 

னங்கள் தம்மினமென்று வரின் மறைந்து செல்லுதல் வெளிப்படு 

மென்று அச்சிலம்பொலியாமல் மெல்ல கடந்து செல்லுவாரென்க. 

| செம்பு அன்னம்போ லொலிக்குமென்பது பின்னே £ அனமென மிழற் 

றும் பரிபுரமணிர் து? என்பதனாலு மறிக. பெருராண முடைமையாற் 

கணவரிடத்துங் கரந்து செல்லுவாராயினார். சகோரம் நிலவை யருக்து 

தல் 4 வெண்டிங்த ணிலவு வாயிடைப்புனுஞ் சகோரமெனு மென 
7 
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புளன்றி - யுண்டிங்குவாழு ஈருமுளர் கொல்லோ ?? என்பதனாலறிக, 

முகத்தைச் சந்திரனென்று மயங்குசலால் மயக்கவணி இது அங்கம். 

மறைந்து செல்லலாயெ விரும்பப்பட்ட பொழுளைக்குறித்து முயற்சி 

செய்ய, ௮.து வெளிப்படுதலாகிய அதன் பகைப்பொருள் இடைத்தலால் 

துன்பவணி. இது ௮௨௫ அகலாற் கலவையணியாம். 29 

பக ௫. * ௬. 

மலயமா தவனுண்டமணிக்குவைக் 

குலவுவார்கடனேர்சொலிற்குற்றமே 

யலகல்பல்வளஞ் சோ த் தயவாவண 

முலகமுண்டரு ண்மால்வயிறொக்குமே. 

இ-ள். மலயம் - பொதிய மலையிவிருக்கன்றன, மாதவன் - அதத் 

இய மூணிவனால், உண்ட - குடிக்கப்பட்ட, மணி - மணிகளது, குலை- 

கூட்டத்தையுடைய, குலவு - வளைவாகிய, வார் - கெஃய, கடல் - கடலை, 

அலல் - கணக்கில்லாத; பல்வளம் - பலவகையாகிய வளங்களையும், 

சேர்த்திய - (தீன்னு) ளடக்கிய, அவணம் - கடைக்கு, நேர்- ஒப்பென று; 

சொலின் - சொன்னால், குற்றமே - (அச்சொல்லுசல்) குற்தமேயாம், 

உலகம் - உலகத்தை, உண்டருள் - விழுங்யெருளிய, மால் - திருமாவி 

னது, வயிறு-வயிழ்றை, ஒச்கும்-(அ.அ) ஒத்திருக்கும் (ஆதலால்.) எ-று. 

அகத்தியர் கடல்குடித்த சரிதம் திநவினையாடற் புராணத்தில் 
இந்திரன் பழிதீர்த்த படலத்திற் றெற்றெனக் காண்க, *: முணிக்கரசு 

கையான் முகந்து முழங்கும் - பனிக்கடலு முண்ணப்படும் ?? என்றார் 

நன்னெறியாநம். | 

முத்து, பவள முதலியகடல் வளமேயன்றி நான்கு நிலவளங்களை 

யும் தன்னிடத்தே கொண்டிருச்கையாற் கடனேர் சொலிற் குற்ற 

மென்றார். பிரளயத்திலே திருமால் வயித்றுட்சென் ற மார்க்கண்டேயரால் 

உலகத்துப் பொருள்களெல்லாம் காணப்பட்டன வென்பது புராண 

சதை யாதலால், அப்படியே அக்கடையிலுங் காணப்படுதல் பற்றி மால் 

வயி ஹொக்குமென்றார், உலசமுண்டருள்மால் வயிறொக்கு மென்னும் 
வாக்யெத்தினாற் கடலை ஒப்புச்சொல்லுதல் கூடாமை சாதித்தலாலே 

சே ய்யுட்துறிபணியாம். | 30 

நீடமோவணநித்திலப்பர்தருட் 

கேடில்கம்பலையாலிசைகேட்டுலார் 

பாடக வண்டொடுநானம்பகர்ற்திடக் 

கோடல்செய்வர்நி றைகுறைவின் றென. 



ல 

நகரப் படலம். 15 

இ-ள். நீடும் - நீண்டிருக்கின்ற, நித்திலப்பந்தருள் - முத்துப் பக் 

. தல்களிலுள்ள, ஆவணம் - கடைகளிலே, பாடல் - பாடுதலையுடைய, 

வண்டொடு - வண்டுகளோடு, கானம்-கத்தூரியை, பகர்க்திட-(நிறத்து) 

. விற்க, கேடில் - (எப்போதும்;) நீங்காத - கம்பலையால் - (சளகள ) ஒலியி 

னாலே, இசை - (அப்பாட) லொலியை, கேட்டிலார் - கேட்டின்றிலரு 

மாகி, கிறை- தீ ஈநிறுக்கப்பட்ட பொருளிலே, குறைவு - யாதொரு குற்ற 
மும், இன்றென - இல்லையென்று நினைத்து, கோடல்செய்வர் - (விலைக் 

குக்) கொள்ளுவார். எ-று, 

இசைகேட்கலா ரென்றதனால் கருநிறத்தாலும் வாசனை விருப்ப 

கொண்டு மெய்த்தபம. அசைவின்றிக் இடத்சலாலும் வண்டின் வடிவத் 

தைப் பார்த்தறிந்தில் ரென்பது பெறப்பட்டது. வண்டொலி சிற்றொவி 

யாகலிற் கடைத்செருவின் பேரொலியுண் மறைந்ததென்க. இச்காரணச் 

தாற் குறையுளதாகவு மின்றெனக் கருதி விலைக்குக் கொள்வாராயிஞா. 

ஓப்புமைபினாலே கத்தூரிக்கும் வண்டுக்கும் விசேடந்தோன்றா மையினா 

லே பொதுமை யணியாதம்- 91. 

குளிர்பளிக்குடீண்மா டங்கொடிகளான் 

வெளிமுகட்டுயர்வெண்மதிதோய்வன 

வொளிகொள்வெங்கதீர்வெம்மையொழித்திட 

நளிகொடண்சுதைக்குவபோலு ம. 

இ-ள். குளிர் - குளிர்சிபொருந்திய, பளிக்கு - பளிங்காலாகிய, 

நீள் - நீண்ட, IN AAP மாளிகைகளானவலை, வெளி - அகாயவெளி 

யினத, முகட்டு - முகட்டினகண், உயர் - உயர்ந்த, வெண்மதி - சற 

திரனை, தோய்வன - சடவுவனவாகிய, கொடிகளான் - சொடிகளினாலே, 

ஒளி - குரியனிலிருர்து, கொள் - (தம்மேற்) கொள்ளப்பட்ட, வெக 

கதிர் - உட்டிண கிரணத்தாலாகிய, வெம்மை - வெப்பத்தை, ஒழித்தட- 

ரிக்கும்படியாக, ஈளி - பெருமையை, கொள் கொண்ட, சண்-குளிர்சசி 

பொருந்திய, சுதை - (அசசந்திரனிடச்துள்ள) (அயிர்தத்தை); நக்குவ- 

(காக்களினாலே) கக்கு வனவற்றை, போலும் - ஒத்திறாக்கும். எ-று. 

ஆகாயமச்தியத்தில்வந்த பின்னஷ்றிச்சோய்சல் கூடாமையால் 

வெளிமுகட்டுபசென்றார். சந்திரனிடத்தே கலைவளருந் தோறும் அமிர்தம் 

பெருகுமென்பது புராணசித்தம். பகல்முழுதும் வெயிலால் வருக்தி 

யோன் நூலிலே சதளோபசாரஞ்செய்து கொள்வானாகலின் மாடங்கள் 

வெம்மை யொழித்திடச் சுதை நக்குவபோலுமென்றார். கொடிகளா 
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லென்றதனாலும், நக்குவவென்றதனாலும் காக்களென்பது வருவிக்கப் 

பட்டது. கொடிசளாலே சந்திரனைத் தோயு மாளிகைகளை அப்படி நக்கு 

வனவாகச் குறித்தலாற் போநட்டற்தறிப்பணி. 2 

பத்திமாடஉமணிக்கொடிபானுவின் 

மெய்த்தழும்புறத்தைவரல்வெங்க தர் 

ட கைத்தலங்களிற்காளிந் தியைமடி 

வைத்திருந்துதாலாட்டென்மானுமே. 

இ-ள். பத்தி - ஒழுங்காயுள்ள, மாடம் - மாளிகையின த, மணிக் 

கொடி 5 நீலக்கொடியான து, பானுவின் - சூரியனது, மெய் - உடம் 

பிலே, தழும்புஐ - தழும்புபொருந்த, தைவரல் - தடவுதலால், வெய் 

கதிர் - அச்குரியனானவன், காளித்தியை - காளிந்தியென்பவளை, கைத் 

தலங்களின் - கைகளினாற்பற்றி, மடி - தனது மடியின்மேல், வைத் 

திருந்து - வைத துக்கொண்டிரும் து, தாலாட்டுதல். - தாலாட்டுகின்௦சை, 

மானும் - ஓக்கும், று. 

பணி கருமையேன்பது 4: மணிநவமணியே கண்டை வனப்பொடு 

'கருமைசெம்மை ?” என்பதனாலறிக. காளிந்தி - சூரியன் புதல்வி மடி 

வைத்திருந் தென்மதஞால் குழந்தைப் பரு௨முற்றிருந்தகாளிந்தி யென்ப 

தாயிற்று, காளிந்தி சருநிறத்தவளாதலாலே நீலக்கொடி அவள் போலத் 

தோன்றிற்று, தாலாட்தெல் தொட்டிலிலேனு மடியிலேனுங் இடத்தி 

மெல்கென வசைததும் பாடியுக் துயில்வைத்தலாம். | தால் - நாவை, 

அட்டல் - அசைத்துப் பாடுதல். 8ீலக்கொடி தடவுதலாலே சூரியனைக் 

காளிந்தியைத் த்ர தில குறித்தலாலே போநட்டற் 

தற்ப்பணி. 3௨ 

ரட் ப. 

காணுந்தோறுங்கனன் றுகன லுமிழ் 

கோ ண வெம்மணிக்கொம்மையெயிற்புறம் 

வாணஞாமழல்சூழெயின் மானுமமே, 

இ-ள். இரவியை - சூரியனை, நண்பகல் - நடுப்பசலிலே, காணுந் 

தோறும் - பார்ச்சுர்தோறம், சனன்று - எரிர்து, கனல் - நெருப்பை, 

உமிழ் - சொரிகின்ற, புறம் - புசத்தையுடைய, சோணை - அழியாத, 

'வெம்மணி - சூரியகாந்தத்தாலாகிய, யாணர் - தச்சரால், மேய - விரும 

பிச். செய்யப்பட்ட கொம்லம - ௨லயமாதிம, எயில் - மதிலான து, 

* விலச்சுவான் என்னுஞ் சூரியனுக்கு யமன், காளிந்தி, சனி 

என்னும் மூவர் கழவீகளா யுதச்தார் என்னு முண்மைபற்றி யிங்ஙன் 

கூறினார். 
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வாணன் - வாணாசரன தட சூழ் - (சோணிதபுரத்தைச்) குழந்த, ஆரழல்- 
மிகுந்த நெருப்பு 2யமாகய, எயில் - மதிலை, மானும் - ஒத்திருக்கும். 

யாணர் தச்சரென்பது : யாணரே புதுமைதச்ச செய்தியவனப்பு 

நன்மை ?? என்பதனாலறிக அழகெனினுமாம். சூரியசாந்தம் கெருப் 

பையுமிழ்வது : சூரியனொளியிற் நீக்கால்சலாகை - சூரியகாந்த மெனப் 

பெயர் பெறுமே ?? என்பதனாலறிக. மாவிர்தத்தின் மதில் முன்சொல்லப் 

படுசலால் இது அரசரரண்மனை மதிலென்க. வாணன் என்பான் 

மாவலிச் சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் நூற்றுவருள் ஹத்தோன, அவன 

அன்புடன் சவபெருமானை வழிபட்டு அக்கினி மதில் பெற்றிருந்தமை, 

: அயிர முளரி£ண் டலர்ந்த நீணிற - மாயிருங் குன்றுறழ்வாணன் 

ருழ்்தெழுஉத் - இயழற் புரிசையுக் இிறலு மாக்கமும் - பாயமூ வுலக 

மும் பரிக்குங் கொற்றமும் '? என்பதனாலறிக, 94 

உள்ளமொன்றுதங்காதலரோ திய 
ம் பதிம் வ ந . . களளரநேயக்கலவியின வாய்மையை 

வள்ளவாயமுதஅண்கவெளர்மடக் 

கஇள்ளைமெல்லக்கள த்தலுகாணுவார். 

இ-ள். உள்ளமொன்று - ஒருமனப்பட்ட, தம் - தம்முடைய, 

காதலர் - நாயகரால், ஒதிய - சொல்லப்பட்ட, கள்ளம் - (தம்மிருவருக் 

குள்ளே) மறைக்கத்தக்க, நேயம்-அன்புபொருந்திய, கலவியின்-புணர்ச்சி 

யினுடைய, வாய்மையை - சொல்லுகளை; வள்ளவாய் - ணெத்தினிடத் 

தே தங்கிய, அழுது - பாலை, “உண்டு - குடித்து, வளர் - வளர்கின்ற, 

மடம் - இளமை பொருர்திய, கிள்ளை - கிளிகள், மெல்ல - மெள்ள, 

கிளத்தலும் - (பிறரடியச்) சொல்லுதலும், காணுவார் - (மங்கையர்) 

வெட்கப்படுவார். எ-று, 

கள்ளநேயமாவது - பிறர்க்கு வெளிப்படாமல் மறைக்கப்பட்ட 

வன்பு. கலவீயின்வாய்மை - காமவிகாரமேலிட்டுத் தம்மை மறந்து ' 

சொல்லப்பட்டவையாம். இதனாலே அங்கேயுள்ள கிளிகள் தமக்கு ஒரு 

வர் ஒன்றைப் பலதரஞ்சொல்லி வருர்திக் கற்பிக்கவேண்டாத தாமே 

விரைவிற் கற்கின்றனவென்பது தோன்றுகின்றது. | ௦3 

வாணிலாமணிமாடக்கொளித்தெமைக் 

காணுகென்பவர்மெய்நிழல்கண்ணுறிஇப் 

பூணுலாமுலையார்புல்லியின் மையி 

ணிநின் றுககைமுகங்கோட்டுவார். 
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இ-ள். பூண் - ஆபரணங்கள், உலாம் - புரளருனெ்ற, முலையார்- 
கொங்கையையுடைய மகளிரானவா; வாள் - காந்திபொருந்திய,; நிலா 

மணி - சந்திரகார்தத்தாலாகிய, மாடத்து - வீட்டினுள்ளே, ஒளித்து- 

மறைந்து, எமை - எங்களை, காணுசென்பவர் - காண்ப ராஃவென்ற 

கணவரது; மெய் - உடம்பினது, நிழல் - சாயையை, சண்ணுறி இ- 

கண்டு, புல்லி (அச்சாயைத்) தழுவி, . இன்மையின் - கைக்ககப்படாமை 

யினாலே, நாணி - வெட்ஃப்பட்டு, நின்று - நின்று, ஈகை - கையோடு 

கூடிய, முகம் - முகத்தை, கொட்டுவார் - வளைப்பார். எ-று. 

காணுகவென்ப.து தொகுத்தல்விகாரம். மகளிர் நாணிமுகங்கோட்டு 

வாரென்றதனால் ஒளித்தவராடவரென்பது பெறப்பட்டது. நிழலைக் 

கணவரென்று மயங்கலால் மயக்கவணி. டு 20 

சாந் தமூழ்வெளர்ந்ததடமுலைக் 

காக் தஅபன்மணிமகலைக்கா மல்கு 

லேந்தி 'விண்ணிலியங்கலரி தனைப் 

ரத தயரிந்நகர்ப்பொன்னனார். 

இ-ள். இக்ககர் - இந்த நகரத்துள்ள பொன்னனார் - சீதேவி 

போல்வார், சாந்தம் - சந்தனத்துள், மூழ்கி - முழுகி, வளர்ந்த, பருத்த- 

தடம் - மலைபோலும்; முலை - முலைகளையும், காந்து - விளங்காகின் ஐ, 

பல்மணி - பலமணிகளாலாகிய, மேகலை - மேகலையினுடைய, காழ்- 

ரஙுகளையுடைய, அல்குல் - சகனத்தையும், ஏந்தி - சுமந்துகொண்டு, 

விண்ணில் - வானத்திலே, இயங்கல் - உலாவுதல், அரிதெனா - (எம் 

மாலே) முடிவதன்றென்று நினைத்து, போந்த - இறங்கெர்த; மங்கை 
யர் - தெய்வ மகளிரே. எ-று, 

காழ்சாமென்பது 4 ட Ae ்?? என்பதனால நிக. 

மேகலை எண்கோவையுள்ள த. 6 எண்கோவை மேகலை காஞ்சயிறா 

கோவை - பண்கொள் கலாபயிருபத்தொன்று - கண்கொள்; பருமம் 

பதினாலு முப்பத்திரண்டு, விரிசிகை யென்றுணரற்பாற்று ?? என்ப, சனா 

லறிக, இப்பட்டினத்து மங்கையர அப்பாரத்தைச்சுமர்து ஆகாயத்திலே 

சஞ்சரிக்கமாட்டாமல் வந்த தெய்வ ட குறித்தலாலே போருட் 

டற் குறிப்பணி. 

நளச்சச்காவர்த்து அரசாட்சி செய்திருக் தகாலல் கிருதயுகமாயிருக்க, 

இதுவரையிலே நாடநெகரங்களின் சிறப்புக்கள் பலவற்றைச் செய்யுமென் 
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வாய்பாட்டு நிகழ்கால வெிர்காலங்களுக் குறியமுற்று வினைகளாலும் 

எதிர்காலத்தித்கேயரிய மூழ்றுவினைஃளாலங் கூறல் வேண்டுவ தென்னை 

யெணின, அவ்வினை நிகழ்ச்சி அந்த யுகத்திலே நெடுங்காலம் நிகழ்ந்தன 

வென்னும் பொருள்படுதற்கு ௮ங்வனங் கூறினாரென்க, 6 இவர்பண் 

டிப் பொழிலகத்து விளையாடுலர் £6 இவள் பண்டிப்பொழிலகத்து விளை 

யாடும், என்பனபோல. இவற்றிற்கு 6 இறப்பே யெதிர்வே யாயிரு 

காலமுஞ் - சிதப்பத்தோன்று மயங்கு மொழிக்கிளவி - ஏனைக் காலம 

மமங்குதல் வரையார் ?? “என்பது தோல்காப்பிய விதி, மேல் லரு 

வனவு மின்ன. oy} 

கலிநிலைத்துறை. 

வளமலியிந்நகாமன்னாமனனவன் 

றளையவிழ்கறுமலர் த்தண்ணக் தாரினான் 

சுளேகணாயுலகொருமூன் றுங்காத்தரு 

ணளனெனப்பெயரியகாமவேலினை. 

[இ.து முதலைந்துபாட்டுச்சள் ஒருதொடர். இவ்வைந்து பாட்டுக்க 

ளாலும் அந்ககா தீதிரும் து உலகத்தையாண்ட ஈளச்சக்கர 

வாத்தியினுடைய வியக்கத்தக்க பலவகைச் குணங் 

களுஞ் சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ-ள். உலகொருஞன்றும் - (தன்னை யுச்சரிக்கின்ற) மான்றுலகசத் 

தாரையும், களைகணாய் - ஆதாரமாய், காத்து - (ஆபத்தினின்றும்) காத்து, 

அருள் - (விரும்பப்பட்ட.வற்றைத்) தருகின் ஐ; ஈளனெனப்பெயரிய - 

நளனெனப் பெயர்பெற்ற, வளம் - செல்வத்திஞலே, மவி - நிறைந்த, 

இந்நகர் - இம்மாவிந்த, ஈகரத்திலுள்ள, மன்னர் மன்னவன் - அரசர்க் 
கரசனானவன், தீளையவிழ - கட்டவிழ்ந்த, கறு - நல்ல; மலர் - மலர்க 

ளாலாகிய, தண்--குளிர்ச்சிபொருக்திய தாரினான் - மாலையை யுடை 

யவன், சாமம் - அச்சஞூ செய்கின்ற) வேலினான் - வேற்படையை 

யுடையவன் எ-று. 96 

பெயரியமன்னவன், இர்நகர்மன்னவன், மன்னர் மன்னவன் எனக் 

கூட்டுக, மூன்றுலகம். பூமியும் வானமும் பாதலமுமாம். எவ்வுலகத் 

துள் யாவராயினும் களனென்கிற பெயரை யுரைக்கினு நினைக்கினும் 

அவர்க்கு நினைத்தது முற்று மென்பது புசாணடத்த மாதலாலே அவ்வி 

சேடணம் அப்பெயர்க்குக் கூறப்பட்டது. இது மகா பராாதத்திஷங் 

காண்க. இதனால் அவனது மகத் துவமாயெ தெய்வத்தன்மை விளங்கு 

தின்றது; அவன் மாலையைக் கண்டோர் கண்களுக்கும் சளுத்.துகறாம் 



£80 நைடதம். 

மலாச்ியுங் குளிர்சசிபு ஞு செய்யும் அதன் இெப்புத்2தான்றத் தளையவிழ் 

நறுமலர்த் தண்ணந்தாரென்றார். பகைவர்க்குச் செருக்கு விளையுக் தோறு 

மச்சஞ்செய்து அதனை யொழித்தலின் நாமவேலென்றார். நாமமென்ப 

தில் அம், சாரியை, நாம் அச்சமென்பது “ பேரோமுருமென வரூஉங், 

ளெவி - யாமுறை மூன்று மச்சப்பொருள் ?? என்பதனாலறிக. இதமுத 

லைந்து பாட்டுக்கள் பெரும்பாலும் மூன்றாஞ்சர் மாச்சீரும் மற்றைமூன் 

அம் விளச்சீர்களுமாகிவந்த அளவடிகள் கான்கு கொண்ட கலிவிருத் 

தங்கள். 29 

ஒன்னலர்மணிமுடியுரிஞ்சு தாளினான் 

கன்னவிரோளிந। னக௧மலக்கண்ணினான் 

றன்னுபிராமெனவுலகற்றங்கிய 

மன்னுயிரனை த்தையும்புரக்குமாட்சியான். 

இ-ள். ஒன்னலர் - பகைவருடைய) மணி - நவமணிகளையுடைய, 

முடி - மகுடங்கள், உரிஞ்சு - தேய்தற்குக் காரணமாகிய, தாளினான்- 

அடிகளையுடையவன், கல் - மலைபோல, நவில் - செய்யப்பட்ட, தோளி 

னான் - புயங்களை யுடையவன், கமலம் - தாமரைமலர்போலும், கண்ணி 

னான் - நேத்நிரங்களை யுடையவன், தன் - தனது, உயிராமென-உயிர் 

போல நினைத்து, உலகில் - உலகத்தின் கண்ணே, தங்கெ - பொரும் 

திய, மன் - நிலையுள்ள, உயிரனைச்சையும் - எல்லாவுயிர்களையும், புரக் 

கும் - காப்பாற்றுகன்.௦) மாட்யொன் - பெருமையையுடையவன் எ-று. 

பகைவர் தம்மேற் கருணை பிறப்பிக்க வேண்டிப் பல முறையாகத் 

தம்முடிகள் அவனடிகளிற்பட வணங்குதலாலே அம் முடிகளுக்குத் 

தேய்வு கூறப்பட்டது. அவர்கள் வணங்குதற்குச் காரணமாகச் சொல் 

லப்பட்ட ஊர்த்துவ ரேகாதிகளையடைய தாளென்பதுங் குறிக்கப்படு 

கின்றது. திண்மையும் பருமையுர் இரட்சியும் பற்றிச் தோள்களுக்கு 

மலையும், மலர்ச்சியுங் குளிர்ச்சிபும் கண்டோரை '௦கிழ்வித்தலும் பற்றிக் 

கண்களுக்குத் தாமரைமலறாம் உபமானமாக்கப்பட்டன. உடம்பழியினும் 

உயிரழியாது வேறுடம்பு பெற்று நிற்குமாதலின் மன்னுயி சென்னார், 

௮௮ பதி பசு பாசமூன்றும் நித்தியமென்கிற சைவாகமங்களானுணர்க 

உயிரனை த்தையு மென்றதனாற் பறவை விலங்கு முதலிபவுங் கொள்க, 

இங்க புரத்தல் பகைபிணி முதலியவற்றாற் றுன்பம் வாராமற் காத்தல், 
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பொரு இலை வேனில்வேளனை யபொற்பினா 

னருவை ரயாமென வகன்றமா ர்பினானை 

கரையொருமுடைத்திரைக்கடலந்தானையான் 

நிருகுவஞ்சனக்களிநனை யசீற்றத்தான். 

இ-ள. பொரு - போர்செய்னெற, லை - (கருப்பு) வில்லையுடைய 

வேனில் - வசந்தகாலத்திற்குரிய, வேளனைய - மன்மதனைப் போலும்; 

பொற்பினான் - அழகினையடையவன்; ௮௬ - அரிய, வசையாமென- 

மலையைப்போலும், அகன்ற - பார்த, மார்பினான் - மார்பினை யுடைய 

வன், கரை - கரையோடும், பொரு - போர் செய்கின்ற, முடை-புலா 

னாற்றம்பொரும் திய, திரை - அலைகளையுடைய, கடல் - கடல்போலும்; 

தானையான் - சேனையை யுடையவன், இருக - மாறுபட்ட, வஞ்சனம்- 

மிச்ககோபத்தை யுடைய, களிறனைய - யானை போலும், ற்றச்தான்- 

கோபத்தை யுடையவன் எ-று. 

மன்மதனுக்கு வேனிற் காலத்திலே போர்த்தொழில் கண்ணே தூக் 

கமுங் களிப்புமுண்டாதல்பற்றி ௮ட்போது அவனுடம்பு பூரித்து அழகு 

சிறந் து விளங்குமாகலாம் பொருசிலைவேனில் வேளென்றார, அருவரை 

யாமென வென்றமையாற் பகைவர் படைக்கலங்களா லூதடையாததிட் 

புங் குறிக்சப்படுகின்றது. அளவு காணப்படாமையும் பூமிமுழுதுஞு 

சூழ்தலும் பற்றிச் சேனைக்குக் கடல் உவமையாக்கப்பட்டது. அக்கட 

லலைகள் போலச் சேனையி னணீலகுட்புசள் ஒன்றன்பின் ஜனொன்றாக 

வெழும்பி யிரைச் தகொண்டு பின்வாங்காது சென்று பகைவரை மோத , 

தலாலும், புலானாற்றம் பகைவரிறைச்சிய முதிரமுந்தோய்க்த படைக்க 

லங்களின் மாறாமையானும் கனரபொரு முடைத்திரை யென்னு மடை 

கள் கடலுக்குச்சேர்க்கப்பட்டன யானைபோல மழைத்தற்குரிய காலத்தே 

மழைத்து வெளிப்படுத்தற்சுரிய காலத்தே வெளிப்படுத்தலாற் ற்றத 

திற்கு யானையுவமான மாக்கப்பட்டது. £பொள்ளெனவா௩கே புறம் 

வேரார் காலம்பார்த் - துள்வேர்ப்ப ரொள்ளியவர் ?? என பதனாலறிக, 

யானையின் கணக்குணமுண்டென்பது * யரனையறிந்கறிர்தும் பாக 

னையே கொல்லும் '? என்பதஞுலறிக, திருகுவஞ்செனக்களிறு எனவும் 

பாடம். 

வெங்கலியிருள் கெடவெண்ணிலாவுமிழ் 

திங்கள ங்கவிகையான் றிதரியொன் றினா 



89 நைடதம். 

லங்கண்மாநிலமூமுகளிக் தமா ந்றலான் 

மங் குலினெழுமடங்கு தவும்வண்கையா ன், 

௫-ன். வெக்சலி - தீயவறுமையாகிய, இருள் - இருளான த, கெட 

அழிய, தங்கள் - சர்திரன்போல, வெள் - வெள்ளிய, கிலா - நிலவை, 

உமிழ் - வீசகின்ற, கவிகையான் - குடையை யுடையவன், இகிரியயொன் 

றில் - ஏசசக்கரத்தினாலே, அங்கண் - அழகிய விடத்தை யுடைய 

மா- பெரிய, கிலமூழுது - பூமியனைதீதையும, அளிக்கும் - அரசாளு 

இன்ற, ஆற்றலான் - வல்லமையை: யுடையவன், மங்குவின் - மேகத் 

தனுர், ஏழுமடங்கு - ஏழுபங்கஇகமாக, உதவும் - கொடுக்கின்ற, வள்- 

வள௰ம்பொருநர்திய, கையான் கையையுடையவன் எ-று, 1 

ரிலாவுமிழ் குடையெனக் குடையின் விளக்கத்தைச் சொல்லுக 

லாலே ௮வனரசாட்சி விளங்குசலுக . கூறப்பட்டதாயிற்று, அவ்வா 

சாட்சியே யாவரும் வறுமை கோய் தீர்க்கு பெருஞ் செல்வத்தராய் வாழ் 

தற்குச் காரணமாகையால் வெங்கலி யிருள்கெட வெண்ணிலாவுமிழ்- 

இங்சளங்கவிகையென்றார். மாநில முழுதளிக்கு மாற்றலானென்றதனாற் 

பல நீவுகளையுங் கண்டங்களையும் வென்று தன்னாணையின் €ழ்ப்படுத்தி 

வாழுஞ் சக்கரவர்த்தி யென்றதாயிற்று, . இதனாலே போற்ற லுடைமை 

யும் விளங்குகின்றது ஏழென்பது ஒரு தொகைச்சொல்லாயினும் இங்கே 

பலவென்னும் பொருளதாம். மேகம் நீரொன்றழையே ஒரு பருவத்திலே 

தீரும், இவன் கைகளோ வெல்லாப் பொருள்களையு !மெல்லாப் பருவங் 

களீலுர் சருமென்றதாயிற்று, கைச்கு வளமாவது உத்தமரே கைகள் 

பொருந்தி முழந்தாளளவு நீண்டிருத்தல். 41 

அருளின அறையுணல்லறத்தின்வேலிசொற் 

றெருஞஷறுகல்வியந்தெய்வமாக்கடல் 

குரைகடற்புளிபு கம்குணக்குன் றஞ்சுட 

செரித வழலங்கல்2வலரசரறனான். 

ட-ள். அருளின அ - கருணையினது, உறையுள் -வீடா யுள்ளவன், 

நல்லறச்கன் - நஈல்லதருமமாகிய (பயி) ரினது, வேலி - வேவியாயுள் 

எவன், சொல் - நூல்களாலே, தெருளுற: - (பலவகைப் பொருள்களை 

யம்) அறிந்த, கல்வி - கல்விக்கு, தெய்வம் - தெய்வத்தன்மை பொரும் 

திய, மாக்கடல் - பெரிய கடலாயள்ளவன, குரை - ஒலிக்கின்ற, கடல்- 

கடல்போல, புவி - பூமியிலுள்ளோரால், புகழ் - புகழப்படுன்ற,குணமம்- 



நீதரப் படலம், 85 

நற்குணங்களெல்லாஞ் சேர்ந்த, குன்றம் - மலையா யுள்ளவன், சுடா- 

- ஒளியையுடைய, எரி - தெருப்பான அ, தவழ் - தவழ்கின்ற, அலங்கல்- 

மாலையையுடைய, வேல் - வேலையையுடைய, அரசர் - Ti யரசராகிய! 

(யானைகளுக்கு) ; ஏறனான் - ஆண்டுங்கம்போல்டவன் எ-று, 

அருளாவது பிறவுயிர்க்கு வந்த வருத்தத்தைக் காண்கின்ற போது 

மனம்பொரு திரங்கலாம். அதற்கு விடெனவே ௮து அவனிலலைநிலையா 

யிருக்குமென்றதாயிற்று. அறமாவது அந்தணர்முதலிய வருணத்தோ 

ரும் பிரமசாரி முதலிய வாச்ரமத்தோரும் வேத முதலியவற்றில் தத் 

தமக்கு விதிக்கப்பட்டவற்றைச் செய்தலும் விலக்கப்பட்டவற்றைச் செய் 

யரமையுமாம். நல்லறமென்று அடை. கொடுத்துச் கூறலால் அது புறச் 

சமய நூல்களிற் கூறுந் இியவறங்களை மொழித். ௮ நிற்றல் காண்க, அறத் 

தின் வேலியெனவே அவர்களை வற்றிற்பிறமாது ஈடத்துவ னென்ற 

தாயிற்று, கல்வியெனப் பொதுப்படக் கூறலால் * வேதம் - ௪, வேதா 

கம்-௬, மீமாஞ்சை - ௧, தருக்கம-க, புராணம் - ௧, தருமநூல்-௪, ஆய 

பதினான்கு விச்தைகளுமெனக்கொள்க. ௮க்கல்விக்குக் உடலெனவே அது 

யாவராலும் உணரப்படாத ஆழமுங் கடக்கப்படாத விரிவு முடைத்தென் 

றதாம். குரைகடற் கவிபுகழென்றதனாலே கடலினலை யொலிபோலப் 

புவியிலே புகழொலி யெப்போது மெழுதல் சொல்லப்பட்டது. இங்கே 

குணமெனப் பட்டவை இவ்வைந்து பாட்டினுஞ சொல்லா தொழிர்த 

உயர்குலப் பிறப்பும் சதுரப்பாடுடைமையும் முற்புகழ்ச்சி வேண்டாமை 

யும் ஆழ்கருத்துடைமையும் பிறவுங் கொள்ளப்படும். எரிதவழலங்கல் 

வேலரசரென்றதனால் பகைமரசரென்றதாயித்று. அவரை அங்றனஞ் 

இறப்பித்சமையால் இவனோடு பகைத்தற்குத் தகுதி யுடையசாதல் 

தோன்றுகின்றது. புவிபுகழ குணக்குன்றெனறதனாம் பெருங் இர்த்தியும் 

அரசரேறனாு னென்றதனாற் பெரும்பிரதாபமும் விளங்குகின்றன. வள 

பலி யென்னும் பாட்டில் மன்னர் மன்னவனென்னு மெழுவாய் கின்று 

ர இடுப்பாட்டு முத லிப்பாட்டு வரையுமுள்ள பயனிலைகளைத் தனித்தனி 

இட பகத் இவற்றாலே தெய்வத்தன்மை பெருங் கொடை 

பெருஞ் ெ செல்வம். ஒப்பின்மை நிறை புலமை உயர் குலப் பிறப்பு விளக்க 

* பதினான்கு வித்தைகளின் விவரத்தை மேல்வருங் கூர்மபுராணச் 

செய்யுளானறிக, 6 அங்க மாறு மறைநான்கு மீமாங்யெ மென்றருள் 

கொழித் அத்-தங்கு நீதி நூலொன்று புராணமொன்று தவழறெரிந் து- 

பொங்குதருமதாலொன்ற புகன்ற வீரேழ் விஞ்சையினை - யங்க ணுல 

கன்றவ னளித்தானவற்றை யுணர்ந்தா ரறிவுடையோர். 7! 



ர் த்தும் நைடதம். '" 

முடைமை சதுரப்பாடு அறவழி நிற்றல் இவைமுதலிப குணங்கள்சொல் | 

லப்படுதலினா லே இவ்வரசன் உத்தமகாயகனென்பது பெறப்பட்டது. 42 

நகரப்படலம் முற்றிற்று. | 

அ, செய்யுள் - 11. ் 

அன்னத்தைக் கண்ணுற்ற படலம். 

[களன் பூஞ்சோலையிற் சென்று அதன் வளச்சைக்கண்டமை 

யும். அவ்வன த்தி னிடையிலுள்ள ஓர்தடாகத்தில் அரச 

வனனத்தைப் பற்றினதையும், அதன அயரத் I 

... தைக்கண்டு அதைவிடுத்ததையும் இப்பட * : 

லஞ் சொல்லுனெறது “| 1 

கலிநிலைத்துறை. 

இன்ன தன்மையனா இயவேந்தெழிற்றிணிகதோண் 

மன்னர்மன்னவன்மாணெழில்வகைநலங்கேட்டுக் 

கன்னலஞ்சு வைதிக தசொற்றமயந்தியென்னும் 

பொன்னங்கொம்பணண்ைமயலொடும்வைக ஓம்புலம்பும். 

| இதுமுத லொன்பது பாட்டுக்களால் சமயந்தியினது காமவிறாப் 

பத்தைச் சொல்லத்தாடங்கி இதனால் விரகெளுக்குச்சொல் 

லப்பட்ட காட்சிமுதலாகிய பத் து அவத்தைகளுள் 

காட்சி யென்பது கேள்விக்கும் உபலக்கணையாத 

லால் அவள் களச்சக்காவாத்தியி னுடைய 

 உயர்வாடிய குணங்களைக் கேட்டு அது 

முதலாநிய ஒன்பது அவத்தை 
களையடைந்து வருந்துகின் 
மை பொதுவகையாற் 

சொல்லப்படு 
கின்றது. | 

இ-ள். கன்னல் - சர்சக்கரைபோல, அஞ்சுவை - மதுரச்சுலையினா ' ... 

லே, கனிந்த - முதிர்ந்த, சொல் - சொல்லையுடைய, தமயந்தியென்னும்- ' 

தமயந்தியென்றெ, பொன்னம் கொம்பனாள் - கற்பகப் பூங்கொம்பு போல் 

பவள்; இன்ன - இப்படிப்பட்ட, தன்மையனாயெ - குணாதிசயங்களை 

யுடையவனாெ; ஏந்து - (பூமிபாரத்தைத்) தாங்குன்ற, எழில் - அழ 

கும், இணி - வலிமையும் பொருந்திய தோள் - தோள்களையுடைய, 

மன்னர் - அரசர்களுக்கு, மன்னவன் - அரசனாயெ களனுடைய மாண்- 

குணங்களையும், எழில் - அமனெ.து, வகை - வகையையும், நலம் - செல். - 

வத்தையும், கேட்டு - (அறிர்தொர்சொல்லக்) கெட்டு, மயலோடும் - மயங் ' 
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அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம். 61. 

குத லோடும், வைகலும் - தினம் தோறும், புலம்பும் - புலம்பு 
வான் எ-று, 

மயலொடு மென்னுமும்மை நீழப்போன வேட்கை முதலாய 

ஏழவத்தைகளையுக் தழுவி கின்றது. அவத்தை பத். தாவன:--காணு தல்? 
பெறவேண்டல், இடைவிடாது நினைத்தல், உடம்பு வாடல்; தன்வ 

ருத்தம் பிறர்க்குச் சொல்லல், நாணத்தினெல்லை கடத்தல், தன்னால் 

காணப்படுகின்தவை யெல்லாம் அவ்விரும்பப் பட்டவை போலுதல், 

பித்தாதல், மூர்ச்சித்தல், இறத்தல் என்பன இவற்றுட் காட்சியொ 

ழிர்த வொன்பதும் “ வேட்கை யொருதலை யுள்ளூதன்மெலித, லாக் 

கு செப்பனா ணுவரை।யிறத்த, னோக்குவ வெல்லாம் வையேபோறன, 

மறத்தன் மயக்கஞ் சாக்காடென்றிச், சிறப்புடை மரபினவைகளவென 

மொழிப ?' என்பதனாலறிக. வடநூலாருள் ஆக்கஞ் செப்பலையும் நோக் 

குவவெல்லாமவையே போறலையும் நீக்கி, சாகரமென்றெவிழி யி 

லாமையும், அரதியென்றெ வேற்றுப் புலவெறுப்புங் கூட்டிப் பத்தென் 

பாராலெனின், அவ்விரண்டும் உள்ளுதலி லடக்கிக்கொள்ளப்படுமென்க. 

சன்னலஞ்சுவை கணிந்த சொல்லாவது - கேட்டோரை மகிழ்விக்கும் 
பொருணயமமைந்த மொழியாம். ஆகவே அவளது குறைவற்ற புலமை 

கூறிய வாறாயிற்று, வாடாமையாலு மொளியாலும் கண்டோர் கண் 

_ களிகூரச் , செய்தல் பற்றிப் பொன்னங்கொம்பு உபமான மாக்கப்பட் 

டது. அக்கல்வி யழகுகளிற்சிறந்த தமயந்திமால் விரும்பப் படுதற்கு 

இப்படிப்பட்ட தோள்களே முக்கிய சாரணமென்பது தோன்ற ஏக் 

தெழிற்றிணி தோளென்றார். கல்வி யறிவுடைய மங்கையர் ஆடவரி 

டத்தே முன்னே குணங்களையும் அதன்பின்னே அழகையும் அதன் 

பின்னே அவ்விரண்டும் கொண்டு, காமவின்பத்தை யனுபவித்தற்குத் ' 

தஅணைக்காரணமாகிய செல்வத்தையும் விரும்புவராதலால், அம்முறையே 

மாணெழில் வகைலங் கேட்டாளென்க, அழடின்வகையாவன- கைகால் 

கண்முதவிய வவயங்களி னளவையு நிறத்தையும் பற்றிய இயற்கை 

யழகன் கூறுபாடும், ஆடையணி முதலியவற்றாற் செய்து கொள்ளப்ப 

டுஞ் செயற்கையழூன் கூறுடாடுமாம். | 1 

தாதளைர் தினவண்டுகண்படுகுழற்றைய 

லேதமற்றதன்னெ நிற்கணையாமென வெண்ணி 

யாத ரத்தின்வேளாணேையிற்பயிலுரெஞ்ச தனை த் 

அஅவிட்டனடோன்றல்பாற்றுறந்தனடுயிலை. 



8. | ் நைடதம். 

[இதனால் இடைவிடாது நினைத்தலும் அதனாலுளதாகும் 

விழி துயிலாமையுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. | 

இ-ள். இனம் - கூட்டமாகிய, வண்டு - வண்டுகளானவை, தாது- 

மலாப்பொடியை, அளைந்து - பூசிக்கொண்டு, கண்படு - அங்குதற்டெ 

மாயிருக்னெற, குழல் - கூந்தலையுடைய, தையல் - தமயந்தியானவள், 

ஏதமற்ற - குத்றமற்ற; தன் - தனத, எழித்கு - அழகுக்கு, இணையா 
மென - (இவனழகு) தகுதியாமென்று, எண்ணி - நினைத்து, ஆதாரத் 

தின் - ஆசையிலே, வேள் - மன்மதனது, ஆணையில் - ஆக்கினை 

யிலே, பயிலும் - தங்காநின்ற, நெஞ்சதனை - (தன்) மனத்தை * தது- 

தூதாக, தோன்றல்பால் - அரசனிடத்தலே, விட்டனள் - அனுப்பின 

வளாஇ, அயிலை - நித்திரையை, அறந்தனள் - இழந்தாள். எ-று, 

அழனொலே தனக்குயர்ந்தவளேயன்றி . யொப்பவளொருத்தி யிருச் 

இனும் அதுவே. தன்னழகுக்குச் குறைவாமென்று கொள்வ ளாதலால் 

அக்குறைவு மில்லையென்பது தோன்ற எதமத்ற தன் னெழிற்கெனச் 

சொல்லப்பட்டது. இங்கே யிணையென்பது மாற்றுயாக்த பொன்னுக் 

கும் மாசில்லாத மணிக்கும்போலத் தன்னழகுக்கு மவனழகுக்கு முள்ள 

தகுதியாம். வேளாணையிற் பயிலுதல் தன்னுரிமை கெட்டு மன்மதன் 

எவ்வழியிலே நடத்துகன்றனனோ அவ்வழியிலே நடத்தல். நெஞ்சைத் 

தூதுவிடுதல் களணிடத்தே மிச்குறச் செலுத்துதலாம் ; அதாவது 

இடைவிடாது நிணைத்தலென்க. இனவண்டு தாதளைந்து கண்படுகுழற் 

ஹையல் அயிலைத் அறந்தன ளெனவே. தன்னையடுத்த அஃறிணை யயிர் 

களுக்கும் மித்திரைசெய்தற் கடமா யுள்ளவள்தான் அதனை யிழந்தசனளோ 

வென்னு மிரச்கச்சைச் தோற்றுகன்ற து. 2 

மின்னிலங்கு * வேனளன்பெயர்கேட்டிடும்விழைவாற் 

பொன்னின்வார்கழல்விதர்ப்பர்கோன்பேரவைபோர் து 

மன்னர்யாரி அம்வர்தியர்பிடதனே த்தெடுப்ப 

வன்னவன் புகழ்கேட்ட லும்புளகமுற்ற றயரும். 

* இதன்கண்  நெஞ்சதனைத் தூதவிட்டனள் ?? என்றதனால் 
வரைர் தெய்துங் கூட்டத்திற்கு ஏ துவாயெ மெய்ப்பாடு எட்டனுன்தூது 
முனிவின்மை என்னு மெய்ப்பாடும், துறக்சன டுயிலை என்றதனால் கண் 
டுயின்மறு த்தல் என்னு மெய்ப்பாடும் வந்தவா காண்க, 

| நளன் பெயர் கேட்டிடும் விள ழவில் ?? ஏனவும், அன்னவன் 
பகழ் கேட்டதும் “£ புளகமுற்றயரும் ??. எனவுங் கூறியதனால் உறுபெயர் 

கேட்டல் என்னு மெய்ப்பாடும் போதால் தெளிக. இதனை 4: இன்பத் 
தைவெறுத்தல் ? என்னும் மெய்ப்பாட்டியற் குத்திரத்தா லுணாவைத் 

ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார். 
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[இத முதன் மூன்று பாட்டால் கேள்வி 

விருப்பஞ் சொல்லப்படுகின்ற ௮. | 

இ-ள். யின் - மின்னல்போல, . இலங்கு - விளங்காநின ற, -வேல்- 

வேலை யுடைய, களன் - நளச்சக்காவர்த்தியின அ, பெயர் - நாமத்தை, 

கேட்டிடும் - கேட்க வேண்டு மென்ற, . விழைவால் - அசையினாலே, 

பொன்னின் - பொன்னாலாகிய, வார் - நீட்சிபொருக்திய, கழல் - வீரக் 

கழலையுடைய, விதர்ப்பர்கோன் - விதர்ப்ப தேசத்தாருடைய வரசனது, 

பேரவை - பெரிய சடையின்கண், போந்து - (அவனைத் தொழுதற்குச் 

செல்கின்றவள் போலச்) சென்று, மன்னர் யாரினும் - அரசர் பலா 

னும், வந்தியர் - புகம்வோ ரானவர், நிடதன் - நிடததேசத் தரசனை, 

எத்தெடுப்ப - அதிமாகப்புகம, அன்னவன் - அப்படிப் புகழ்பெற்ற வரச 

னது, புகழ் - கீர்த்தியை, கேட்டலும் - கேட்ட வளவிலே, புளகம்- 

மெய்ம்மயிர்சிலிர்த்தலை, உற்று - அடைந்து, அயரும் - (தமயந்தி) வாடு 

வாள. ஊறு, 

நளன்பெயர் கேட்பவென்னாது கேட்டிடும் விழைவா லென்றத 

னால், போந்து - என்றதற்குத் தந்தையைத் தொழச் செல்கன்றவள் 

போலச் சென்றென்று பொருள் கூறப்பட்டது. நற்குல மகளிர்க்கு 

விவாகமளவும் தக்தையைத் தொழுதலும் விவாகத்தின்பின் கணவனைத் 

தொழுதலும் நித்தியவிதியாமென்க, ஈளன்பெயர் கேட்டிடும் விழைவி 

னாலே வர்இயாவனைப் புகழுஞ் சமயநோக்கிச் சென்றாளென்க. ஒருபெ 

ரியவாசன் முன்னே பலதேசத்தாசர் குணங்களையும் உள்ளவாறு புகழ்க் 

துரைத்தல் வந்தியர் கடனாதலால் அவர் களன் குணத்தை யுயர்த்திப் 

புகழந்தாரென்க. புளகத் சால் அவன்மே லவளுக் காசை மிகுந்தமை 

வெளிப்படுகன்றது. புளகித்சல் உவசைச் சுவையைப் பற்றிய விழலாம். 

இப்படி ப்பட்டவனை எனக்குக் கணவஞனாகப் பெற்றிலே னென்னுமுள்ள 

நிகழ்ச்சியே அயர்தற்குக்காரண மாதல்தோன்றுகின் றது. 9 

அனங்கனையொழியாமண்ணிலா டவற்றெரிதிரென்னாக் 

கனங்குழையவரான் மன்னர்க்கோரொருகுர்றங்காட்டி 

யன ஞ்செய்வண்டிமிருக்தண்டார்நளனலதில்லேையென்று 

மனங்களித்துரைப்பக்கேட்டுமம்மர்கோயுழக்குமாதோ. 

௫-ள். அனங்கனை - மன்மதனை, ஒழியா - ஒழித் அ, மண்ணில்- 

பூயியின்கண், ஆடவன் - ஒருகாளையை, தெரிதிரென்னா - ஆராய்க்தெ 

“டுங்களென்று சொல்லி, கனம் - கனம்பொருந்திய, குழையவரால்-காத 
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ணியை யுடைய மகளிரால், மன்னர்க்கு - மற்ை தயரசர்களுக்கு ஓரொரு 

குற்றம் - ஒவ்வொருகுற்றத்தை, காட்டி-சொல்வித் துக்கொண்டு, இனஞ் 

செய் - கூட்டஞ்செய்கின்ற, வண்டு - வண்டுகளானவை, இயிறாம்-ஒவிக் 

கப்பெறுகின்ற, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, சார் - மாலேயையுடைய, 

நளன து - நளரரச னல்லாமல், “இல்லை வென்று - (ஒருவனு) மில்லை 

யென்று, மனம் - நெஞ்சத்தில், களித்து - மகிழ்ந்து, உரைப்ப- (அவர்) 

சொல்ல; கேட்டு - (தான்) கேட்டு, மம்மர் - மயக்க மாகிய, ரோய்- 

கோயிலே, . உழக்கும் - (தமயந்தி) வருந்துவாள். எ-று, 

மன்மதனுக்கு அழகு நிறைந்திருர் துங் காணத்தக்க அங்க மில்லாத 

குறையுள தென்பதுதோன்ற அனங்கனென்றும், அக்காரணத்தினலே 

அவனதழகு பயன்படுவ தன்றென்பது கருதி ஒழியாவென்றும், விண் 

ணவரிற்சிறக்த மன்மதனை யொழிக்கவே தண்டபூபிக கியாயச்தினாலே 

மற்றை விண்ணவரும் ஒழிக்கப்பட்டமையினலே மண்ணிலாடவனென் 

அம், சொல்வினான். எல்லாவவயக்களி னழகு மொருவனுக்கே யமைத 

லரிதாதலால் ஒவ்வோசசசனுக்கு மொவ்வொரு குத்தங்கூறி நளனிடத் 

தெல்லா வவயங்களினழகும் இருத்தல்பற்றி; ஈளனைக்கூறி அதனைப் 

பின்னும் வவியுறுத்தற்கு உளனென்னாது அலதில்லை யென்றார். அவன் 

குணங்களைச் சொல்லும்போது சொல்கின்றோர்க்கே மனமகிழ்ச்சி யுண் 

டாதலால் மனங்களித்துரைப்ப வென்றார். என்னாக் காட்டிக் கேட்டுழக் 

கும் எனமுடிக்க, ௮னங்கனென்னும் விசேடியம் அதன் பொருளாகிய 

மன்மதனை விலக்குதற்குத் தகுங் கருத்தையுட் கொண்டிருத்த லாலே 

 கநநீதடை கோளியணி. 4 

பாளைவாய்கமுகிற்றாவிப்பபெழஞ்சித நிவாளை 

தாளதாமரையிற்றுஞ்சந் தண்பணைநிட தநாட்டி 

னீள்வளங்கேட்பாள்போலத் தூ தர்பானிருபன்£ர்கேட் 

டாளிமொயம்பினனையெண்ணியணிமுலைநோக்கிச்சோரும். 

இ-ள். பாளை - பாளைகளானவை, வாய் - பொரும் திய; கமுகில்- : 

பாக்குமரத்தின்மேலே, தாவி - பாய்ந்து, படு- குலைகளிலுள்ள, பழம்- 

கனிகளை, சிதறி - உதிர்த்து, வாளை - வாளை. மீன்களானவை, தாள- 

தாளத்தையுடைய, தாமரையில் - தாமரை மலர்களிலே, ஞ்சும்- தயி 

லப்பெறுனெற, தண் - தண்ணிய, பணை - கழனிகளையுடைய, நிடத 

சாஃடின் - நிடததேசத்தின த, மீன்வளம் - பெரியவளத்தை, கேட்பாள் 
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போல - கேட்பவள்போல, தாதர்பால் - (அங்கிருந்துவந்த) தாதரிடத்.து, 

நிருபன் - அரசனது, சீர் - £ர்த்தியை, கேட்டு - கேட்டறிர்து, ஆளி- 
சிங்கம் போல்பவ னுடைய, மொய்ம்பு - தோள்களாகிய) இனனை- 

இனத்தை, எண்ணி - நினைத்து, அணி - ஆபரணங்களையுடைய, முலை- 

(தன்) முலைகளை, நோக்கி - பார்த்து, சோரும் - (தமயந்தி யானவள்) 

லாடுவான். எ-று, 

அர்டாட்டின வளத்தைக் கேட்பாள்போல நளன் சீரைக்கேட்ட 

லாவது நளனை முக்கியப்பொருளாகக் காட்டாமல் அக்காட்டையே முக்கி 

யப் பொருளாகக் காட்டி, அதைத் தொடர்ந் துவருகிற அவனது சீரைக் 

கேட்டலாம். அசைச் கேட்கும்போது மற்றை மாட்டுவளங்களினுமி.து 

பெரிதாதலின் அவற்றை யொழித்து இதனைக் கேட்டின்றாளென்று 

கொள்ளுசலால், அவளிடத்தே ஐயமுற்றில ரென்பததோன்ற நீள்வள 

மென்றார். இவண் முலைகளோடு சேர்தற்கு ௮வன்றோள்கள் தகுதியான 

வினமாதலால் இனனெனப்பட்ட து. பொருத்தம் பார்த்தற்குச் தோள் 

கள் காணப்படாமையாலும் தன்முலைகள் காணப்படுதலாலும் அவற்றை 

மனத்தாலெண்ணி இவற்றைக் கண்களாலே பார்த்தாளென்க. அவ்வி 

சண்டற்கும் பொருத்த முண்டென்றறிதலாலே அவ்விரண்டுஞ் சேர்த 

லால் வருயின்பத்தைப் பெற்றிலேனென்று வாடினாளென்க. நாட்டு 

ல் கேட்கையாகிய கபடச்தினாலே நளன் சர்கேட்கையாகிய தன் 

விருப்பத்தைச் சாதிச்சலாலே பிறிதினவிற்சியணி. 5 

ஓவியத் அறைகைபோயவொருவனை யுருவின்மிக்க 

காவலனொரு வன்மற்றோர்கன்னிநீ த ட்கென்னத் 

* தாவருமெழிலிற்கோட்டத்தானுமந்களனுமாக 

மேவரவினிதுகநோக்கமெய்ம்மயிர்பொடிக்குமன்றே. 

[சத திசக்காட்ட கனவிற்காட் முதலியவை விர௫களுக்கு 

வினேதோபாயங்க ளாகையாலே இதனாலே சத்தி 

ரக்காட்சி விருப்பம் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

| இ-ள். ஓவியம் - சத்திரவித்தையின து, அழை - வழியிலே, கை 
(போய - வல்லவனாமெ, ஒருவனை - ஒருவனைப் (பார்த்து), உருவின்- 

அமகனொலே, மிக்க - (யா வரினும்) மேற்பட்ட, காவலனொருவன் - ஓர் 

அரசகுமாரனையும், மற்றோர் - வேறொரு, கன்னி - கன்னிகையையும், நீ 

| * 1 ஏநிலிற்கோட்ட இனிதனேக்கி?! என்றதனால், எம்மெய்யா 
மினு மொப்புமை கோடல் என்னு மெய்ப்பாடுற்ற து. 
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இட்டுசென்ன - நீயெழுதுகவென்று சொல்ல, தாவரும் .- வருத்தஞ் 

சேர்தவில்லாத, எழிலில் - சத்திரசாலையிலே, கோட்ட - (அவ்விருவர். 

வடிவங்களையும் அவன்) எழுத, தானும் - (விரும்பிய) தானும், அக்களனு 

மாக - (விரும்பப்பட்ட) அர்சளராசனுமாக, மேவர் - பொருந்த, இனிது- 

இனிதாக, நோக்கி - பார்த்து, மெய் - உடம்பிலுள்ள, மயிர் - மயிர்க 

ளானவை, பொடிக்கும்-விர்க்கப்பெறுவாள் (தமயந்தியானவள்) எ-று. 

ஓவிய நூலுள் நிற்றல், இருத்தல், கடத்தல், இயங்குதல் என்னும் 
விகற்பங்கள் பலவுள. அவற்றை ஒன்பான் விருத்தியுளடக்குவர், 4 பன்' 

னாள் கழிர்தபின்னர் முன்னா - ளெண்மெய்ப் பாட்டினுளிரக்க மெய்ந் 

நிநீஇ-யொண்வினையோவியர் கண்ணிய விருத்தியுள் என உதயணன் 

கதை கூறுமாற்றா னுணர்க, 

ஒருவனை யென்ப பார்த்சென்னுஞ் சொல் வருவித்து முடிக்கப் 

பட்டது; இது சொல்லெச்சம். ££ சொல்லெனச்ச முன்னும் பின்னுஞ்- 

சொல்லளவல்ல தெஞ்சுதலின்றே. ? எழில் - வண்ணம்; அழகுமாம். 

கைபோதல் - சிற்ுமைபோதல். தன் சொத்குறிப்பறிந்து தன் விருப்பத். 

இன்படி. யெழுத வேண்டலால் ஓவியத்துறை கைபோயவொருவன் 

தெரிந்து கொள்ளப்பட்டான். மன்மதன் முதலியோரை யொழிச் து 

நாத்றிசையினும் புகழ்பெற்ற களனென்று உய்த்துணர்ர்து கொள்ளு 

தீற்கு உருவின் மிக்கவனென்னாது உருவின் மிக்க காவலனொருவனென் 

அம்; ௮அதுவரையி லவனோடு சம்பந்த மில்லாதவளுவ் கன்னிகையுமாகய : 

தன்னைக் குறிப்பித்தற்கு ஒருத்தி மென்னாது மற்றோர் சன்னி யென்றுங் 

கூறினாள். களனையுக் தன்னையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமைக்குக் 

காரணம் நாணமேயாம். அவ்வெழுஅதலிலே அவனுக்கு மனவூச்ச முண் 

டாதற் பொருட்டு வேண்டிக்கோடல் யொருள்படத் நீட்டென்னாது 

திட்கெவென்றாள். அவ்வெழுதப்பட்டவை விபர் தப்படாமல் தன் விருப் 

பத்தின்படியே அமைதலால் தானுமந் நளனுமாக கோக்கினொாளென்ச. 

தீன்னுருவங் காணப்பட்டு நிற்றலாலும் களனுருவஞ் செவிப்புல வுணர்ச் 

சியைக் கொண்டு பார்த் சறியவேண்டுதலாலும் முன் சொல்லப்பட்ட 

முறைப்படி அச்நளனுக் தானுமாகவன்றித் தானுமம் நளனுமாகக் கண்டா 

ளென்றார். அன்றியும் இப்பாட்டுக்கு அழனொலே மிக்க வொரு வனையு 

மொருத்தியையும் எழுசென்று பின்னே அவ்வுருவங்களை. அழகான் 

மிக்கவர் தாமிருவருமே யாதலால். அவற்றைத் தாமாகச் கண்டா ளெனி | 
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னும் அமையும். உண்மையாகவே சாமல்லாதிருந்தாலும் வினோதமாக 

அவற்றைத் தாமாகப்பாவித் தப் பார்த்து மடிழ்ந்தாளென்க. மயிர்பொடித் 

தல் உவகைச் சுவைபற்றிய விரலாம். ௦ 

[ இ.து முதலிரண்டு பாட்டுக்களால் கனவித்காட்சி 

சொல்லப்படுநின் ற அ. | 

உ வள்ளற்றார கலந் தன்னில்வன முலைதளைக்கவெண்ணு 

முள்ளத்தாள் கனவிற்காணாதொழிந்தநாளுளதோகங்கு 

னள்ளிற்கூர் தயிலிற்காணாைண்பெ ௬ள் காணுங்கொல்லோ 

மெள்ள த்தான்விதியாற்காட்டுஞ்செயலினை விலக்கலாமோ. 

இ-ள். வள்ளல் - களச் சக்இரவர்த்தியினது, தார் -- மாலையை 
யுடைய, அகலந்தன்னில் - மார்பின்கண்ணே, வனம் - இத்திரத்தை 

யுடைய, முலை - முலைகளானவை, திளைக்க - அழுந்தாநிற்க, எண்ணும்- 

(அவனை) இடைவிடாது நினைக்கின்ற, உள்ளத்தாள் - மன த்தையுடைய 

தமயம்தியானவள், கனவில் - சொப்பனத்திலே, காணாது - காணாஇருக்க, 

ஒழிந்தநாள் - கழிந்தநாளூம், உளதோ - உண்டோ (இல்லை) காணா 

(முன்) காணப்படாமல், நண் - தங்கிய, பொருள் - ஒருபொருளை, கங் 

குல் - இரவின அ, நள்ளில் - நடுவிலே, கூர் - செய்யப்பட்ட, அயிலில்- 

நித்திரையினால், காணுங்கொல் - (ஒருவன்) காண்பானோ (வெனின்,) 

விதியால் - ஊழினால், காட்டும் - (அதனைக்) காட்டுகன் ௦, செயலினை- 

| (அம்கித் திரையின்): செய்கையை, மெள்ளத்தான் - விரையாமலேனும், 

 விலக்கலாமோ - (அசம்பலமென்ற) விலக்கலாமோ (ஆகாத) எ-று. 

திளைக்கவென்னும் வினையெச்சம் காணாதென்னு மெதிர்மமையின் 

முதனிலைத் தொழில்கொண்டது. முன்னே அயிலைத் தறந்தனனென் 

 பதனோடு இங்கே பலகாள்களிலுந் அயின்றபின் வருவதாகிய கனவுசண் 

-டாளென்றது மாமன்றோவெனின், அவலை இடைவிடாது இந்இத்திருப் 

| பவளுக்கு நெடுங்கால வாசனையாற் சிறிது கண்ணுறக்கம் வருவசன்றிப் 

| பழையபடி நித்திரை செய்திலளென்க. நளனைத் தனக்கு இடைவிடாது 

| இந்திக்னெறவளாகிய தமயந்தியானவள் தினர்கோறங் கனவிலே தன் 

னைப் புணர்கின் றவனாக அவனைக் காண்டுன்றா ளென்றும், ஒருபோதுங் 

| றது சனவொடு மடங்கல் என்னு மெய்ப்பாடு அதனை ££ இன்பத்தை 

வெறுத்தல் "? என்னுந் தொல்காப்பிய வீதியானுணர்க. சகரன், காரி, 

நளன்; அமந்தமாரி, நிருதி), செம்பியன், விராடன் என்னும் முதல் வள் 

 என்மார் எழுவருள் ஒருவனாதல் பற்றி வள்ளல் என்றார். 
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காணப்படலவில்லாத ஒரு பொருளை இரவிலே நித்திரையினாலே காணு 

தல் ௮சம்பவமன்றோ வென்றெ சங்கைக்கு அந்த கித்திரையானது தன் 

னாலேயன்றி ஊழ்வலியினாலே அப்படிப்பட்ட பொருளையுல் காட்தெ 

லால் அதனை அசம்பவமென்ன லாகாதென்றுஞ் சொல்லியதாம். இங்கே 

காணுதலுச்குச் கட்பொறி மாத்திரத்தாலன்றி மற்றைப் பொறிகளா லனு 

பவித்தலுங்கொள்க, மெல்ல என்பது மெள்ள என எதுகைபற்றி வக் 

தது. விதியாற் காட்டுஞ் செயலினை விலக்கலாமோ வென்னும் பொ தப் 

பொருளாலே நளனைக் கண்டிலாத தமயந்தி கனவிலே அவனைக் காணுத | 

லாஇிய சிறப்புப் பொருளைச் சாதித்தலால் வேற்றுப்போநன் வைப் 

பணி. 7 

கட்புலனென்னுற் தூாயகதவடைத்திதயமேய 

வுட்புலனொடுங்கரோக்கயுறு அயிலென் னுந்தோழி 

புட்குலஞ்சும லும்வைவேலிை றயெழிற்பொலிவுகாட்டு 

முட்பொதிபசுச்தாட்செய்யமுளரிபோன்முகத்தினாட்கே. 

இ-ள். தூய - ீர்த்துளிகளைத்) தூவிய, . கட் புலனென்னும்- 

சண்ணிமைகளென்௫ற, கதவு - கதவுகளை, அடைத்து-சாத் நக்கொண்டு, 

இதயம் - நெஞ்சமாகய (தன்வீட்டுள்), மேய - தங்கிய, உட்புலன் - மன 
மானது, ஒடுங்க - அடங்க, நோக்கி - (அச்சமயம்) பார்த்து, உறு- 

அடைந்த; தயிலென்னும் - நித்திரையென்கி2, தோழி - பாங்கியான 

வள், புட்குலம் - பறவையினமான த, சுழலும்-வட்டமிடப்பெற.இன் த, | 

வை - கூர்மைபொருந்திய, வேல் - வேலையுடைய, இறை - நளச்சக்கர 

வர்த்தியாதிய, எழில் - அழனெஅ, பொலிவு - பெருக்கத்தை, முள்- . 

முள்ளுகளாலே, பொதி - நிரைந்த, பசு - பசிய, தாள்-தண்டையுடைய, 

செய்ய முளரிபோல் - செந்தாமரை மலாபோலும், முகத்தினட்கு-முகச் : 

தையுடைய தமயந்திக்கு, காட்டும் - காண்பிப்பாள், எ-று, 

தூவுதல் வினைக்கு அவாய் நிலையாலே நீர்த்துளிகளென்றெ செயா 

படுபொருள் வருவிக்கப்பட்டது. பிறர் தனக்கெதிராகாதிருக்கக் கதவ 

டைச்து வீட்ட்ள்ளே தனித்தரும் தெண்ணுவோன்போல மனமானது 

உரு௨ங்சள் தனக்கெஇராகாதிருக்கக் கட்பொறிவாயிலி னிமைக்கதவடை 

த்து செஞ்சமாகய தன தடத்தே சங்கி தெடும்போமு தெண்ணீமதாற் 

சேர்ந்ததெனக. உட்பலனொடுங்க வென்்றதனால் மற்றை மெய் வாய் மூக் 

குச் செவியென்னும் பொறிகளிற் செல்லாமையும் பெறப்படுகின்றது ் 
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ஒருத்திக்கு அரிதான ஒருமறைப்பொருளைப் பிறரறியாமற் கொணர்ந்து 

காட்டுச் தோழிபோல நித்திரையானது தமயந்திக்கு அவள் கண்களும் 

அந்தக்கரணமும் அறியாமல் மறைத்து நளனைக் காட்டியதென்பதாம். 

கனவிற் காட்சியறிவும் மனத்தாலன்றி யுண்டாவதில்லையே; அங்கன 

மிருக்க அதற்கு எவ்வாறு மறைத்துக் காட்டியதெனின், இங்கே பொறி 

களோடு கூடிய மனத் அக்கே மழைத்ததென்று கொள்க. எ.துகைக்காகவே 

யன்றிப் பறிக்கப்பட்டு, மலர்ச்சியும் அழகுங் கெட்டுப் போகாத மலரென் 
பது தோன்றற்கு ““முட்பொதிபசுந்தான்)? என்னும் அடை சொல்லப் 

பட்டது போலும், இஃது உநவகவணி, ஒ 

தாமறைமுகங்கள்வாட்டுர் தண்பனிக்காலர் தன்னிற் 

காமாவெம்பகன் ட்டி. த் தவண்ணமுங்கணவர்த்தீர்ந்தோ 

ரேமுறுவேனிற்காலமிரவுநீட்டித்தவாறும் 

தூமமென்கூந்தற்செவ்வாய் த் துடியிடை அயரவன்றே. 

[ இதனால் நினைத்தாலுண்டாகிய துயிலாமை 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். சாமரை - தாமரைமலர்சளுடைய, முகங்கள் - முகங்களை, 

வாட்டும் - லாடச்செய்கின்ற, சண் - தண்ணிய, பனிக்காலம் - பணிக் 

காலமானது, தன்னில் - தன்னிலே, காமர் - ௮ழயெ, வெம்பசல்-வெவ் 

வியபகலை, நீட்டித்த வண்ணமும் - நீள்வித்தபடியும், கணவர் - (தம் 

முடைய) நாயகரினின்றும், தீர்ந்தோர் - நீங்னெமாதர், எம் - மையலை, 
உறு - அடைதற்குக் காரணமாகிய, வேனிற்காலம் - வெயிற்காலமான ௮, 

தன்னில் - தன்னிலே, இரவு - இரவை, மீட்டித்தலாறும் - நீள்வித்த 

படியும், தூமம் - புகைபோலும், மெல் - மெல்லிய, கூந்தல் - கூந்தலை 

யும், செம்மை - செய்ய, வாய் - வாயையும், துடி. - உடுக்கைபோலும், 

இடை - இடையையும்உடைய தமயந்தியானவள், அயர - துன்பப்பட 

தற்கேயாகும், அன்றோ - இது ஆச்சரியம், எ-று. 

தைம முதல் தொடங்கி அனிமி” முடிவு வரைக்கும் பகற்காலம் 

௨௮-நாழிகையிலிருந்து ௩௨-நாழிகை அளவாக வளர்ந்தும் இதற்கேட்க 

இராக்காலம் ௩௨-நாழிகையிலிரும்து ௨௮-நாழிசையளவாகத் தேய்ந்தும் 

வரும், இவ்வாறே ஆடிமீ' முதல் தொடங்கி மார்கழிமீ" முடிவு வரைக் 

கும் இராக்காலம் ௨௮ - நாழிகையிலிருர் அ ௩௨ - நாழிகையளவாசவளர்க் 

அம் இதத்கேற்பப் பகற்காலம் ௩௨-நாழிகையிலிருர்து ௨௮-நாழிகையள 



9௦ நைடதம், 

வாகத்தேய்ந்துவரும் ; இது சூரியசித்தாந்த முதலிய கணித நூல்களாலும் 

அனுபவத்தாலும் அறியப்படும், ௨௮ - நாழிகைப் பகலுள்ள மார்கழியும் 

தையுமாகய முன் பனிப்பருவத்தையே தண் பனிக்கால மென்றான் 

அம், ௨௮ - நாழிகை யிரவுள்ள ஆணியும் ஆடியும் ஆய முதுவேணிற் 

பருவத்தையே வேனிலென்றா ரென்றுங் கொள்க. தாமரை முகங்கள் 

வாட்டுமென்றதனாலும் கணவர்த் திர்ந்தோ ரேமுறு வென்றதனாலும், . 
அவ்விருவகைக் காலங்களுக்குங் கொடுமையே சொல்லப்பட்டதாயிறறு, 

பணிக் காலத்திலே குறைந்த பகலும் வேனிற் காலத்திலே குறைந்த 

இரவும் மிகுந்து தோன்றுதல் சாத்திரத்துக்கும் அனுபவத் திற்கும் 

விரோத மன்றோவெனின் விரகெளுக்குக் கணப்பொழுஅ 2நெடுங்காலமா 

மென்பதனால் விரோத யில்லேயென்க, _- 9 

மணியெழுவனையதோளார்மனவலியகற்றுந்து த்திப் 

பணவரசவல்குற்செவ்வாய்ப்பைந்தொடிகுணனூலாக 

வணிளெர்£ர்க்திமுத்தங்கோத்தனனரசர்சென்னி 

தணவ றவிளங்குபைம்பொ ற்ருமரைத்தாளினானே. 

| இதுமுதற் பதினொரு பாட்டுக்களால் நளச்சக்காவர்த் தியி 
னுடைய காமவிருப்பத்சைச் சொல்லத்தொடங்ி 

அவன் தமயச்இயி னுமர்வாகிய குணத்தைக் 

கேட்டமையை இதனாற் சொல்லுகிறார், | 

இ-ள். அரசர் - அரசருடைய, சென்னி - தலைகளிலே, தணவற- : 

ஒஜிவில்லாமல், விளங்கு - விளங்குகின்ற, பைம்பொற்றாமரை - பூய . 

பொற்றாமரை மலர்களாயெ, தாளினான் - அடிகளை யுடைய நளச்சக்கர 

வர்ச்தியானவன், அரவு - பாம்பினது, அத்தி - கறுப்புவரிகளை யுடைய, 

பணம் - படம்போலும், அக்குல் - அல்குலையும், செவ்வாய் - செவ்வா 

யையும்) பைந்தொடி - பச்சைவளையல்களையும் உடைய தமயக்தியினது, 

மணி எழுஅனைய - மணித்தாண்போலும், தோளார் - தோள்களையுடைய 

காளையர் து; மனவவி - தைரியத்தை, அகற்றும் - நீக்குகின்ற, குணன்- 

குணமானது, நாலாக - இழையாக, அணி - (தன்) அழனொலே, ளெ 

விளம்காகின் ஐ, ர்த்தி - கர்த்திளாகயெ, முத்தம் - முத்துக்களை, கோத் 

தனன - (அவ்விழையிலே) கோத்தான். எ-று, 

குணம் - குணன் எனப்போலி. தாமரை - அகுபெயர். அசர் 

தமத முடிகளின் மேலே பொற்றாமரை மலரைப் போல மகிழ்ந்து 

கொள்ளுதலால் அவர் முடிக்கு இவனடி பொற்றாமரை மலரெனப் 
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பட்டது படத்திற்கரும்புள்ளிசள்போல அல்குலுக்கு உரோமமென்கபைர் 

. தொடிகுணன் - மனவலி யகற்றுங் குணன் - எனக்கூட்டுக, மணியெழு 

. வனையதோளார் தரெொங்காளையர். மனவலியகற்ற லாவது - கூற்றன். 

கொதித்து மேல்வரினுங் கலங்காத அவரது மனநிலையைக் கேட்கப்பட்ட 

லளவிலே சலங்கச்செய்தலாம். குணமெனப் பொதுப்படக் கூறுதலால் 

அழகுமுதலான பலவுங் கொள்ளப்படும். ௮ாசனழகினா லுண்டாகிய 

இர்த்தளாகிய மூத்துகளுக்கு அவள் குணம் நூலாகவெனவே முத்து 

களுக்கு நால்போல அக£ர்த்திகளுக்கு அவள்குணம் இன்றி யமையாத 

சிறப்புடைத்தென்பது பெறப்பட்டது. கீர்த்தி முத்தங்களைக் குணநா 

லிற் கோத்தல் அவள் தனக்குக் இடைக்கப்பெறின் அவள் குணத்தினாலே 

தன்கீர்த்தி விளங்குந் தன்மையை நினைத்தல். குணத்திலே நூலையும் 

ஓர் த்தியிலே முத்தையும் அரோபித்தலால் உநவகவணி. 11 

 வனப்(னெில்வென் றவேர்தைவயங்கொளுங்காலமென்னாக் 

கனை த்துவண்டிவருங்கூர்தல்கரு தியவிலக்கந்தப்பாத் 

தனிப்படையாகவேறற்கெண்ணினன் றாளஞ் இந்தக் 

குனிக்குமென்கரும்பான்மேருவில்லியைவெல்லுங்கோளான். 
ட் 

| இதுமுதல் மூன்றுபாட்டுக்களால் நளனை வெல்லுதற் செண் 

ணிய மன்மதன் செய்கையைக் காட்டி அவன 

மேலவனுக்குண்டாகும் விருப்பம் 

குறிப்பிக்கப் படுகின்றது. | 

இ-ள். தரளம் - முத்துக்களானவை, சிந்த - உதிராநிற்சு, குணிக் 

கும் - வளைக்கப்டட்ட, மென்கரும்பால் - மெல்லிய கருப்பு வில்வினாலே, 

மேருவில்லியை - மேருவை வில்லாகக்கொண்ட கடவுளையும், வெல்லும்- 

வெல்லுதற்குகினைத்த, கோளான் - (பெருமையையுடைய) மன்மசனா 

னவன், வயம் - வெற்றியை, கொளும் - கொள்ளுதற்கேற்னெற, கால 

மென்னா - காலம் இதுவே யென்று, வண்டு - வண்டு எளானவை, 

கனைத்து - ஒலித்து, இவரும் - ஏறப் பெறுகின்ற, கூந்தல் - கூந்தலை 

யுடைய தமயர்தியானவள், கருதிய - (தன்னாலே) குறிக்கப்பட்ட, இலக 

கம் - குறியினின்றும், தப்பா - தப்பாத, தனி - ஒப்பற்ற, படையாக- 

ஆயுதமாக, வனப்பினில் - அழகினால், வென்ற - (தன்னை). வென்ற, 

- வேர்தை'- களச்சக்கர வர்த்ியை, வேறற்கு - (அப்படையால்) வெல் 

ஓதற்கு, எண்ணினன் - ஆலோசித்தான். எ-று, 

9 
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முன்னே மேருவில்லியால் வெல்லப்பட்டவ னாயினும் பின்னே _ 
உமாதேவியை மணம்புணரச் செய்தமையினாலே கரும்பான் மேருவில் 

வலியை வெல்லுங்கோளானென்றா ரென்பதுமாம், 

“மாதுமை நிமித்தமாக மழுவலா னனங்க னாக்கு - கோதநெஞ். 

சுடற்றச்ச றிக் கொண்கனோ டுமைக்கு மேனி, பாதிசெய்தவரைத் தண் 

டம் பண்ணித்தன் வசமாச் செய்த, நாதனே யுலகுச்செல்லா நாதனென் 

நேத்து வாமே. 

என்பதனைமறிக., வல்லவனுக்குப் புல்லுமாயுத மென்றபடியே 

மன்மதனாற்றலை மெய்ச்சியவாராயிற்று, வயங்கொளுங்கால மென்றது 

ஒர்த்திழுத்தங்களைசக் குணநாூலிற் கோத்தகாலத்தைச் சுட்டி நின்றது. 

வனப்பினில் வெல்லுதலாவது ௮ழ௫ூன் மேம்பட்டு நித்றலாம், தமயந்தி 

மன்மதனுக்கு அவனாலே குறிக்கப்பட்ட அரசனா குறியிலே தப்பாது 

சென்றுதாக்கும் ஒப்பற்ற படைக்கல மாயினளென்க. தன்னை யமகில் 

வென்ற அரசன்மேல் உள்வயிரங்கொண்டு அவனை வெல்லுதற்கானகால 

மும் படைக்கலமும் தேடிக் கொண்டிருந்து அவை இடைக்கப்பெறுதலி 

னாலே வேறற் கெண்ணினானென்க. வயங்கொள்ள நினைத்தற்கு ஏது 

வாகாத வனப்பினில் வென் றமையை யேதுவாகக் குறித்தலால் ஏதுத் 

தற்தறிப்பணி. கரும்பான் மேருவில்லியை வெல்லுங் கோளானெனக் 

காரண த்தின து தருமங் குறைவாயிருக்கக் காரியம் பிறத்தலைச் சொல்லுத 

லால் ௨-வது பிறி தாமாய்ச்சியணி. இவ்விரண்டுஞ் சேர்தலாலே 

கேர்வையணி. 11 

௮ணங்கினுக்கணங்குசெய்யுமணிகள ாஞ்சில்லோதி 

குண ஙகமழ்குரு திவைவேற்கொற்றவன் செவியுராமுன் 

மணங்கமழ்தென்றற்றேசோன்வாங்குபைங்கழைவிற்பூட்டுங் 

குணஞ்செவிப்பட்டதன் னோன்வன்மையார்குணிக்கற்பாலா ர். 

இ-ள். ௮ணங்கினுக்கு - தெய்வ மகளிருக்கு, அணங்கு - வருத் 

தத்தை, செய்யும் - செய்கன்ற, அணி - அலங்கரித்த லாலே, இளர்- 

விளங்காநின்ற; அம் - அழயெ, சில் - பொன்வட்டத் தகட்டணியையு 

டைய, ஒத - கூந்தலையுடைய தமயந்தியின.து, குணம் - குணமானது, 

கமழ் - நாறுதின்ற,' குருதி - உதிரத்தையுடைய; வை - கூர்மைபொரும் 

திய, வேல் - வேலையுடைய, கொழ்றவன் - ஈளச்சக்கர வர்த்தியின த, 

செவி - காதிலே, உறாமுன் - அடைவதன்முன்னே, மணம் - மணமா . 
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னது; கமழ - மணக்கப்பெற்ற, தென்றல் - தென்றலாகிய, தேரோன்- 

தேரையுடைய மன்மதனால், வாங்கா - வளைக்கப்பட்ட, பைங்கழைவில்- 

பசிய கருப்புவில்விலே, பூட்டும் - ஏறிடப்பட்ட, குணம் - குணமான அ, 

சவி - (அம்மன்மசன்) காதிலே, பட்டத - அடைந்தது, அன்னோன்- 

அப்படிப்பட்ட மனமதனது, வன்மை - வல்லமையை, யார் - யாவர், 

குணிக்கற்பாலார் - அளவுசெய்யவல்லவர். எ-று, 

அணங்கு - சாதியொருமை. 4 அணங்குஞ் குருந்தெய்வப் பெண் 

பொதுப்பெயர் ?? என்பதனாலறிக. அணங்கினுக் கணங்குசெய்தல் தன் 

போழகினால் அவர்க்குப் பொறாமை வருத்தஞ் செய்தலாம் $ அல்லாம 

லும் அழகுச்சழகு செய்ன் றவெனினு'0ாம். தமயந்தியின் குணம் அழகு 

முதலிய பண்பாம். கரும்பு விர்குணம் அதன அ காணாம். 4: குணமென்ப 

கயிறும் பண்புங் கும்பம் வின்னாணுநாத்பேர் ?? என்பது நிகண்டு. தம 

யர்தியின் குணம் நளன் செவியிலடைவதன் முன்னே கருப்பு வில்வின் 

குணம் மன்மதன் செவியிலடைந்த தென்க, நளன் செவியி லடை தலா 

வது கேட்டறியப்படுதல். மன்மதன் செவிவிலடைதலாவது; இட தகை 

யால் வில்லைப்பிழித்து நின்று வலதுசையால் அம்பைத்தொடுத்து நாரி 

யை யிழுக்கும்போது ஆந்காரி காதளலிற் சென்று படுதலாம். தமயர்தி 

யின் குணத்தை ஈளன் கேட்பதற்கு முன்னே மன்மதன் அம்பெய்யத் 

தொடங்குதல் கூடாமையாலே செவியுற மூன்னென்பது செவியுற்தள 

வி லென்னும் விரனீவக், சாட்டியது, தமயந்தினழகை யரசன்கேட் ட றி 

தலாகிய காரணத்துக்குமுன்னே மன்மதன் வில் வளைத்தலாகய காரியம் 

பிறத்தலைச் சொல்லுதலால் மிகையுயர்வு நவிற்சியணியாதம். 18 

கல்வியின் றறைகைபோயகாவலன் றன்னை யின்னே 

வெல்குவலென்ன நெஞ்சன் விழைவு றுகருப்புவில்லான் 

மல்லைம்புவன மூன் றும்வென் றதன்வரம்பில்சீர் தீ தி 

யல்கலிலையமென் னுமா ழியி குத் அநின்றான். 

இ-ன். கல்வியின் - கல்வீயினது, ததை - வழியில், கைபோம-. 

உல்்லஉஉனா கிய, காலன் றன்னை - அரசனை, இன்னே - இப்போதே, 

வெல்குவலென்ன - வெல்வேனென்று, நெஞ்சின் - (தன்) மனத்தில், 

விழைவுறு - அசைப்பெருச்சத்தைக் கொண்ட, கருப்புவில்லான்-கருப்பு 
வீலஃலையுனடய மன்மதனனவன், அம் - அழகிய, புவனமூன்றும்-உலக 

மூன்றையும், வென்ற - (அதுவரையில்) வென்று சம்பாதிக்கப்பட்ட* 



100 ் நைடதம். 

தன் - தனது; மல்லல் - வளம் பொருந்திய, வரம்பில் - அளவில்லாத, 

ர்த்து - நீர்த்தியை, அல்கவில் - சுருங்கலில்லாத, ஐயமென்னும் - ௪6 

தேகமென்கிற, ஆழியில் - கடலுள், உகுத்து - முழுகச் செய்து, நின் 

றான் - (திகைத்து) நின்றான். எ-று. 

கல்வியின் றுறைகைபோய காவல னெனவே வேதாகமங்களித் 

சொல்லப்பட்ட விதிவிலக்குகளை யையந்திரிபின்றி யறிந்து அவ்வறிவி : 

னாலே மனத்தைத் தன்வசப்படுத்தி நிற்பவனென்பது பெறப்பட்டது. 

௮ வனைவெல்லுதல் அவன் மனநிலையைக் கெடுத்துக் காமத்திற் கலங்கச் 

செய்தல். அக்கல்வியறிவி னுயரந்தோரை யிட்போதே வெல்லுவேனென் 

சை கூர்தல் சாகசமாதலாலே மன்மதனுக்கு இவனை. வெல்லமாட்டு 

வேனோ மாட்டேனே வென்ற வுள்ளநிகழ்ச்சி பிறந்து அதனால் இதுவ 
ரையிலே மூன் றலகங்களையும் வென்று சம்டாதிக்கப்பட்ட ரத் இகளும் 

நிற்குமோ மீங்குமோவென்று சந்தேடித்தானென்க. புதிதாகச். சம்பா திக்க 

விரும்பிய ஊதியத்தைக் குறித்து முயன்று அதுவரையிலே சம்பாதித்து 

வைத்திருக்கப்பட்ட முதலையும் இழக்துபோதல் ௮றிவிலான் செயலாத 

வால், 4 ஆக்கங் கருதிமுத லிழக்குஞ் செய்வீனை யூக்காரறிவுடையார் ?? 

ஏன்பதனாலறிக. கல்வியின்றுறை கைபோயவென்னுமடை அரசன் மன் 

மதனுக்கு ஐயந்தரவல்லனென்னுங் கருத்தையுட் கொள்ளுதலால் கருத் 

டையணி அங்கம். மன்மதனுக்குச் சந்தேகமில்லாதிருக்கச் சந்தேகத் 

தைக் கற்பித்தலால் தோடர்புயர்வு நவிற்சியணி. ௮ஙக ஆதலால் 

உறுப்புறுப்புக் கலவையணி, ॥ 19 

தண்ண்டுத்அளிக்குங்கூர் தற்றமயந் தமுலையும்டோர்வே 

ஒண்ணறன் புயமுங்கூ ட்டும்விதிவலியழகிற்றம்மா 

மண்ணமைமுழவுத்தோள ரன மனவலீக்கவசமார 

ந ஜொன் மலாவாளியா இழு ரன நப்பிளக் ததனறே. 

[இதனால் மன்மதனுக்கு விடத்தணையாற் பூ௨ம்பைக் 
கொண்டே ஆண்மை பயன பட்டமை 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். தண் - தண்ணீய; ஈரா - (மலர்த்) தேனை, தளிக்கும்- 

தளிக்கின்ற, கூந்தல் - கூ்தலேயுடைய, தமயந்தி - தமயந்தயினுடைய, 

முலையும் - முலைகளையும், போர் - - போர்ச்குரிய, வேல் - வேலையடைய, 

* யக் தாமரை, மாம்பூ, அசோகம், முல்லை, குவளை 

என்னு மிகை தமாம்,  ௨னசஞ்குத மசோக முல்லை - குவளை சாமன் ' 

கோது ஃப௩ கையே ?? என்றார் பீம்சலந்தைமாரும். ு 



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம், 101 

அண்ணல் - நீளச்சக்கரவர்த்தியினுடைய, புயமும் - தோள்களையும், கூட், 

டும் - சேர்க்கும், விதி - தெய்வத்தினது; வலி - நினைப்பானது, அழ 

இற்று - பயனுடைத்தாயிற்று, மண் - துடைத்தல், அமை - அமைந்த, 

மூழவு - மத்தளம்போலும், தோளான் ஃ தோள்களை யுடைய அவ்வரச 

னது, மனவலி - தைரியமாகய) கவசம் - கவசமான்து,. மாரன் - மன் 

மதன அ; ஒள் - மெல்லிய, மலர்வாளியாலும் £ பூவம்பினாலும், உரன ஐஃ 

உரங்கெட, பிளந்தது - இழிந்தது, எ-று, 

மனவலியில் வலியென்பது தல் விகுதிகுன்றிய தொழிற்பெயர், 

அது நினைத்தலென்பது ; :( உய்ந்துபோமாறே வலிக்குமா மாண்டார் 

மனம் ?? என்பதனாலறிக, தமயந்தி மூலையும் களன் புயமுங் கூட்ட 

லென்றதற்கு அவளை இவனுக்கு மனைவியாகச் செய்தென்பதுபொருள், 

“சொடிய படைச்சலங்களால் ஊறுபடாம ற் காக்குங் கவசம்போல ௮ரசன ௫ 

மனவலி காமத்தனாலே ஊறுபடாமற் காத்தலாலே மனவலிக் கவசமென் 

றோர். அத பிளத்தல் நிலைகலங்குதல், தெய்வ சங்கற்பத்தினாலே எச் 

_ தீகீகாரியந்தான் முடியாதென்றதாயிற்று, மலர் வாளியாலுங் கவசம் பிளக் 

ததென்னும் விரோதம் விதிவலியாற் பிளந்தசென்றதனாலே அழிதலால் 

முரண் விளைந்தழிவணி இது மனவலிக் கவசமென்னு முருவகத னத 

அங்கமாகக் கொண்டுவந்த து. அம்மா - வியப்பிடைச்சொல். 14 

தேங்கமழ் அளவிநானுநான் முகத்தேவுநாளுந் 
ல ல் 8. ன் உர... 

தாங்கருங்காமவெம்மைதரிக்கலெராகியன் றே 

வாங்குத ண்டிரையிற்றண்ணென் மலாவயின் வதிந்தூர்மன்ன 

ன் ங்கருநிழலிற்றோன் றுமதனையெவ்வாறுநீங்கும். 

[| இதனாலே முதற்கடவளமையும் வென்ற மன்மதனுக்கு வெல்லு 

தற்கரிய தியாதென்று சொல்லப் படுகின்றது. | 
% 

இ-ள். தேம் - சேனானது, கமழ் - மணக்கப்பெற்ற, துளவினா 

னும் - துளமொலையையுடைய விட்ணொஷர்திதியம் நானமுகத்தேவும்- 

நான்கு முகங்களைபுடைய பிரமாவும், நரணாம்-எந்நாணாும், தாங்கறாம்-(யாவ 

ராலுந்) தாங்குதற்கரிய, காமவெம்மை - மன்மதனா லுண்டாகுிய வெப் 

பத்தை, தரிச்கிலராகி - பொறுக்க மாட்டாதவரா௫, வாங்கு வளைந்த, தண் 

திரையில் - குளிர்ச்சி பொருந்திய பாற்கடலின்௧கண்ணும், தண்ணென்- 

குளீர்ச்சிபொருந்திய, மலர்வயின் - தாமரைப்பூவின் கண்ணும், வதிந் 

தாரன்றே -- வாசஞ்செய்ன்றாரன்றே, மன்னன் - அரசனனவன், நீங் 
கரு - நீங்காத, நிழலின் - (தன த) சாயைவடிவமாக, தோன்றும்-தோன 

னி 



மசத. டு நைடதம்; 

கின்ற; மதனை - மன்மதனி னின்றும், எவ்வாறு ௯ எவ் வபொயத்தி 

னாலே; நீங்கும் - மீங்கமாட்டுவான். எ-று. 

காமவெம்மை நிலைமொழியீறு விகாரப்பட்ட.து, குமர கோட்ட 

மென்பதுபோல. காமனாலாகிய வெப்பம்பொறாமல் அதைத் சணித் 

அக்கொள்ளுதற்குத் திருமால் பாற்கடலிலும், நான்முகன் தாமரைப் பூவி 

லும், லாசஞ்செய்சன்றா சென்றார். படகெரையிடமும் ஆசனமும் ஆதல் 
பற்றியென்க. முதற்கடவுளரே மன்மதனைச் கடக்க மாட்டா திருக்கை 

யில் ஒருமனிசனாயெ அரசன் தனது சாயை வடிவாய்த் தொடர்ந் துநிநி 

இன்ற அவனை யெப்பஒி கடக்கமாட்டுவ னென்றதாயிற்று. கிழலிற் 

ரேன்று மென்றதற்கு, மன்னனது சாந்திபோலுங் காந்தியடையனாகத் 

தோன்று மென்பது நேர்பொருளாகவும் மன்னனது சாயையின் வடிவ 

மாய்த் தோன்றுமென்பது பயன்படுபொருளாகவுங் கொள்க, நிழல் காந்தி 

யுஞ் சாயையுமாதலின் காந்தி யென்பது (: வாமநிழல்சவி வளரொளி 

யாகும் '” என்பதனாலறிக. உடம்பினிழலை யொருவரும் கடக்கக் கூடா 
மையறிக. மன்மதனாலே கடவுளர்படும் பாட்டைச் சொல்லவே நளன் 

படும் பாடு தோன்றலாலே சேய்புட் போநட்போணி. காந்திபோலுங் 

காந்தியென்பது தோகை யுவமை. இது அங்கம், கடச்சமாட்டாமைக்கு 
ஏுவாகாத கிழலிற்றோன்று தலை யேதுவாகக் குறித்தலால் எதுத்தற்தறிப் 

பணி. இது அங்கி ஆதலாற்கலவையணி. ச 15 

மானநீரரணஞ்சூம்ந்தமன்னவனுள த்தினூடு * 

தூநலப்பருவமென் லுக்தோழியன்பொழுககல்கு 

நானமும்புழுகுக்கொட்டிஈகைமணிழுக்தஞ்சூட்டு 

நீனிறமணிக்கட் கொங்கைக்குடத்இனானீந்தபுக்காள். 

| இசனால் உள்ளுதலும் நாணுவரையிறத்தலும் 

சொல்லப்படுகி ன்றன. | 

இ-ள். மானம் - நாணமாதிய, மீரரணம் - அகழியினாலே, சூ சூழ்ந்த... 

சூழப்பட்ட, மன்னவன் - அரசனது) உளத்தினூடு - மனத்தினுள்ளே,. 

அ - குற்றமற்ற, ஈலப்பருவ மென்னும் - மங்கைப் பருவமென்டுற, 

தோழி - பாங்யினாலே; அன்பொழுக - (அவண்மேல்) அன்புபெருக, 

நல்கு - சொடுக்கப்பட்ட, கானமும் - கத்தூறியையும், புழுகும்-புமுகை 

யும், கொட்டி - அப்பி, ஈகை - காந்திபொருந்திய, மணி - அழயெ, முத் 

தீம் - முத்துவடத்தை, குட்டும்-குட்ட்ப்பெற்ற, நீலமணிகிற - நீலமணி 
போலும், கண்-சூசுகத்தையுடைய;கொல்கை-முலைகளாயெ,குடத்தினால்- 
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குடங்களினாலே, நீந்தி - (அவ்வகழியைக்) கடந்து, புக்காள் - சென் 

(ள். எ-று, 

ஒரு நகரத்திலே பகைவர் புகாமற் காக்கும் ந்தம் நாணம் 

அரசனுள்ளத்தே காமம் புகாமற் காத்தலாலே மானரீரரணமென்றார். 

“மானமும் வெள்கலும் வட்கலுஞ் சமழ்ப்பு - நகாணமுணர்த்து கடைய 

வாகும்?“ புதியகாம வின்பச்சை யனுபவித்தற் குறித்தாய் முன்னும் 

பின்னுமுள்ள பருவங்க எனைத்தினுஞ் சிறந்து நிற்கையால் மங்கைப் 

பருவத்தைத் தூாநலப் பருவமென்றார் அது பன்னிரண் டாண்டுகளின் 

மேல்வருவது. அதிலே பெண்மைக்குச் இறக்த முலைகளரும்பு தல்பற் பி 

அதன்மேல் அன்புபிறத்தலால் ௮ன்பொழுகவென்றார், மார்பிலே குடத் 

தைக் கொண்டு அழ௫$ரைக் கடந்து அக்கரை சேர்வோர்போலச் தமயந்தி 

தீன் முலைகளாலே அரசன த நாணத்தைக்கடர்து அவனது மனத்திலே 

புகுகதாளென்க. இப்படி அவள் செயலாகக் கூறப்பட்டதாயினும் அர 

சன் அவளுடைய முலைபழகைக்கேட்டுத் தன்னணத்தை யிழந்து அவளை 

நினைத்திருந்தகானென்பது கருத்தாகக்கொள்க. உயர் வொப்பில்லாத ௮ழ 

குடைய மகளிராயினும் எவ்வனமுற்று முலை யரும்புதற்கு முன்னே 

அவரை விரும்புதல் பொருந்தாக் காமமாகலின், வீருமபுதற்கு முலைகள 

ணியற்கை யழகோடு செயற்கை யழகுங் காரணமாதல் தோன்ற (6 நான 

மும் புழுகுங் கொட்டி ஈகைமணி முத்தஞ் சூட்டு - மீனிற மணிக்கட் 

கொங்கை ?? யென்றார். மானம், பருவம், கொங்கை, இம்மூன்றினும் 

ராணம் - தோழி - குடம் - இம்மூன்றின் அபேதங்களை ஆரோபித்த 

லால் உநுவகவணி, நீலம் கடைக்குறை, 16 

சிறையளிகுடைர் தஇபா$ீந்தேமலர்ப்பகழிமாரி 

நறைவிரியலங்கனமார்பிற்றிளை த்தலி உ னையுக் துன்பங் 

கறைமதிவிளங்குங்கங்குற்காலையுபணையுமல்லாற் 

பிறரறியாமலுள்ளத்தடக்கினன்பிறங்கற்றோளான். 

[ இசனால் அயிலாமைத் துன்பஞ் சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். பிறங்கல் - மலைபோலும், தோளான் - தோள்களையுடைய 

நளச்சக்கரவர்த் நி, சிறை - சிறையையுடைய, அளி - வண்செளானவை, 

* மலர்க்கணேகளால் நையும் ஜன்பமென்றது அவற்றிற் குரிய செய 
லும் அவத்தையுமாம். செயல்களாவன - பெருமயக்கு, சிந்தாகுலம், 
புணர்ச்சிச் ௧ இணங்குதல். மோகனம். சந்தாபம்) வசீகரணம் என்பவாம் 
அவத்தைகளாவன, பெசாதொழியாநினைவு, பெருமூச்செறிந்து வரும் து 
தல், வெதும்பியுணவு, வெறுத்தல், அழுதல் 'தற்றல், உயிர்சோர்த 

லுடன் மயங்குதலாம். இவற்றை முறையே வடநூலார் சுப்பிரயோகம், 
லிப்ரயோகம், சோகம், மோகம்) மரணம் என்ப. 
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குடைந்து - துளைத்து, பாடும் - பாடப்பெறுகன்ற, தேம் - பரிமளம் 

பொருந்திய, மலர்ப்பகழி - பூவம்புகள து, மாரி - மழையானது, நறைஃ 

தேனையுடைய, விரி - மலர்ந்த, அலங்கல் - பூமாலையையுடைய, மார்பில்- 

மார்பின்கண்ணே, திளைத்தலின் - ப செலினாலே, கையும் - இளைத்தலா 

லுண்டாகின்ற, துன்பம் - தனது) துன்பத்தை, கறைமதி - சந்திர 

னாலே, விளங்கும் - விளங்காநின்ற, கங்குற் காலையும் - இராக்காலமும், 

(கறைமதி) - சக்திரன்போல. (விளங்கும்) - விளங்காநின்ற, அனையும்- 

பாயலும், அல்லால் - அல்லாமல், பிறர் - மற்றொருவரும், அறியாமல்- 

அறியா திருக்க, உள்ளத்து. - (தன்) மனத்தின்கண், அடக்கினன்-மழைத் 

தான. எ-று, 

2. வெண்மை தண்மைகளாலே மதி சயனத்திற்கு முபமானமாக்கப் 

பட்டது. இரவும் அணைபும் உணர்வில் பொருள்க ளாயினும் “(உறுப் 

புடையதுபோ லுணர்வுடையது போன் - மறுத்துரைப்பதுபோ னேஞ் 

சொடு புணர்த்துஞ் - சொல்லா மரபினவற்றெடு செழீஇ£௰ - செய்யாமா 

பிற் ரெழிற்படுத்தடக்கியும் ?? என்னும் போநளியம் சூத்திரவிதியால் 
உணர்தற்றன்மையை அவற்றிலேற்றினார். இதனாலே அரசனீரவிலே 

அனுபவித்த துன்பத்தைச் தன்னுயிர்போற் செந்த ஈட்பாளர்ககும் வே 

ளிப்படுத்திலனென்பதாயிற்று. காலமு மிடமுமா௫ய கங்குலிலே படுக் 

கையிலே வருந்தினமையால் அவை யறிந்தனவாகச் கூறப்பட்டன. 17 

தளர்வொடு மெலிக்தும்வையந் தனிக்குடை நிழற்றும் 

பைம்பொற், களரொளிப் பூணனைவீ மன் பாவையைக் கட் 

டல்செய்யா, னளியென வுயிரையுண்மை யறத்தினை யறவிட் 

டாஓ, மிளிவென வெண்ணிமானம் பூண்டவ ரிரப்பர்கொல் 

லோ. 

| இதனால் - தமயந்தியைத் தருகவென்று இரவாமைக்குக் 

காரணஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். வையம் - பூமிக்கு, தணி - ஒப்பற்ற, குடை - குடையி 

னாலே, நிழற்றும்.- நிழலைத்தருகின்ற, பைம்பொன் - பசும்பொன்னா 

லாகிய, இளர் - விளங்காகின் ற, ஒளி - ஒளியையுடைய, பூணான் - ஆபர 

ணத்தை யுடையவரசன், தளர்வொடு - (உள்ளத்) தளர்ச்சியோடு, மெ 

விர் தம் - (உடம்பு) வண்ணார். வீமன் - வீமராசனுடைய, பாவையை. 

(புதல்வியாகிய) தமயந்தியை, அளிஃயன - தருகவென்ற, கேட்டல் 
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“செய்யான் - (அவனை) யாசித்திலன், இனிவென - (ஏற்ப) தஇிசழ்ச்சி 

யென்று, எண்ணி - நீனைத்து, மானம் - மானமாகிய (பூண), பூண்ட 

வர் - தரித்தவர், உயிரை - பிராணனையும், உண்மை - பின்னுள்ளதா 

இய, அறச் சனை - சருமத்தையும், அற - பற்றற, விட்டாலும் - கைவீட் 

டாலும்) இரப்பர்கொல் - இரப்பாரோ (இரவார்) எ-று. 

தனிக்குடை நிழற்கணீருக்து விளங்கு மவனாசாட்சியே யுலகுயிர்க 

ளெல்லாம் இன்புற தற்குக் காரணமாதலால் வையர் தனிக்குடை நிழற்று 

மென்றார், பின்மெலிர் தென்றமையால் தளர்வு மனத்திற் கேற்றப்பட் 

டது. அளியினையுமிரை யெனப்பாடங் கூறுவாருமுண்டு, அளியும், 

அறத்தினு எடங்குமென்க, உயிர் - பஞ்சப்பிராணன்கள். பிராணன்களை 

யிழந்தபின்னு மழியாது நிற்றல்பச்றி உண்மையற மென்றார். பல தன் 

பங்களினு மிறததற்றன்பமும், அதனினும் அறத்தையயித்தற்றன்பமும் 
அதனினும் இரப்புத் துன்பமுங் கொடியனவென்று கூறியதாயிற்று. 

“ஆவிற்கு நீரென்றிரப்பினு நாவிற் - இரவினிளிவர்ததில் ?? என்பதனா 

லும் இரத்தல் இழிவென்பசறிக. மானம் பூண்டவரிரவாரென்னும் 

பொதுப்பொருளால் வீமனைத் தமயந்தியை யிரவாமை சாதிக்கப்பதெ 

லால் வேற்றுப் போநள்வைப்பணி. வையத்தை கிழலைச் செய்கின்ற 

என்று உரைத்தலு மொன்று. குடை குடைந்த . வடிவாகத் தோன்று 

வது. அறம் - (பெரியோர்களால் இதுசெய்க; இது தவிர்க என) வரை 

யறுக்கப்பட்ட த; பாவத்தை யறப்பது எனக் காரணங் கொள்க, இழிவு 

என்றது எதுகை நோக்கி இளிவெனத் இரிந்து நின்ற அ. 18 

நிறங்ளெர்வயிரத்தோளானெட்டுயிரப்பெறியுக்தோறும் 

பிறங்குதல்சிறி துமி ன் நிவேறொன்றாுன் மறைக்கும்பெட்பான் 

மறங்கிளர்வேற்கண்மாதினுருவெளிவயத் தனால் 

கறங்கனெஞ்சுழலவன்னாட்குரைப்பதுகாக்கமாட்டான. 

| இதனாற் காமநோயைமற்க்கு மாறும், அது உனமத்தத்தாலே 

மறைபடாமையுஞ் சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ-ள் நிறம்'- காந்தியினாலே, களர் - வீளாங்காநின்ற, உயிரம்- 

வச்சிராயசம்போலும், தோளான் - தோள்களையுடைய அரசனானவன், 

நெட்டுயீர்ப்பு - பெருமூச்சை, எறியுந்தோறும் - விடும்போசெல்லாம், 

பிறங்குதல் - (அவற்றின்) காரணமாகிய காமம்வெளிப்படுதல், சிறி தும்- 

ஒறிதாயினும், இன்றி - இல்லாமல், வேறொன்றால் - லேறொரு காம 

ணத்தால், மழைக்கும் - (பிறருக்குஅதனை) மழைப்பான், மறம் - கொ 
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லை த்தொழில், களர் - விளங்காநின்ற, வேல் - வேல்போலும், கண்- 

கண்களையுடைய, மாதின் - தமயந்தியின அ, உருவெளி - (பிராச்தியால்) 

வெளியிலே தோன்றுகிறவுருவத் இற்கு, வயத்தனாதி - வசப்பட்டவனாகி, 

கறங்கின் - காத்றாடிபோல, நெஞ்சு - மனமானது, உழல - சுழல, அன் 

ஞட்கு - அப்பொய்யாகத் தோன்றுகிற தமயந்திச்கு, பெட்பால் - ஆசை 

யால், உரைப்பது - சொல்வதை மாத்திம், காக்கமாட்டான் - மைக்க 

மாட்டான். எ-று, 

நெட்டுயிர்ப் பென்னாது நெட்டுயிர்ப்பெறியுந்தோறு மென்றதனால் 

அருகிலுள்ள மந்திரிமுதலிமோர்க்கு . ஒருகால் கொன்றாகவேறு வேறு 

காரணந்தோன்ற அபீஈயித்து அவற்றின் காரணமாகிய காமத்தை மறைப் 

பானென்க. தோறும் - மிகுதிப்பொருட்டில் வந்தது. கறங்கின் - இன் 

உவமவுருபிடைச்சொல். சொல்வதை மாத்திரம் மறைக்கமாட்டானாயினா 

னென்க. அவளுக்குச் சொல்வதாவது அவளழகின் சிறப்பையும் ௮து 

பற்றித் தனக்குண்டான விருப்பத்தையும் அவ்விருப்பல் காரணமாகத் 

தான்படும் வருத்தத்தையும், அவ்வருத்தத்தை மொழித்தற்கு அவளிரக் 
கஞ் செய்யவேண்டுதலையஞ் சொல்லுதலாம். காமங் காரணமாக உண் 

டாகும் பெருமூச்சுகளை வேறு காரணங்களாலே மறைத்தமையினாலே 

வஜ்சன விழ்சியணி. 19 

பொறிவழியுள்ளம்போக்காப்புரவலன்காமகோயை 

மறைசெயமறையா தாகமம்மரினுணுட்கொள்ளா: 

வறைகழலவனிவேர் தர்கெருங்குபேரவையினீ ங்கி 

நறைகமம்சோலைசெல்வானுள தீதினினயத் தல்செய்தான். 

| இதுமுச விவற்றுல் தன்விருப்பங் கைகூடுதற்கு உதவியாகுக் 

தெய்வவன்ன த்தைக் காணு தற்குக்காரணமாகியபொழில் 

விளையாட்டுச் சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ள். பொறி - ஐம்பொறிகளது, வழி - வழியிலே, உள்ளம்- 

மனத்தை, போக்கா - செலுத்தாத, புரவலன் - அரசனனைவன், காம 

கோமை-சாமவியா தியை, மறைசெய - (வேறு காரணங்களால்) மறைகச, 

மம்மரின் - மயக்கத்திலே, மறையாதாக - மறையாமல் வெளிப்பட, 

நாண் - நாணத்தை, உட்கொள்ளா - உள்ளேகொண்டு, அறை - ஒலிக் 

கின்ற, சழல் - வீரக்கழலையுடை.ய; அனி - பூமிமிஓளள, வேந்தர் - அர 

சர்களானவர்கள், நெருங்கு - நெருங்கப்பெர்றிருச்சின்ற, பேரலையின்- 

பெரியசபையினின்றும், நீங்கி - நறை - தேனனைது, கமழ் - மணக்கப் 

ட 
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பெற்ற, சோலை, (தன இ) சிங்காவனத்திய்கு; செல்வான் - போகும்படி. 

யாக, உளத்தினில் - மனத்துன்கண், ஈயத்தல்செய்தான் - (அவன்) விரும் 

பினான். எ-று, 

பொறிகளாவன: - மெய், வாய், கண், மக்கு, செவி என்னு மைர் 

தமாம். , இவற்றை முறையே துவக்கு, சிங்குவை, சட்சு, ஆக்கிராணம்? 

சுசோத்திரம் என்ப வடநூலார். இவற்றின் வழியுள்ளம் போகலாவது- 

பரிசம், இரசம், உருவம், கந்தம் சத்தம் என்னும் விடயங்களை நகர்வான் 

சேறல். புரவலன் - புரத்தலில் வல்லவன். கழல் - ஆகுபெயர். அவணி- 
காக்கப்படுவது. ௮வனம்-- காத்தல். செல்வான் - வினையெச்சம். பொறி 

வழியுள்ளம் போக்காமையாவ அ மனத்தை அத விரும்பியவாறு பொறி 

களிலே செலுத்தாது ஒயுமாறு நிறுத்தலாம். முன்பாட்டிலே வேறொன் 

ரான் மறைக்கு மென்றதனாலே காமகோயை மழைக்கு மாறும், உரைப் 

பது கரக்கமாட்டா னென்றதனாலே அது வெளிப்படுமாறும் வகுத்துச் 

சொல்லப்பட்டமையால், இப்பாட்டிலே மறைசெய மறையாதாக வெனத் 

தொகுத்துக்கூறினார். அழைகழலவனிவேந்தர் நெருங்குபேவை யாத 

லின் ௮தனகத்தே தனது காமகோய் வெளிப்படுதல் தன்னிழறைமைக் 

குணங்களுக் இழுக்காமென்று நாணினா னென்க. அரந்நாணம் பிறர்க்கு 

வெளிப்படாது உள்ளே தானே யடக்கப்பட்ட தென்பது தோன றநாணி 

என்னாது நாணுட் கொள்ளா வென்றார், அர்நாணத்தால் அச்சடையின ங் 

இத் தனித்திருக்க வேண்டிச் சிங்காரவனத்துச்குச் செல்ல விரும்பினா 

னென்க, 20 

கொட்புறவுலவுக்தோறுங்குர த்தடைதுகளின்குப்பை 

நுட்பமாரணுக்கனென்னுநுவலருமன த்தின்்கூட்டங் 

கட்புலன் கதுவல்செல்லாக்கடுப்பினக்கற்பான் காலைப் 

வெட்புறப்பிடி த்தல்போலப்பிறக்குமாக்கொணாமினென்றான். 

[ இதனால் * இராசபுரவி கொணர்கவென்றமை 

சொல்லப்படுகின் றது. | 

- இ-ள். கொட்புற - சுழற்சிபொருந்த, உலவுந்தோறும் -. சஞ்சரிக் 

. குந்தோறும், குரத்து - குளம்புகளினின்றும், அடை - (கால்களை) யடை 

* இராசபுரலியாவது - மங்கையர் மணம்போல மிக்க மணத்ததாய், 

| வாழைமடலைப்போலக் காதுகளை யுடை த்தாய், நான்கு கால்களும் பிடரும் 

முகமும் முதுகும் முற்பக்கமும் வெண்ணிறமுடைத்தாய், எண்பத் திரு 

 விரலுயர்க்ததா யுள்ளதாம் இதனை “யாதர்தம்மணமெனயிக்கமண த்த து?? 

 எனவரூஉம் சூத்திரத்சானறிக, 
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இன்ற, துகளின் - புழுதியின து, குப்பை - கூட்டமானது, கட்புலன்- 

கண் - கண்ணறிவிற்கு, கதுவல்செல்லா - பற்றுதல்கூடாத, கடுப்பினை- 

வேகத்தை, கற்பான் - கற்.கும்பொருட்டு, காலை - கால்களை, வெட்புற- 

ஆசைமிச, பிடித்தல் - பிடித்தலையுடைய, நுட்பமார் - நுண்மைபொருந் 

திய, அணுக்களென்னும் - அணுக்களென்கிற, நுவலரும் - (எண்ணிச்) 

சொல்லக்கூடாத, மனத்தின் - மனங்களது, கூட்டம் - கூட்டத்தை, 

போல - ஒத் துத்தோன்றாநிற்க, பிறங்கு - விளங்குகின்ற, மா - குதிரை 

யை, கொணர்மின் - கொண்டுவாருங்கள், என்றான் - என்றுசொன்னான் 

(அரசன்) எ-று. 

கொட்புறவுலவல் - கொள்ளிவட்டம் போன்று மண்டலித்துச் 

செல்லுதல்.  இருவகைச்சாரியு மெதிர்்துவட்டமாய் - வருவழிகெகி 

மிபோன் மறுசெலாமொரு - அரகதமேனிலைநின்ற தோற்றமொத்ட தாரு 

வற நடத்தினா ரொருகணத்தினே?? என்பதிற்காண்க. நீயாயநாலார் 

மதம் பற்றி மன த்தை ௮ணுவென்றார்.  இன்பமுதலிய பண்புறத் 

தரூஉங், கருவியாம்பொறி மனமஃதுயிர்தோ, றின்றியமையாது. வேண் : 

டலிற்பலவா, யணுவாய் கிற்குமென்மனார்புலவர்?” என்பதனாலறிக. 

போலுதல் - துகளின்செயல். பிறங்குதல் - குதிரைச்செயல் அசிரிய 

னைத்தொழுது கற்கவேண்டுதல் மாணாக்கரது கடனாதலாலே கற்பான் 

காலைப் பெட்புறப் பிடித்தலென்றார். அத்துகளின் கூட்டத்தை அப் 

படிப்பட்ட மனக்கூட்டமாகக் குறித்தலாலே பொருட்டந்தறிப்பணி. () | 

பன்னகஞ்சுமந்தவைப்போர்தொளினிற்பரிக் குமன்னர் | 

மன்னனைப்பரிப்பல்யானேவருகதிரிரவிதன்னை . 

யென்னை நீர்தாங்குமாறென்றேழ்பரியினை௩க்கென்ன 

மின்னொளிவிரிககும்வெண்பற்கூந் தன் மாமேற்கொண்டானே. 

[இதனால் அக்குதிரைமேலேறினமை 
சொல்லப்படுகின் றது ] 

இ-ன். பன்னகம்-ஆதிசேடனாலே, சாந்த - (அயிரந்தலேகளாலே) 

சுமக்கப்படுகின்ஐ, வைப்பு - பூமியை, ஓர்தோளினில் - (தனது) ஒரு 

தோளினாலே, பரிக்கும் - தாங்குகின்ற, மன்னர்மன்னனை - அரசர்க்கர 

சனை, யானே - நான் தளியாக, பரிப்பல் - சுமக்கவல்லேன், வரு - வரு. 

இன்ற, கதிர் - நரணங்களையுடைய, இரவிதன்னை - சூரியனை, ஈீர்-(பல | 

வாகிய) நீங்கள், தாங்குமாறு - தாங்குஞ்செய்கை, எனனை - எத்தன் இ 

மைத்து, என்று - என்றுபழித்து, ஏழ்பரியினை - (அச்சூரியனது தேரி. - 
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னுடைய எழுகுதிரைகளையும் (பார்த்து, நத்கென்ன - சிரித்தல்போல, 

வெண்பல் - வெள்ளைப்பற்கள த, பின் - விளங்காகின்ற, ஒளி - ஒளியை 

விரிக்கும் - பரப்புகின்ற, கூந்தல் - புறமயிரையுடைய, மா - குதிரை 

யின் மேல், மேற்கொண்டான் - (அரசன்) ஏறினான். எ-று. 

பன்னகம்--பத்--பாதம, இன்மை, ட பக்க ப் பாதத் 

தினத் சஞ்சரித்த 'லில்லாதது. இது சாதிபற்றியபெயர். வைப்பு - ஆகு' 

பெயர், .பரிப்பல் - அல்லீற்றுத் தன்மை யொருமை வினைமுற்று. 

மன்னர் - பெருமையையுடையவர். மன் - பெருமை. பன்னகஞ்சுமந்த 

வென்றவளவிலே ஆயிரமுடிகளாற் சுமக்கப்படுதல் விளங்குதலால் அப் 

படிப்பட்ட பூமிபாரத்தை ஒருதோளாற் சுமக்கு மரசனையான்்றனியே 

சுமக்கனெறேனென்று தனது மிக்க வலிமையைக்காட்டி, அத்தகைமை 

யில்லாத. சூரியனை நீங்களேழாகக்கூடிச் சுமக்குமாறென்னென்று அச் 

சூரியன் குதிரைகளின் வலிமைக் குறைவைச்சொல்லுதற் பொருண்மை 

தோன்ற அவமதித்துச் சிரித்தல்கொள்க. அரசன் ஓர் தோளிற் பரித்த 

. லாவ - ஒருதோள்வவியைக் கொண்டு பகைவரை வென்று காப்பாற்றுத 

லாம். பறித்தல் - சுமத்தலுக்குங் காத்தலுச்குஞ்)ிலலடை. “ பரிபரி 

சுமத்தல் வேகம் பாதுகாத்திடல் ?? இதனாலறிக. சூரியனது தேர்ச் 

குதிரைகள் ஏழென்னுந் தொகையினவென்க. ஏமென்ப் பெயர்பெற்ற 

குதிரையொன்றே யென்பாரும் எழ்குதிரைகளூள் அவற்றுள் ஏழெனப் 

பெயர்பெற்ற தொன்ழென்பாரும் மறுக்கப்பட்டனர். ஈக்கலென்பது 

ஈறுகெட்ட து. குதிரையின் பல்லொளிவிரித்தலை அப்படிச் சிரித்தலாகக் 

குறித்தலாலைதற்தறிப்ப வியா தகும். 22 

கொய்யுளைப் பரியிற்செல்லுங் குரிசில்வாண் முகத்திற் 

செவ்விச், செய்யபங்கய மென்றெண்ணித் தெரிவையர்முகத் 

துலாய, 'வையரி பரந்தமைக்க னளியினச் தொடர்ந் துவிழ, 

மையலங் களிற்றுவேந்தர் மலரடி பரலச்சென்றான். 

[இதனால் வனத்திற்குச் செல்லுதற் செப்புச் 
சொல்லப்படுபின் ற அ. | 

இ-ள். கொய் - கொய்யப்பட்ட, உளை - கழுத்துமமிரையுடைய, 

பரியில் - குதிரையில், செல்லும் - போகாநின்ற, குரிசில் - ௮ரசன த, 

வாள் - காந்திபொருர்திய, முகத்தில் - வசனத்தில், செவ்வி - பருவ 

முள்ள; செய்யபங்கயமென்று - செந்தாமரைப்பூவென்று, எண்ணீ- 

(இதனை) நினைத்து, தெரிவையர் - மங்கையருடைய, முகத்து - முகங் 

சளிலே, உலாய - உலாவுகின்ற, ஐயரி - பஞ்சவரிகள், பரந்த - பாலப் 

10 
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பெற்ற, மை - அஞ்சனத்தைபுடைய சண் - கண்களாக, அளி-வண்டுக 

ளது, இனம் - கூட்டமானது, தொடர்ந்து - சென்று, வீழ - வீழா 

நிறகவும், மையலங்களிற்று - மதயானை பாலும், வேந்தர் - அரசர்களான 

வர்கள், மலர் - தாமரை மலர்போலும், அடி-பாதங்களை, பரவ - துதி... 

செய்யாடிற்கவும்) சென்றான் - அரசன் போயினான். எ-று, 

குரிசில் - பெருமையித் சிறந்தவன். பிடரியின் மயிர்கள் ஒன்றத் 

கொன் றளவொத்திருப்பக் கத்தரிக்கப் படுதலாற் கொய்யுளையென்ருர். 

பங்கயம் - பங்கம்_— சேற்றில், யம்- தோன்றுவது; தாமரை. தெரிவை 

யா - தெரியப்பட்ட ஆபரணத்தை யணிந்தவர். நால்வகைச் சேனைகளுள் 

யானைச்சேனை சிறத்தல் பற்றிக் 1 களிற்றுவேந்தர் ?? எனவிதம்தார். 

அது 6 தானை யானை குதிரையென்ற  புறத்திணையியம் சூத்திரத் 

தானு முணரப்படும். தெரிவையர் - உலாக்காணவந்த அர்நகரத்து மகளி 

ரென்க, நாணுட்கொண்டு வேந்தர் நெருங்குபேரவையின ம்கித் தனித் 

திருக்க வனத்திற்குச் செல்வோனோடு வேந்தர் உடன் செல்லுதற்கு 

இயையமோவெனின் மன்னர் மன்னனாதலின் வழிவிடச் . சென்றா 

ரென்க. அல்லது நளனுக்கு உயிர்போலச் சிறந்த நட்பாசரென்று கொள்க. 

கண்ணளியினமென்னும் உருவகத்தை அங்கமாசக்கொண்டு செய்ய 

பங்கயமென் றெண்ணி ?' யென்னும் மயக்கவணி வந்தத. 23 

சுழிகொள்வாம் பரியிழிர்து துன்னலர் மெளலிததேய்க் 

குங், கழல்களிற் : கழல்கள்சேர்த்த காட்சிமுன் வெருவித 

தோற்ற, தழனிறத்தளிருஞ்செய்ய தாமரைமலருமல்கி, விழை 

வுறுவனமென் றெண்ணி விசிச்தபொற் கவசம்போன்ற. 

[ இதனால் வனஞ்சேர்ந்தமை சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். சுழி - சுழியை, கொள் - கொண்ட, வாம் - தாவாநின்ற, 

பரி - குதிரையிலிரும் ௫, இழிந்து - இறங், துள்னலர் - பகைவா ௫, 

மெளலி - மகுடத்தை, தேய்க்கும் - தேய்கின்ற, கழல்களில் - அடிகளி 

லே, சேர்த்த - தொடுக்கப்பட்ட, கழல்கள் - செருப்புகளானவை, காட்ட. 

காண்கைக்கு, முன் - முன்னே, வெருவி - அஞ்சி, தோத்ற - தோற்றுப் 

போன, தழல் - தீயினத, நிறம் - நிறத்தையுடைய, தளிரும் - தளிர் 

சளும், செய்யதாமரை மலரும் - செந்தாமரை மலர்களும், மல்நி-பெருக்க 

மடைந்து; விழைவுறு - (அவற்றாலே தமக்கரணமாக) விரும்பப்பட்ட, 
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வனமென்று - பொழிலென்றும் நீரென்றும், எண்ணி - ஆலோசித்து, 

வீசித்த - (அவ்வடிகளாற்) போர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட, பொன்-பே ன் 

மயமாகிய, கவசம்-கவசங்களை, போன்ற - ஒத்திருக்தன, எ-று. 

சுழி - சமுத்திலள்ள தேவமணி முதலாயவை. தோற்றவர் வனத் 
தையடைவராதலால் அரசனடிகளுக்குத் தோற்ற களிர்களுக்குக்தாமரை 

மலர்களுக்கும் வனவாசம் கூறப்பட்டது. தழனிறத்தளிரென்றதனால் 
மாந்தளிர் அசோகந்தளிர்கொள்க. அவை நிறமும் மென்மையும்பற்றி 

யுவமமாயின. தோற்றொளித்சாரோடு பொருதற்குச் செல்லல் அறநிலைப் 

போரன்றே யெனின், அவர்தோற்ற நிலையினின்று மீண்டும் பெருக்க 

மடைம் திருப்பராயிற்பொருதல் அறநிலைப்போசேயாம். அவற்றிற்குப் 

பெருக்கமாவது - நிலவளத்தாலும் நீர்வளத்தாலுஞ் செழுமையு மொளி 

யுங் கொண்டிருத்தலாம். வனஞ்சோலையும் நீரும்; ££ வனமே கீர் மிகுதி 

காடு வளர்சோலை '? என்பதனாலறிக, அக்கழல்களை அப்படிப்பட்ட கவ 

சங்களாகக் குறித்தாலே போரட்டற் தறிப்ப.ணி. 24 

வயிரியர்பாடற்றீந்தேன் செவிப்புலத்தினிதுமாந்திக் 

கயிரவமனையவாயார்கவரிகாலசைப்பக்காமப் 

பயிசெனப்படருமா தர்வெள்ளடைபாகுகல்கச் 

செயிரறுவனங்காப்பாளர்செறிவளக்காட்டக்கண்டான். 

[ இது முதலியவற்றால் வனம் காண்கின்றமை 

சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். உயிரியர் - பாடகாது, பாடல் - பாடலாகிய, தந்தேன் 

மதுத்தேனை, செவிப்புல சீ த-செலியறிவாதிய (வாயி) னாலே, இனி த- 

இனிதாக, மாந்தி - குடித்து; கமிரவமனைய - செவ்வல்லி மலர்போலும், 

வாயார் - வாயையுடைய மாதர்கள், கவரி - சாமரத்திஞலே, கால் - வாயு 

வை, அசைப்ப - எழுப்பவும், காமப்பயிரென - மன்மதன அ டயிர்போல, 

படரும் - உடன்செல்தின்ற, மாதர் - மாதரானவர், வெள்ளடை - வெற் 

றிலைச்சருளையும், பாகும் - பாக்குப் பிளவையும், ஈல்க - கொடுக்கவும், 

செயிரறு - குற்றமற்ற; வனம் - வனத்தை, காப்பாளர் - காப்பவர், 

செறி - நெருங்கிய, வளம் - (சோலை) வளத்தை; காட்ட - காண்பிக்க, 

கண்டான - (அரசன்) பார்த்தான். எ-று. 

பாடல்களாவன:-ஆற்ஐவரி, கானல்வரி, சார்த்துவரி, களர் வரி, 

எடுச்துக்கோள்வாி, உள்வரி, புன்புறவரி, திணைமெவரி, முரி வரிநிலை 
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வரி, காண்வரி, சண்கூடுவரி, தேர்ச்சிவரி முதலாயின. வரியாலது:-- 

அவரவர் பிறந்த நிலத் சன்மையும், தொழிற்றன்மையும் தோன்றப் பாடி 

நடித்தல் என்ப. 

காமப்பயிரில் நிலைமொழி ஈறு கெட்டது. அ£வகப்பள்ளியிற்போல. 

அது காளையர்க்கு இன்பப்பயன் வீளைவித்ததற்குக் காமனால் வளர்க்கப் 

பட்ட பயிரென்க. வனபாலகரைக்கொண்டே வனச்சறப்புக்களை முறை 

யிற் பார்க்க வேண்டுதலாலே காட்டக் கண்டானென்றார். 25 

கோங்ளெழுலைகடாங்கிக்கொடியிடை இடங்கக்கூவு 

மாங்குயிற்ளெவிதன்லைவருகெனமுகமன்கூறித் 

தேங்கமற்வனமான்புன்னைப்பூம்பொரிசித றிச்செவ்வி 

தாங்குமென் றளிர்க்கைதன்னாற்கனிதாத்தகவிற்கண்டான். 

இ-ள். தேம் - பரிமளமானது, கமழ் - (தன்கண்) மணக்கின்ற, 

வனமான் - அவ்வனமாகிய பங்கையானவள், கோங்கு - கோங்கரும்புக 

ளாகிய, இளமுலைகள் - இளமைபொருந்திய முலைகளை,, தாங்கி - சுமந்து) 

கொடி - பூங்கொடியாகய, இடை - இடையான த, நுடங்க - அசைய, 

கூவும் - கூவுகன்ற, மா - மாமரத்தி லிருக்கன்ற, குயில் - கோகலத்தி 

னது, கிளவிதனனால்-இசையினாலே, வருகென-(அரசனே) வாவென்று, 

முகமன் - இன்சொல்லை, கூறி - சொல்லி, புன்னை - புன்னையி 

னுடைய, பூ - மலர்களாகிய, பொரி - பொரிகளை, சிதறி - இழைத்து, 

செவ்வி - அழகை, தாங்கு - தாங்கெ, மென்றளிர் - மெல்லியதளிராதிய, 

கைதன்னால் - கையினாலே, கணி - பழத்தை, தர - (தனக்குக்) கொடுக்க; 

கவின் - தகுதியாக, கண்டான் - (அரசன்) பார்த்தான். எ-று. 

தன்வாவைக் கண்டவளவிலே முலைகளின் பாரத்தைச் சுமந்து 

இடையசையாநிற்க அன்பிற்கடையாளமாக நல்வார்த்தை சொல்லி மங்க 

ளத்தின்பொருட்டப் பொரியிறைத் தக் காணிக்கையாகக் கனிகொடுத்துக் 

காண்கிற வொரு சுமங்கலைபோல, வனமான து கோங்கரும்புகளைத் தாங் 

கிக் கொடியசையா நிற்பக் .குயிற்சொற்களைக் காட்டிப் புன்னைப்பூக்சளே 

யிறைத்துத்' சளிரிடை ச்தொங்குகிற சனியைத் தருகின்றது போலத் . 

தோன்று, அரசன் காணுசர்குரிய தகுதமின்டடியே கண்டானென்க. 

உன முதலியவற்றில் மான் முதலிமலற்றின் அபேதத்தை யாரோபித்த 

லாலே உநவகவணி, 26 



அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலம். 113 

அரும்பிளஈகையிற்றோன்றவழிகமுவயர்விற்னோன்றச் . 

சுரும்பிமிர்முல்லைவி சுந்தென் றலாற்றுவளுந்தோற்றம் 

விரும்பினர்ப்புணர்க் தமா தர்மெய்யெழில்காட்டக்கண்டூ 
'பொருக்தலர்வணங்கும்வேலா ற்கச்சமுமகிமும்பூ த்த. 

| இத முதற்பத்தப்பாட்டுக்களால் வனத்தின் முல்லையாதி 

களின் செப்புச் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். அரும்பு - அரும்புகளி (னொளி), இளந௩கையின் - சிறுநகை 

போல, தோன்ற - விளங்கவும், அழிஈறா - தெறிய தேன் (துளிகள்), 

வெயர்வின் - வெயாவுபோல, சோன்ற - தோன்றவும், லீசும்-எறிநின் ற, 

தென்றலால் - தென்காற்றால்; துவளும் - அசைகின்ற, தோற்றம்- 

தொத்றத்தையுடைய, சுரும்பு - வண்டுகள், இமிர் - ஒலிக்கப்பெற்ற, 

முல்லை - முல்லைக் கொடியானது, விரும்பினர் - விரும்பிய ஆடவரை? 

புணர்ந்த - கூடிய, மாதர் - மாதருடைய, மெய் - வடிவங்கள் ௮, எழில்- 

அழகை, காட்ட - காண்பிக்க, கண்டு (அதனைப்) பார்த்து, பொருந்தலா்- 

பகைவரானவர், வணங்கும் - தொழப்பெறுன்ற, வேலாற்கு - வேலை 

யுடைய அரசன்கண், அச்சமும் - அஞ்சுதலும், மகிழும் - மகிழ்தலும், 

பூத்த - உண்டாயின. எ-று. 

அரும்பு அதனொனியை புணர்த்தலால் ஆகுபெயர். புணர்ந்த 

மங்கையர்க்கு உடனே பிறரைக் காணும்பொழுது தமது புணர்ச்சி நிகழ்ந் 

தமை குறிகளாலே வெளிப்படுமென்னும் நாணத்தாற் புன்சிரிப்பும 

புணர்ச்சி வருத்தத்தால் வெயர்வும் உடம்பு துவளுதலும் வண்டிசை 

போன்று சொல்லிசை பிறத்தலு முளவாமென்க. தனது காமத்தை 

யெழுப்புதலால் அச்சமும் சன்காதலி போலுதலால் மகிழும் அரசன் 

அடைச்சனன். அச்சமுமகிழும் அகத்தியம் வகுளமும் பூத்தன வென் 

னும் பொருளுங் குறிச்கப்படுகின்றது. முல்லைக்கொடி. தன் செய்கையி 

னாலே புணர்ந்தமகளிர் வடிவத் தழகைச் காட்தெலாலே நற்போர ட் 

காட்சியணியாகும். இதற்கு இளஈகையிற் றேன் ஐகை முதலிய உவமை 

யங்கம். 27 

விரும்பியகணவர்க்கண்டார்மெய்புளகுற்றவென்ன 

வரும்புகண்டகத்தவாகுமா அனை பருவத்தன றித் 

திரும்புகையிை டயிற்றோன் றுங்கனிதமயந்திகொங்கைக் 

குரும்பையைநிகர்ப்பப்பொன்ன ங்குடர் தவமுயல்வபோன் ற. 

இ-ள். விரும்பிய - (தம்மால்) விரும்பப்பட்ட, கணவர் - நாயகரை, 
கண்டார் - கண்டமகளிருடைய, புளகுற்ற - மயிர்க்குச்சுற்ற, மெய் 
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யென்ன - உடம்புகள்போல, அரும்பு - அரும்பிய, கண்டகத்த கும்- 

முள்ளுகளை யுடையனவாடிய, மாதுளை - மாதுளை மரங்களில்; பருவத் 

தன்றி - பழுத்தற்குரிய காலமல்லாத காலத்திலே, தரும் - (பழுக்கத்) 

தரப்படுகின்ற, புகை - புகையின இ, இடை - நடுவிலே, தோன்றும் 

தோன்றாஙின்ற, கனி - கணிசளானவை, தமயந்தி - தமயக்தியினுடைய 

கொங்கை - முகைகளாடகிய, சுரும்பையை  - குரும்பைகளை, நிகர்ப்ப- 

ஒப்படைய, தவம் - தவத்தை, முயல்வ - செய்னெறனவாகிய, பொன் 

னங்குடம் - பொற்குடங்களை, போன்ற - ஒத்துத்தோன்றின (அரச 

னுக்கு) எ-று. 

கண்டகம் - முள். வாகு - அழசெனினுமாம். விரும்பியகணவரைக் 
ண்ட மகளிர் மெய்யிற் புளகரும்பல் உவகையைப்பற்றி யுண்டாவ அ. 

மாதுளைக் குரித்தல்லாத வேறுபறாவத் திலே அதிற்பயனுண்டாக்கவேண்டி 

ஆட்டுத்தோலூற னீர்ப்பாய்ச்சி அதன் மயிர்ப்புகை யூட்டப்படுமென்க, 

மாதுளங்கணிகள் தமயந்தி முலைகளின் சாரூப்பியத்தைப் பெறுதற்குப் 

புகைத்தியிடைத் தலைகீழாக நின்றுதவஞ்செய்யும் பொற்குடம்போன 

றிருந்தனவென்க. பெரும்பயன் வேண்டினோர் உக்ிரதவஞ் செய்வ 

மென்னு முழைபற்றி யிஙஙனுரைச்தார். அம்மா துளங்கனிகளை அப்படிப் 

பட்ட பொற்குடங்களாகக் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணி. 28 
சு 

தண்ணறாக்கொ [ழிக்குஞ்செய்யசம்பகநனை கள் வேனி 

லண்ணல்பாசறைவிளக்கம்போன் றனவவைமேல்வண்டு 

நண்ணியதூமம்போன்றுநசையுகர்ச்சலபங்கொன் நீட் 

டெண்ணரும்பழிகள் டோன்றுந்தனித்தனியிருந்தமாதோ. 

இ-ள். தண் - குளிர்ச்சிடொருந்திய, ஈறா - தேனை, கொழிக்கும்- 

சொரிகின்ற, செய்ய - சிவப்பாகிய, சண்பகம் - சம்பகத்தினுடைய, 

நனைகள் - அரும்புகளானவை, வேனில் - வசந்தகாலத்திற்குரிய, அண் 

ணல் - தலைவனது, பாசறை - (சோலையாடிய) । படைவீட்டினுள்ளே 

வைக்கப்பட்ட, விளக்கம் - தீபங்களை, போன்றன - ஒத்திருந்தன, அவை 

மேல் - அவ்வரும்புகளின் மேலே, வண்டு - (விழுகின்ற) வண்டுகளா 

னவை, நண்ணிய - பொருந்திய, தூமம் - புகையை, போன்றும் - ஒத் 

தும், ஈசையுகர் - காமிகளாகிய, சலபம் - விட்டில்களை, கொன்று - கொலை 

செய்த, ஈட்டு - (அவ்விளக்குகளாலே) சம்பாதிக்கப்பட்ட, எண்ணரு- 

எண்ணுதற்கரிய, பழிகள் - பாவங்களை; போன்றும் - ஒத்தும், தனித் 

தனி - வேறுவேறாக; இருந்த - இருந்தன. (அரசனுக்கு) எ-று, 
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சண்பகமும் வேங்கையும் வண்டுணாமலர்மரம் என விருக்கச் சண் 

பகதீதின்மேல் வண்டுசர்க்ததாகச் சொல்லிய - தென்னையெனின், 

அதற்கு வண்டுசேர்்து சேனையுண்டா லிறந்துபடுமென்பதே கருத்தாக 

வின் மற்றை மலர்போல ஆதன்கண்ணுஞ் சேருமெனக. மன்மதனுக 

குப் படைவீடு சோலையே யாதலின் வேணிலண்ணல் பாசதையென்றார். 

* 4 தொடையிலஞ்சி மஞ்சளிளஞ்சோலை படைவீடு ?? என்பசனாலறிக, 

: நசையுகர் துய வேளீட்டெண்ணரும் பகழிபோன்று ?? மெனப்பாட 

மூமூண்டு, அதமுதனூலோடு மாறுபட்டும் வண்டுகள் அம்புகள் 

போன்று அவற்றின்மே லிருத்தற் இயைபின்றி நிற்றலுங்காண்க. பழி 

யைக் சரிதென்பது சேய்யுள்வழக்கு. சம்பக வரும்புகளை அவ்விளக் 

குகளாகவும், அவ்வரும்புகளின்மேல் மொய்த்த வண்டுகளை அவ் விளக்கு 

களின்மேற்றங்யெ புகைசளாகஃவும், அப்படிப்பட்ட பழிகளாகவுங் குறித்த 

லாலே தற்தறிப்பணியாகும். பழியாகச் குறித்தற்கு நசையுகர்ச்சலப 

மென்னும் உநவகம் அங்கம். 29 

பூங்கழைக்குமரனேவாற்புலம்புகொண்டினைவார் துன்ப 

மாங்குயிலுரைப்பமசும்வரியளிமுரல்வவா௪ த் 

தேங்கமழ்பொ ழில்வாய்விட்டகெகேட்ப துசிவணக்கூறு 

மாங்கதற்கன நிலோதையதசயித்தர ற்றல்போன் ற. 

இ-ன். பூ - ௮ழகிய, கழை - கருப்புவில்லையுடைய, குமரன் - மன் 

மதன அ, எவால் - அம்பினாலே, புலம்பு - துன்பத்தை, கொண்டு- 

அடைக்து, இனைவார் - இளைக்கின்றவா இ, துன்பம் - துன்பத்தை, மா- 

மாவிலுள்ள, குயில் - குயில்கள், உரைப்ப - சொல்லாகிற்க, வரிமுரல்வ- 

இசைபாடுவனவாகிய, மூசும் - மொய்க்கின்ற, அளி - வண்டிசளுக்கு, 

வாசம் - இருப்பிடமாகிய, தேம் - தேனினால், கமழ் - மணக்கின் த, 

பொழில் - சோலையான து, வாய்விட்டு - உங்கொடுக்து, கேட்ப தசிவண- 

கேட்ப துபோன்றிருக்க, கூறும் - சொல்லப்படுகின்ற, ஆங்கு - அவ் 

விடத்தே, அதற்கு - அச்செய்நிக்கு, அன்றில் - அன்றிற்பறவைக 

* 6 அலைக் கரும்புசிளே மைங்கணைபூ நாண்சரும்பு 

மாலைக் கிளிபுரவி மாருதந்தேர் - லேலை 

கடிரமுரசங் கங்குல் களிறுகுயில் காளங் 

கொடி மகரம் திங்கள் குடை. 

தொடையிலஞ்ச மஞ்சளிளஞ் சோலைபடை வீடு 

படைமக் சையர் கமுகம் பாளை - பிடுகவரி 

காளாஞ்சி மல்லிகையாங் காரிகைமீர் மாரனுக்கு 

வாளாமோ லைப்பூவு மால், 
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ரூடைய, ஓகை - ஒலிரளானவை, அதிசயித்து - ஆச்சரியப்பட்டு, அரத் 

றல்போன்ற - கூவிதல்போன்றிருகதன (அரசனுக்கு) எ-று. 

வெண - உவமவருபிடைச் சொல். குயிலுரைப்ப வென்றாரேனுங் | 

குயிலினதுகூவதல் அதன துரைத்தல்போலச் தோன்றாகிற்ப வென்பது | 

பொருளாகக்கொள்க. இடைவிடாது நிசழும் வண்டொலி இடைவிட்டு | 

நிகமும் உங்கொடுத்தல் போலுதற்கயையுமோ வெனின், அவ்வண்டி | 

னது சிற்றொலி குயிலினது பேரொலியில் இடையிடை மறைந்து அங் | 
னர். தோன்றுதலா வியையுமென்க. திட்பயில்லாத கருப்புவில்லை | 

யுடைய் னம்பால் லருக் அதல் ஆச்சரியத்திற்குக் காரணமாமென்க. ௮க் | 

குயில்களைச் சொல்வனவாகவு ௫ சோலையைக் கேட்பதாகவும் அன்றில் 
களி னொலிகளை அவற்றி 'னதிசயவொலிகளாகவுங் குறித்தலாலே தற் 

குறிப்பணி. 50 

வெண்மதிக்கவிகை2வர்தன்விமாவயர்வனமான்பைந்தாட் 

டண்மலர்க்காக்தளங்கைமறித்தளித்தைவமபான்ற 

/வாண்மலர்பொ அளுந்தேமா தனி! விரலசை த்இள்ளூறிங் 

கண்ணுகர்வண்டிஞர்ப்பாற்காமுகர்ச்சனப்பபோன் ற. 

இ-ள். வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திரனை, கவிகை - குடையாக 

வுடைய, வேந்தன் - மன்மசனது, விழா - உற்சவத்தை, அயர் - செய் 

தற்டெமாகிய, வனமான் - வனமாயெ மங்கையை, காந்தள் - காந்தள், 

ளானவை, பைந்தாள் - பசியகாம்டையுடைய, தண்மலர் - சண்ணியமலர் . 

களாகிய, அங்கை - அழநியகைகளாலே, மறித்து - (அச்செய்தியைக் 

கேளேலென்று) தடுத்து, அளி - கருணையினாலே, ததைவபோன் ற- 

நிறைகின்றன போன்றன, ஒண்மலர். - ஒள்ளிய மலர்களாலே, பொது 

சூம் - கிறைந்திருக்கன்ற;, தேமா - தேமாமரங்களானவை, தளிர் - தளி 

சாகிய, விரல் - விரலை, அசைத்து - அட்டி, உள்ளூறும் - உள்ளொழுகு 

தின்ற, கள் - தேனை, நுகர் - உண்கின்ற, வண்டின் - வண்டுகளத, 

அர்ப்பால் - ஒலியினாலே, காமுகர் -- காமிகளை, சனப்பபோன்ற - (உங 1 

காரஞ்செய் து) கோபிக்கின்றன போன்றன (அரசனுக்கு) எ-று. 

மனி மதன அ விழாலாவது ஆடவரு மகளிருஞ் சென்று சோலையின் 

கண்ணே, பூச்சொய்தும் புனல்விளையாடியுங் காமவின்பத்தை யனுபவித் . 

தலாம். அல்லது மன்மதனுக் கெடுப்பதோர் சறபபெனினுமாம். இன் . 

னும் வெண்மதிபோலுங் கவிகையடைய  ஈளராசனது விழாவெனினு 
உ 4 » 

அம் ம்ம் இடல் 
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மமையும். முற்பாட்டிற் குயில்சொல்ல வனத்தாற் கேட்கப்பட்ட செய்தி 

கொடிதாகலின் அவ்வனத்தை நோக்க நீயதைக் கெளற்க வெனக் காந்தள் 

மலர்க்கைகளாலே விலக்னெவென்க. அளிததைதற்குக் சலேடையாற் 

கருணை கூர்தலென்றும் வண்டுகணிறைதலென்றும் பொருள்கொள்க. 

இக்காக்தள் விலக்குதலை யிதன் முதனூலிற் சொல்லப்பட்டபடியே முத் 

பாட்டிலே யடக்காமல் வேறு முடிபுசெய்தற்கு ஏது வென்னையெனின், 

அம்முதனூ ஓ ளில்லாத அன்றிவி னதிசயித்தரற்றலை அதிலே மிகுத் 
அச் சொல்லியவதனா விதனை வேறுமுடிபு செய்தார்போலும். இப்பாட் 

டிலே காந்தள ௮ தோற்றமும் மாவின அ தோற்றமுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

காந்தட்செடிகளை அ௩ஙனம் தடுப்பனவாகவும் மாமரங்களை அப்படி 

வெருட்வெனவாகவுய் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாதம். ol 

பொன்னிதழ்ச்சண்பகத்திற்புரிமுறுக்கவிழத் தூங்கி 

யின்னறாத் அளியினோடுமகரர் தமிறைப்பவூதித் 

தென்னிடுங்க ளீ கொள் வண்டுசேர்ந்தமைகாமவெந்நோய் 

அுன்னினர்க்கன்னல்காட்டுந் தூமகேதுவினைப்போன்ற, 

இ-ள். புரி - கட்டினது, முறுக்கு - முறுக்கான அ, அவிழ-விரிய, 

அங்கி - ஆடி, இன் - இனிதாயெ, நறா - தேனின இ, துளிமினோடு- 

் தளியுடனே, மகரந்தம் - மகரர்தப்பொடியை,; இறைப்ப - உதிர்க்க, 

ஊதி - (வாயினால்) ஊதி, தென்னீமெ - இசைபாடுகின் த, களிசொள்- 

களிப்பைக்கொண்ட, வண்டு - வண்டுகளானவை பொன் - பொன் 

னிறம்பொருந்திய, இதழ் - இதழ்களையுடைய, சண்பகத்தில் - சண்பகப் 

பூக்சளிலே, சேர்க்தமை - சேர்ந்தமையால், (அம்மலர்கள்), காமம் - காம 

மாகிய, வெந்ரோய் - வெப்பநோ யை, தஅன்னீனர்க்கு - அடைந்தவர்க்கு, 

இன்னல் - (பின்வரும்). துன்பத்தை, காட்டும் - காண்பிக்கின்ற, தூம 

கேதுவினை - வான்மீனை, போன்ற - ஒத்துச் தோன்றின (அரசனுக்கு) 

எ-று. 

வண்டுகள் சண்பகத்திலே தேனுண்டவளவிலே இற் துபடு மாத 

லால் அப்படி அடியூதல் மற்றைமலர்களி லென்றுகொள்க. களிப்பினலே 

தம்பகைமை கருதாது சோந்தன வெனினு மமையுமென்பதர்குத் தென் 

ணிடுங் களிகொள் வண்டென்றார். சேர்தல் மாலபோலொன்றன் பின் 
னென்றாக வத்து வீழ்தல். தூமகேது உலகத்தார்ச்குப் பெருக் தன்பத் 

தைச் செய்சல்போல வண்டொழுக்கோடு கூடிய சண்பகமலர் காமிகளுக் 

குப் பெருந்துன்பத்தைச் செய்தலாலும் வண்டொழுக்கு வால்போலவஞ் 



118 நைடதம், 

சண்பகமலர் அதனையுடைய மீன்போலவு நித்றலாலுக் தூமகேதுவினைப் 

போலுமென்றார். தூமகேது - புசைச்கொடி.. அது வட்டம், சிலை, நட் 

பம், தூமம் என நான்குவகைப்படும். வால்வெள்ளி யென்பாருமுளர். 

தூமகேது பின்வரும் பஞ்ச முதலியவற்றிற்கு உற்பாதமாகலாற் பெரும். | 

அன்பத்தநிற் கேதுவாமென்க. சண்பகமலரோடு சேர்ந்தவண்டொழுங் 

கை அப்படிப்பட்ட தூமகேதவாகச் குறித்தாலே தந்தறிப்பணி. அமக் 

கோட்கு மேற்கோள் வருமாற-புறநாணூறு-ககள 4 மைம்மீன் புகை 

யினுக் தூமந்தோன்றினுர் தென்றிசை மருங்கின் வெள்ளியோடினும் 

வயலக நிறையப் புதற்பூ மலர ?? 22 

சிலப்பதிகாரம். 

கரியவன் புசையினும் புகைக் கொடி. தோன்றினும் 

விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினுங 

கால்பொரு கிவப்பிழ் கடுங்குர லேற்றொடு 

சூன்முதிர் கொண்ூப் பெயல்வளஞ் சரப்ப ?? 

குளிர்நறுஞ்சாக்தநாறுங்கூவிள ங்கனிமுள்ளேறுண் 

டொளிர்வனகணிகைமா தர்வரிமுலைக்குவமைசான்ற 

தளையவிள்பாடலத் தின்கவரிணர்சம்பராரி 

யுளை வுறவிருவர்மேலுமுடற்றினப்பகழிபோன் ற. 

இ-ள். முள் - முள்ளினாலே, ஏறுண்டு - இழிக்கப்பட்டு, ஒளிர் 

. வன - விளங்குகன்றவையாடிய, குளிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, நறுஞ் 

சாந்தம் - நல்ல சந்தனம்போல, நாறும் - மணக்நின்ற, கூவிளங்கணி- 

. வில்வப்பழங்சளானவை, சணிகைமாதர் - பரத்தையருடைய, -(சாந்தம)- 

சந் தன தீதிஞலே (காறும்) மணக்கின்ற, வரி - ஈகக் குறிகளையுடைய, 

முலைக்கு - முலைகளுக்கு, உவமை - ஒப்புமையில், சான்ற - இறந்தன, 

தளையவிழ் - கட்டவிழ்ந்த, பாடலத்தின் - பாதிரி மாங்களுடைய, கவர்- 

கவர்தற்குறிய, இணர் - பூங்கொத்தசளானவை, சம்பராரி-மன்மதனான 

வன, உளைவுற - வரும் தும்பமியாக, இருவர்மேலும் - நாயக நாயகிக ளிரு 

வாமேலும், உடற்று - கோபித்தற்கு (வைத்திருக்கப்பட்ட) இனப்பகழி 

போன்ற - அம்புக்கூட்டம் போன்றன (அரசனுக்கு) எ-று, 

சாநதசாறுதல்முலைக்குங் கூட்டப்பட்டது குலமங்கையர் முலை 

களுக்கு ஈகக்குறி வீசேடித்தச் சொல்லுதல் சகுதிடன்றா மாதவித்சணி 

கைமாதர் வரிமுலை யென்றார். அன்றியும் அவர் பலரையும் புணர்தலின் 
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நசக்குறிமிக்குச். சோன்றுமென்ச. அவ்வில்வக்கனிகளுக்கு. அப்படிப் 

பட்ட கணிகைமாதர் முலைகளை யுவமித்தலால் உவமை யணியாகது ம: 

 இனப்பகபியென்றதற்கு அதற்கடமாகிெய அம்பறாத்தாணியென்ப தும ? 

- இருவரென்றதற்கு விரும்பிய ஆடவரும் மகளிருமென்பதுங் கருத்தாகக் 

கொள்க, **கவரிதழ்ச்சம்பராரி யுளைவுறவிருவர்மேலு முடற்றினப் பழி 

- போன்ற!'? எனப்பாடமுமுண்டு, இருபிளப்பாகிய விதழ் அதற்கின்மை 

யாலும் இரண்டம்புகளை யொன்றாகச்சோத்து இருவர்மேற் செலுத் அதல் 

கூடாமையாலும் இதன் முதனூன்முடிபிற்கு வேறுபடுதலாலும்பொருக் 

சாமையுணர்க. அப்பாதிரிப்பூக்கொத் துகளை அவ்வம்பறாதி தூணியாகக் 

கறித்தலாலே தற்தறிப்பணி. வில்வமும் பாதிரியுங் கூறப்பட்டன. 

சம்பராரி - சம்பானென்னும் அசுரனேக் கொன்றவன்; மன்மதன். அது 

சரிதம் கூர்மபுராணத்தும், பாகவநத்துங் காண்க. 5௦ 

பாசிலையிடையிற்பூத்தபைந்துணரகத்திதூய 

மாசறுதிலவுகாலு * மதியினைவிழுங்குகாளிற் 

றேசுறுகலைகள் யாவுந்தின் றுஇன றுவிழுக் துத்திக் 

காசுறுசுடிகைச்செங்கட்கருகிறப்பாந்தள்போன் ற. 

| இ-ள். பாசிலை - பச்லைகளையும், இடையில் - நடுவிலே, பூத்த 

| மலர்ந்த, பைந்துணர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய மலர்களையமுடைய, அகத்தி- 

அகத்திமங்களானவை, அய - பரிசுத்தமாகிய, மாசறு 5 குற்றமற்ற, 

| சிலவு - சந்திறிகையை, காலும் - வீசுகின்ற, மதியினை - சந்திரனை, 

விழுங்குநாளில் - உட்கொள்ளுகிறகாளிலே, தேசுறு - கரந்திபொரும் திய, 

| கலைகள்யாவும் - கலைகளையெல்லாம்; இன்று கன்று - ஓவ்வொரு கலையா, 

கத்தின்று, உமிழும் - உயிழ்ந்துகொண்டிருக்கன்ற, துத்தி - படப்புள்ளி 

| களையும், காசறு - இரத்னம்பொருந்திய, சுடிகை - உச்சியையும், செய் 

| கண் - செய்யகண்களையும், சருநிறம் - கரியமிறத்தையுமுடைய, பாந்தள் 

போன்ற - பாம்பாகிய இராகுபோன்றன (அரசனுக்கு) எ-று, 

துணர்மலரென்பது ( போதுவிதுணர்மமர் ?? இதனாலறிக. அய 

மாசறு நிலவென்னு மடையை அம்மலர்க்குங் கூட்டுக.மதியினை விழுங்கு 

| நாள் அபரபக்கத்துப் பதினைந்து. காட்களுமென்க. அவற்றளிளே சந் 

* சந்திரனே இராகு பற்றுதவின் காரணத்தைக் கந்தபுராணத்தில் 

| மாசாத்தாபபடலத்திற் பரக்கக் காண்க, கூர்மபுராணம் இராகுவைப் 

பூமியின் சாயையெனக் கூருநின்றது குதசங்கிதையும், சாமவேத உப 

| கிடதமாயெ தரிசனோபநிடதமும் இசனுண்மை வேறென வுசைத்தன. 
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'இரனுக்குத் தினம் ஒவ்வொருகலை குறைதலை இராகுவினலே அங்கன் 

இன்னப்பட்டுக் குறைதலாகக் கற்பித்து அப்பொருண்மை தோன்றத் 

தின்று இின்றென்றார். அன்றியும், சந்திரசரகண கரலமெனினுமாம்: 

தேவநாக மாகிய இராகுவென்பது தோன்றற்குக் காசறுசுடிகைச் செங்க 

ணென்னு மடைகொடுத்தார்போலும். இராகு கரிதென்பது. “4 இராகுக் 

கோள் கரும்பாம்பு ?? என்பதனாலறிக, கருமைக்கும் பசுமைக்கும் மிக்க ' 

வேற்றுமை தோன்றாமையிற் பச்சென்ற தழைகளாற் சூழப்பட்ட அகத்தி | 

கரியவிராகுபோலுதலும் அதன் மலர்கள் அவ்விராகுவால் மென்றுமிழப் . 

பட்ட சந்திரகண்டங்கள் போலுதலுங் கொள்க, அவ்வகத்தியை இராகு 

வாகக் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். 9ம் | 

கலிவிநக்கம். 

விண்புகுவியன் கனை த்தருக்கண்மேவிய 

தண்மனிப்பொறையினாற்றலைவணங்கின 

் தெண்கடற்கலைபனை செல்வமா நிலப் 

பெண்கொடி தாடொழும்பெற்றிபோன் றவே. 

இ-ள். மேவிய - விரும்பப்பட்ட, தண் - தண்ணிய, கணி-பழங்க 
ளது, பொறையினால் - பாரத்தினாலே, தலை - தலைகள்; வணஙனெ- i 

வளைந்தவைமீரகிய, விண் - அகாயத்தில், புகு - நுழைந்த; வியன்- | 

விசாலமாடிய, னை. - இளைகளையுடைய, தருக்கள் - மரங்களானவை, 

தெள் - தெள்ளிய, கடல் - கடலாகிய, கலை - ஆடையை, புனை-உடுத்த, 

செல்வம் - செல்வத்தையுடைய, மா - பெரிய, நிலப்பெண்கொடி - பூமி 

தேலியின ௮, தாள் - அடிமை, தொழும் - வணங்காகின்ற, பெற்றி 

போன்ற - தன்மையுடையன போன்ற (அரசனுக்கு) எ-று. 

வியல் என்னும் உரிச்சொல் ஈறுதிரிந்தது. கடல்--தோண்டப் 

பட்ட அ. பெற்றியன வென்பது இறுதி நிலைகெட்ட து. தம்மைப்பெற்று 

வளர்த்த தாயென்று வணங்குதல்கொள்க. அவ்வணங்கெ மரங்களைப் - 

பூமிதேவியைத் தொழுவனவாகக் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். () 

& 

௮ளிமுரலணிமலாசோகம்பூத்தன 

தெளிவருகாரணப்பெயரின்செவ்வியா 

லெளிவருகாழுகர்க்செங்கிவேணறுக் 

சளிர்மறையழற்கணை தரித்தபோன் றவே. 
அ அழ பகல அனறு மர அவம் படவி ட்ட ண சர்ம சர்ட் அடர அட யு அல் அன வை ட 
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இ-ள். பூத்தன - மலர்க்தனவாதிய, அளி - வண்கெளானவை, 

முரல் - ஒலிக்கப்பெற்ற, அணி - அழகுபொருக்திய, மலர் - மலர்களை 

யுடைய, அசோகம்- அசோகமரங்களானவை, தெளிவரு - தெளியவர்த, 

காரணப்பெயரின் - காரணப்பெயரின அ, செவ்வியால் - அழூனொலே, 

எளி - எளிமையோடு, வரு - (தம்மிடத் இலே) வருகின்ற, காமுகர்க்கு- 

காமிகளுக்கு, இரங்கி - உள்ளிரங்கி, வேள் - மன்மதன இ; அழற்கணே- 

கெருப்பம்புகளை, நறுந்தளிர் - கல்ல தளிர்களிலே, மழை - மறைத்து, 

தரித்தபோன்ற - தரித்தருக்கின்ளவை போன்றன (அரசனுக்கு) எ-று. 

௮சோகஞ் சோகமில்லாததாம். சோகமில்லாத தாதலால் எம்மை 

யுஞ் சோகமில்லாதவ ராக்குமென்று சரணமடைகின்றாரென்க. தமக 

கடைக்கல மாயினோரைக் காவா அவிடல் மகா பாதகமாகலால் இரங்கனெ 

வென்க அந்நெறாப்பம்புகளை யஞ்சஞோர்க்கு அவற்றை வெளிப்படுத்தாம 

விருக்கை காத்தற்கு . உபாயமென்பது கருத்து. மலருக்குச் சொல்லப் 

பட்ட அளிபோல அழற்கணைக்குப் புகைகுறிக்சப்படுகின்ற அ. அசோக 

மலர் அழல்போழ் வெந்து தோன்றலின் அழ.ற்கணை யென்றார். மழைத் 

“தென்பது மழையென வீறுகெட்டு நின்றது. “ வரிப்புனை பந்தொடு 

பாவைதூங்க ?? வென்பதில் வரிக்தென்பதபோல. அசோகமென்னும் 

பெயர்ச்கு வேறு பொருளைக் கற்பித்தலாற் பிரிநீலை நவிற்சியணியாம். 

இத அங்கம். அவ்வசோகத்தை அங்கனர் தரித்தனவாகச் குறித்தலாலே 

தற்தறிப்பணியாம். இது அங்கி, வேள் - விரும்பப்பபெவன். 

அறுசீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

மண ங்கமழ்முடவெண்டாழைமலரின்வார்நறவமார் திக் | 

கணங்கொள்வண்டின முந்தேனுங்களித்திடை வதிந்த தோற்ற 

மணங்கரவசைத்தோனீத்தவரும்பழிசுமந்ததென்ன 

நிணங்கமழ்வேலான்கண்டுரெஞ்சு றவிழி த்துச்சொல்வான். 

[ இதுமுச னான்குபாட்டுக்களால் தாழம்பூவை 
வெறுத்தல் சொல்லப்படுகின் த அ. | 

இ-ள். நிணம் - (பகைவா த) கொழுப்பானது, கமழ் - நாறுதற் 

இடமாகிய, வேலான் - வேலையுடையவன், மடம் - முடமாகிய, தாழை- 

தாழையின து, மணங்கமழ் - மணக்கின்ற, வெள்-வெண்மைபொருக்ிய, 

மலரின் - பூவின், வார்-ஒழுசாநின்ற; நறவம் - தேனை, மாந்தி- குடித்து, 

ம் 
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கணம் - கூட்டத்தை, கொள் - கொண்ட, வண்டு - கருவண்டுகளின், . 

இனமும் - சாதிகளும், தேனும் - தேன் வண்கெளும், களித்து- 

மடிழ்ந்து, இடை - (அத) ஈடுவில், வதிந்த - தங்கிய, தோற்றம்- 

தோற்றத்தை, கண்டு - பார்த்து, அணங்கரவசைத்தோன்-பரமசிவலல், 

நீத்த - தள்ளிவிடப்பட்ட, அரும்பழி - மீங்கக்கூடாத பழியை, சமந்த 

தென்ன - (இம்மலர்) சுமந்ததென்று, நெஞ்சுத - கப்கள் 

இழித்து - இகழ்ந்து, சொல்வான் - கூறுவான். எ-று, 

வார் என்னும் உரிச்சொல் ஒழுகல் என்னும் பொருட்டாய் மிகுதி 

யைச் குறிக்கநின்ற து. ஈறவம் - இதன்கண் அம் சாரியை, அரவு அசைச் 

தல் - சர்ப்பங்களை அப.ரணமாகத்தரித்தல், அதன் காரணம் காசிகண்டத் 

திற றெரிக. நான்முகன் அன்ன வடிவங்கொண்டு நெருப்பு மலையாய் 

நின்ற பரமசிவன அ திருமுடியை நெடுங்காலம் தேடிக்கண்டிலாது மீள் 

கையில், அம்முடியினின் று ம் வீழ்கின் றதாழம்பூவைக்கண்டு தான்கண்டா 

கைப் ,பொய்க்கரி கூறுதற்கு உடனபடுதலால், அம்மலர் பரமசிவனாற் 

கோபித்து இன்றமுத லெனக்காகா யென்றிகழந்து தள்ளப்பட்டதென் , 

பது சரிதம். இறந்தோனுக்குப் பெரியோரால் தள்ளப்படுதலே பழி 

விளைக்குமென்பது கருத்த. அத் தாழம்பூவை அப்படிச் சுமந்ததாகக 

குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். 07 

நா கிளவரிவண்டுண்டுகறவுகொப்பளிக்கு ங்கைதாய் 

பாகுறுகழைவேளெய்யிற்பறிப்பரிதாயுள்ளாவி 

பழ தத்ததன த் தமிமுள்ளம்பென்றே 

வாகைவின் மதனை ச்செற்மமுன்வனை க திடாதிகழ்ந்தவாறே. 

இ-ள். நாளெ - இளமைடொருந்யெ, வரி ( இசைபாடுகின் ஐ), 

ஒண்டு - வண்டுகளானவை, கறவு - தேனை, உண்டு - குடித்து, கொப் 

பளிக்கும் - உமிழ்தற்கடமான, கைதாய் - தாழம்பூவே, பாகு-சாமான ௮, 

உறு - பொருந்திய, கழை-கருப்புவில்வினால், வேள் - மன்மதனானவன், 

எய்யின் - எய்தால், பறிப்பரிதாம் - பிடுங்கப்படாததாடி, உள் - உள்ளி 

ருந்து, ஆவி - உயிரானது, ஏக - நீங்க, மெய் - உடம்பு, தளர்க்தோர்- 

தளர்ந்தவிரகிகளுடைய, நெஞ்சம் - மனத்தை, ஈர்ந்திடும் - அறுக்கின்ற,. 

முள்ளம்பென்றே - முள் அம்பென்று (உன்கொடுமையை நினைத்தே), 

வாகை - வெற்றிபொருந்திய; வில் - வில்லையுடைய, மதனை-மன்மதனை, 
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செற்றோன் - வென்ற பரமசிவன், வனைந்திடாது - சூடாமல், இகழ்ந்த. 

(உன்னை) யிகழ்ந்ததற்கு; ஆறு - காரணமாம் எ-று, 

நாகிளவென்பன வொரு பொருள் குறித்த விரு சொற்கள் “ ஒரு 

. , பொரு ளிருசொற் பிரிவில வரையார் ?? என்ற தோலகாப்பிய விதி 

. யினடக்குக. தாழம்பூவினுடைய நடுமுட்களும் இருபுடைமுட்களும் 

் ஏதிரிட்டடுச்டு நிற்றலால் அதனடி நுனிகளில் யாதொன்ழைப் பற்றி 

. யிழுக்கினும் அறுக்குமாதலாம் பறிப்பரிசா மென்க, வாகைவின்மகனைச் 

செற்றோ னென்றமையாலே தன்பகைவனுக்கு உபகரணமாயிருப்பதே 

பொறுக்கக் கூடாததாயிருக்குமாயிற் கொல்வதாயுமிருந்தாற் கொல்வா 

| னேன் என்றதாயிற்று. கடவுளிகழ்தற்கு ஏதுவாகாத அப்படிப்பட்ட முள் 

எம்பாயிருக்கையை ௭ அவாகக் குறித்தலாலே எதுத்தற்தறிப்பணியாம் 
கைதாய் என்னுஞ் சொல் இழிவுப்பொருடோன்றகனெற அ. மதன் - அகந 

| காரத்தை விளைப்பவன். 28 

| 

பசியநெட்டிலையதாழைமடலெனுமீர்வாள்பற்றி 

வசையறுகாமத்தச்சன்மையலாம்வளியினாளா 

மசைவொடுதளர்ந் அகல்வியருந்தழையுகுத் தநிற்கு 

. நசையுகர்நெஞ்சத்தாருநடுவுறப்போமுமாதோ. 

இ-ள். பிய - பசுமைபொருச்இிய, நெடு - நெடிய, இலைய - இலை 

களையுடையனவாடிய, தாழை - தாழம்பூவே, மடலெனும் A (உன்) னித 

மென்கின்ற, 'ஈர்வாள் - பல்வாளை, பற்றி - பிடித்து, வசையறு - பழி 

யற்ற, காமத்தச்சன் மன்மதனாகிய தச்சனானவன், மையலாம் - மயக்க 

மாகிய, வளியின் - காற்றினாலே, நாளும் - பலநாளும், ௮சைவொடு... 

அசைதலுடனே, தளர்ந்து - வாடி, கல்வி - கல்வியறிவாகிய, அருந்தழை- 

அரியசழையை, உகுத்து - உதிர்த்து, நிற்கும் - நிற்கின்ற, ஈசையுநர்- 

காமிகளுடைய, நெஞ்சம் - மனமாகிய, தாரு - உலர்ந்தமரத்தை, கட 

நடுவிலே, உற - பொருக்த; போமும் - பிளப்பான். எ-று. 

a கல்வி - ஆகுபெயர். தாழை ௮ண்மைவிளி. காமத்தச்சனென்பதில் 

நிலைமொழி மீறுகெட்டது. காமமேலிடுவார்க்குக் கல்வியறிவு குறையு 

மாதலால் மையலாம் வளியுறகல்வி யருந்தழை யுகுத்மிதன்றார். போதக 

சனங் கல்வி பொன்றவரும் காலமயன் - மாதர்மேல் வைப்பார் மனம் ?? 

எனத் தெய்வப்புலமை ளைலைப் பிராட்டியார் அருளியதனாலு 

முணர்க. மடலாதிகளிலே மீர்வாளாதிகளின் அபேதங்களை யாரோபித்த | 
| 
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லாலே உநவகவணீயாம். தரு - நீட்டல் விகாரம். ஈர்வாள் - அரிவாளு 
மாம். ஈசையுகர்--இதில் நீ - பெயரிடைகிலை. 99 

விழையுஈரா விபோழும்வேனிலானி! தஞூறுங் 

கழைகுழைத்தளிகாணே ற்றிக்கணைமலர்தொடுக்கிற்றிக்தே 

மழையினிற்கரங்கணாளும்வழுவழு ச் திழுக்காவண் ணந 

தமைமடற்கை தாய்நின்பொற்றாதுகை திமிர்ந்தெய்வானால் 

இ-ள். விழையுகர் - விரும்பினவருடைய, ஆவி-உயிரை, போழும்- 

பிளக்கின்ற, வேணிலான் - மன்மதனானவன், இரதம் - சாறா।னத, 

ஊறும் - ஒழுகுகின்ற, கழை - கருப்புவில்லை, குழைத்து - வளைத்து, 

அளி நாண் - வண்டுகளாயெ நாரியை, ஏற்றி - பூட்டி, கணைமலர்- 

பூவம்புகளை, தொடுக்கின் - எய்யும்போது, திம் - மதுரம் பொருந்திய, 

தேன் - தேனின அ, மழையினில் - மழையினாலே, கரங்கள் - (தன) 

கைகளானவை, நாளும் - தினந்தோறும், வழுவழுத்த - ஈழுவிநழுவி) 
இழுக்காவண்ணம் - தய்பிப்போகாதபடி, தழை - தழைத்த, மடல்- 

இதழ்களையுடைய, கைதாய் - தாழம்பூவே, கின் - உனது; பொன்- 

பொன்னிறம் பொருந்திய, தாது - துகளை, கை - தன்கைகளிலே, 

தயிர்க்து - பூசிக்கொண்டு, எய்வான் - ப என்மேற்) செலுத்து 

இருன். எ-று, 

அத் தாழம்பூவில் மற்றமலர்களினும் மிச்ச அளிருத்தல் பற்றி 

அங்கனங் கூறப்பட்டது. மன்மதன த கருப்புவில், இருப்புவில், பூவில் 

என்பவற்றுட் சருப்புவில் இதந்த தாகலின் அதனையே மீண்டுப் பலவழி : 

யும் எடுத்தோதனார். கைதை - சையில் தைப்பது ஆதலின் தாசைச்குக் 
காரணப்பெயர், வைகை என்றாற்போல. 40 

குனிசிலை வேனிலான்கைக் குருதிவோய் பிறைவாயம் 
பின், றனியெழில் கவர்ந்துதோன் நித் தணந்தவர் தமையெஞ் 
ஞான்றுந்,; துனியுற முருக்குகனெ்ற தொழிலினா லன்றே 
நின்னை, முனிவுடனுஎகெயாரு முருக்கல் சென்கின்றாசே. ட 

| இதனால் முருக்கம்பூவை வெறுத்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற. | 

இ-ள். குணிசலை - வளைக்கப்பட்ட வில்லையுடைய, வேனிலான்-- 
வசந்தகாலத்திற்குரிய மன்மதனது, கை - சையிலிருக்இன்ற, குருதி ' 
உதாத்தலே, தோய் - முழுக, பிறைவாயம்பின் - பிதைபோன்ற, 



சொல்லுகின்றார். எ-று, 
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வாயையுடைய அம்பின த, தணி - ஒப்பற்ற, எழில் - அழகை, கவாக்து- 

வெளவி, தோன்றி - விளங், தணந்தவர் தமை - பிரீச்தவரை, எஞ் 

| ஞான்றும் - எந்காளிலும், துணியு2- துன்பச்தையடைய, டுருக்குகன்ற, 

கொல்ஜன்ற, தொழிலினாலன்றோ - செய்கையினாலன்றோ, நின்னை- 
(முருக்கம்பூவே) உன்னை, முனிவுடன் -. வெறுப்புடனே, உலூன் 

கண்ணே, யாரும் - எவரும், முருக்கலரென்னெறார் - மூருக்கலரென்று 

ர் 

பிறைவாயம்பு - அர்த்தசந்திுரபாணம். அதுகிறத்தற்கு முவமை 

யாக்கவேண்டிக் குருதிதோயென்றார். முருக்குசல் - கொல்லுதல், 

| முருக்குகின்ற வலரெனவிரியும். விரகெளேயன்றி மற்றையோரும அப் 

பெயர் கூறுனெருரென்பஅதோன்ற யாருமென்றார். பிறைவாயம்பி 

னழகைக்  கவர்க்தெ உவமானத்தன்மையை।யுவமேயத்நிலாரோபித்த 

லாற் காட்சியணியாம். முருக்கலரென்னும் பெயர்க்கு உறுப்பாற்றலான் 

மற்றொருபொருளைக் கற்பித்தலாற் பிரிநிலை நவிற்சியணியாம். வேணி 

லான் - வசந்தகாலத்திற்கு அதிபன். 41 

கலிவிநத்தம். 

ஏனவிவையெடுத் தரைத் தின்ன தன்மைய 

பனிமலர்க்காவினிற்பயி லுமாங்குயில் : 

குனிசலைமாரனைக்கூவக்கேட்டலு 
மனநிலைதளர்வு றமதிமயங்கினான். 

[ இதனாற் குயில்கூவல் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். என - என்று, இவை - இவைகளை, எடுத்து - எடுத்து 
| உரைத்து - சொல்லி, இன்னதன்மைய - இப்படிப்பட்ட தன்மையை 

| யுடைய, பணி - குளிர்ச்சிபொரும் திய, மலர்-மலர்களையுடைய, காவிணில்- 

சோலையில், பயிலும் - பழகியிருக்னெற, மா-மாமரங்களிலுள்ள, குயில்- 

| குயில்களானவை, குனி -- வளைக்கப்பட்ட, சிலை-வில்லையுடைய, மாரனை- 

மன்மதனை, கூவ - அழைக்க, கேட்டலும் - கேட்டவளவிலே, மனகிலை- 

தைரியமானது, தளர் வற - சோர, மதிமயங்கினான் - (அரசன்) அறிவு 

கலங்கினான். எ-று. 

இவையென் றது €ழ்ப்போன நான்கு பாட்டுக்களைச் சுட்டிநின் சது 

குயில் கூவல் தன்பகைவனாயெ மாரனை யழைத்தல் போலுதலால் 

தைரியமிழந்து மதிமயங்னொ னென்க, மாரன் - கொல்லுவோன்; மன் 



புல் நைடதம். 

மதன். கா - காக்கப்படுவது; சோலை குயில், பூங்கொடி கண்மிடைர்த 

சோலையாகிய பாசதையி விருக்குஞ் சின்னமூதி யெனப்படலாற் கூவிற் 

தென்றார். கூவுதலான து எம்மரசனாடிய காமன் சேனையாயுள்ளார யாவ 

ரும் கோலங் சொண்மினென்னும் பொருள் பயப்பதுபோலும் ௮௮ 

“6 மகர வெல்கொடி மைந்தன் சேனை - புகரறுகோலங் கொளளுமென் 

பதுபோற் - கொடியிடை சோலைக்குமிலோ னென்னும் - படையுள் 

படுவோன் பணிமொழிகூற ?? . எனுஞ் சிலப்பதிகாரக் கூத்றானு | 
பெறுதும். ம 42. 

வெல்கதிர்தென்றலிற்குளிர்ர் அம்வீழ்கருத் 
தங்யெமலர்கறுந்தளிக்குண்கூழ்யெம் 

பொங்குபூங்பகதைவெண்டா அபூசயுந் 

இங்களி டரா படகு ட் றந்திலான். 

(இனால் அங்கே வெயில் நிலவுபோலுதல் 

கழித்தும் அச் ] 

இ-ள். வெங்கதிர் - குரியரெணமான ௮, தென்றலின் - தென 

காற்றால், குளிர்ச்தும் - சீதளித்தும், மலர் - மலர்களிலே, தங்கிய 

பொருந்திய, ஈறு - தேனினுடைய, வீழ் - விழுகின்ற, நறுந்தளிக்குள்- 

நல்ல துளிகளுள் மூழ்இியும் - படிந்தும், பொங்கு - எழும்புகன்ற, பூ- 

அமயெ, கைதை - தாழை மலாது, வெண்தாது - வெள்ளைப்பொடியை 

பூசியும் - இமிர்ச்தும், திங்களின் - சக்திரகரணம் போல, தோன்றலால்- 

காணப்படலால், மகிழ் சிறந்திலான் - (அரசன்) களி கூர்ந்திலன். எ-று. 

தேன்றுளிகளும் யொடியும் அத்தென்றலால் மலர்களிவிருக்த 

கொணரப்படுவன. திங்கள் அதன் கிரணத்தை யுணர்த்தலால் ஆகு 

பெயர். வெயிலானது தென்றலாலே குளிர்ந்தும் பனித் அளிகள்போலுந் 

தேன்றளிகளோடு கலந்துந் தாழம்பூப் பொடியால் விளர்த்தும் நிலவு 

போன்ற தென்க. அதுமகிழ் சிறத்தற்குச் காரணமாயிருக்கவும் அரசன் 

விரகியாதலால் மிழ் றெந்திலனென்க. மிழ் சறெந்திலானெனவே அன்பு 

சிஐந்சானென்பது கருத்து. உவமையணி, 43 

அலையொலிமுழவெழவளியின் கம்பலை 

குலவியசுருதியாக்குயில்கள்பாண்செய 

நிலவுபூக்தண்டலையரங்கின டிய 

கலவமாமயில்களித் தாடக்கண்டனன். 



அன்னத்தைக் கண்ணுற்ற. டலம், 127 

[ இதனால் மயிவின த கூத்துச் சொல்லப்படுன்ற து | 

இ-ள். அலையொலி - கடலினொலியாடிய, முழவு - மத்தளவோசை 

யானது, எழ - உண்டாகவும், அளியின் - வண்டுகளது, கம்பலை - ஒலி 

யானது, குலவிய - கொண்டாடப் பட்ட, சுருதியா - இசையாகவும்; 

குயில்கள் - குயில்களாகிய (பாடகர்), பாண்செம - இசைபாடவும், நிலவு- 

விளங்குகின்ற, பூந்தண்டலை - பூஞ்சோலையாகிய, அரங்கில் - சபையில், 

நீடிய - நீண்ட, கலவம் - கலாபத்தையுடைய - மாமயில், பெரிய மயில்க 

ளாகிய (மகளிர்) களித்து - மநிழ்ந்து, ஆட - கூத்தாட, கண்டனன்- 

(அரசன்) பார்ததான். ஏறு, 

அலையொலி முதலியவற்றை . முழவொலி முதவியவாகக் கூறின 

மைக்கேற்ப, குயில்கள் பாடகராகவும், மயில்கள் மகளிராகவும் சொல்லப் 

பட்டன. அலையொலி முதவியவறத்றிலே முழவொவி முதலியவற்றை 

யாரோபித்தலால் ௨நவக வணியாம் இசையாவன: - சட்சம், ரிடபம, 

காந்தாரம், மத்திமம், பஞ்சமம், தைவதம், கிடாதம் என்பன. 4 சரிகம 

பதநியென் மேழெழுச்தாற் முனம் - வரிபரந்த கண்ணினாய் வைத்துத்- 

தெரிவரிய, வேழிசையும் தோன்று மிவற்றுள்ளே பண் றக்குஞ் - குழ 

முதலாஞ் சுத்தத் துளை?” என்றார் இசைநூலாநும். 44 

35 
நஞ்சுமிழ் 2வலினான் சீர்த்திநாடொறு 

மஞ்சொலார்பயிற்றலாலக் தண்காவினின் 

மஞ்சரியிடையிடைவதிந்தபூவையும் 

டைஞ்சிறைக்கிள்ளையும்பாடக்கேட்டனன். 

[| இசனால் பூவையுங்கிளியும் புகழ்ின்றமை 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். நஞ்சு - கஞ்சத்தை, உமிழ் - கக்குகின்ற, வேலினான்-வேலை 

யுடைய ஈளச்சக்கிரவர்த்தி, ர்த்தி - (சன்) கீர்த்தியை காடொறும்- 

இனந்தோறும், அஞ்சொலார் - அழயெ சொற்களை யுடைய மகளிரான 

வர், பயித்றலால் - கற்பித்தலாலே, அம் - அழகிய, தண் - தண்ணிய, 

இரவினில்: - சோலையிலே, மஞ்சரி பூங்கொத்துகளுடைய, இடையிடை- 

தடுவே நடுவே, வதிந்த - தங்கிய, பூவையும் - நாகணவாய்ப் பறவைக 

ளும், பைஞ்சிறை - பசிய சிறைகளையுடைய, கள்ளையும் - கிளிகளும், 

பாட - படிக்க, கேட்டனன் (அரசன்) கேட்டான். எ-று. 

| அரசனை மழெவித்தற் பொருட்டு அவனது புகழைப் பூவைகளுக் 

குங் ளெிகளுக்குங் கற்பித்து அவ்வனத்தில் விட்டுவைப்பா ரென்க, அப் 



125 நைடதம். 

பறவைச் சொற்களின் மதுரச்சுலை தோன்ற அஞ்சொலாற் பயிற்றலா 

லென்றார் ; காரணச்இன்குணங் காரியத்தினுமுளதா மாதலால். 49 

தேங்கமழ்மலர்நருவருக் திச்சர்கெழு 

தூங்கிசையளிமுல்சுண்ணமாடிமென் 

பூங்கொடிமடந்கையராடப்போரவள 

மாங்குயிலுரைசெயவசந்தனெய்தினான். 

[இதனால் தென்றலான்வரவு சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். தேங்கமழ் - பரிமஸிக்கின்றத, மலர் - மலர்களது; கறா- 

தேனை, அருந்தி - உண்டு, சீர்கெழு - இறப்புப் பொருந்திய, தூங்கிசை- 

காட்டியராகமதை, அளி - வண்டுகள், முரல் - பாடும், சுண்ணம் - பரிம 

ளப்பொடியை, ஆடி - பூசிக்கொண்டு, மென்பூங்கொடி - மெல்லிய பூங் 

கொடிகளாகய, மடந்தையர் - மகளிர், ஆட - கூத்தாட போர்வளம்- 

போர்க்குரிய வளத்தை, மா - மாவிலுள்ள, குயில் - குயிலாகிய (ம் 

திரி), உரைசெய - சொல்ல, வசந்தன் - தென்றலாகிய (பகைவன்), 

எய்தினான் - வந்தான். எ-று, 

முரல மூரல் என விகாரமென்பதுமாம். போர்வளம் - கால சேசங் 

களின் இறப்பு. இங்கே தமயந்தியை நினைக்றெகாலமும் பொழி விடமு 

மாம். மதுவுண்டு பரிமளப்பொடி பூசிக்கொண்டு ஆடல் பாடல்களின் 

மகிழ்ந்து அமைச்சரோடெண்ணிப் போர்செய்தற்கு அரசன்கண் வந்தா 

னென்க. இப்படிவர்தானெனவே அரசனை வெல்லுதற்கு அவனை எளிய 

னாகக் கருசலாலே செருக்கோடு வந்தானென்பது தொனிக்கின்றது. பூங் 

கொடியாட என்றதனாலே மெல்லிய கடையும்; நருவருந்தி என்றதனாலே 

தீண்மைக்குணமும், சண்ணமாடி என்றதனாலே நறுகாற்றமும், ஆகிய : 

தென்றலுக்குரிய மூன்றுகுணங்களுஞ் சொல்லப்பட்டன. 46 

மிடைந்திருவிசும்புறையமரர்வெற்பினாற் | 

கடைந்துதன்வளனெலாங்கவர்வசாமெனாக் ஆ 

குடைஈ துவண்டிமிர்பொழிலிடையிற்கொள்கட 

லடைரந் தசனவாவியையண்ணூஞக்கினான். 

[இதை அ௮அவவனச்திலுள்ள தடாகத்தைக்கண்டமை 

சொல்லப்படுகின்ற ௮. ] 

இ-ள். இருவிசம்பு - பெரிய விண்ணுலகத்தில், . மிடைந் த- 

கெருங்த) உழை - வாசஞசெய்ன்ற; அமரர் - தேவரானவர், வெற் . 
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| பினால் - மந்தரகிரியினாலே, கடைந்து - (இன்னும்வந்து) கடைந்து, சன் 

 வளனெலாம் - தன் செல்வத்தை யெல்லாம், கவர்வராமெனா - வெளவு 

| வாரென்றெண்ணி, குடைந்து - கண்டி, வண்டு - வண்டுகளானவை, 

| இமிர் - ஒலிக்கப்பெறுகின ற, பொழில் - வனத்தின து, இடையில்-௩டு 

| விலே, அடைந்து - அடைந்ததாகிய, கொள்-(அவ்வளங்களைக்கொண்ட), 

கடலை - பாழ்கடல்போல்கின்ற, வாவியை - தடாகத்தை, அண்ணல்- 

| அரசன், கோக்கினான் - பார்த்தான். எ-று, 

முற்காலத்தே தேவர்கள் கடைந்து ஜராவதாதிகளைக் கொண்டு 

| போதலாலே மீளவும் வந்து மற்றை வளங்களையுங் கொண்டு போகனும் 

| போவாரென்றஞ்யெதென்க, ஒருகா லோரிடத்தே தன்வளங்களை யெல் 

| லாங் கொள்ளை கொடுத்தோன் அவ்விடம்விட்டு வேறிடத்துச் செல்வது 

| கண்கூடே. அடைர்தது என்பது அடைந்து எனவிகாரப்பட்டு நின்றது. 

I அத்தடாகத்தை வ் யடைந்த கடலாகக் குறித்தலாலே தற் 

| தறிப்பணி. 47 

கக லவ் ண்க்ஸ் 

வாவியுட்டாமரைவளையந்தோன் றுவ 

பூவலர்க்கற்பகப்பொதும்பர்நாட்டுறை 

கோவிளங்களிற்றினக்கோடுபோன் றவே. 

[ இஅமுத லேழுபாட்டுக்களால் முற்பாட்டில் வளனெலாமென் றன 

இவையெனச்சொல்லப்படுகன் றன. | 

இ-ள். அவி - இறகையும், அஞ்சிறை - அழகிய சிறையைய ௫ 

| டைய, அனம் - அன்னங்களானவை, யிலும் - தூங்குதற் இடமாகிய, 

காள் - அன்றுபூத்த, மலர் - மலர்களை யுடைய, வாவியுள் - தடாகத்தி 

| னுள்ளே; தோன்றுவ - தோன்றுகன்றவையாகய, தாமரை - தாமரை 

| களுடைய, வளையம் - தீளிர்ச்சருள்களானவை, பூ - அழகிய, அலர்- 

| மலமையுடைய, கற்பகப்பொதம்பர் - கற்பகச்சோலைமையுடைய, நாட்டு- 

| நாட்டின்கண், உறை - வாசஞ்செய்கின்ற, கோ - அரசனாகிய இந்திர 

னுடைய இளங்கசளிற்று - (அதனுள்ளிருக்கிற) இளமை பொருந்திய 

| .யானைசவது, இனம் - இனத்தினுடைய, வெண்கோடுபோன்ற - வெள் 

ளைச் கொம்புகள்போன் றிருந்தன. எ-று, 

வளையம் ₹: விரித்திடுஞ் சுருளினாமம் விசியொடு வளையமாஞும் 7? 

இதனாலறிக ; இரண்டு பிரிவாகிய அச்சுருள்கள் இரட்டைச்சர்தங்கள் 
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போலுதல் காண்கபூவலர்க். கற்பகப்பொதும்பர் நாட்டுறை கோவி 

ளங்களிறு '? இவற்றை யொருமொழியாகச்சொண்டு தேவுலக ஐராவத । 

மெனப் பொருள்கொள்க. களிறென்னும் பொதுப்பெயர் ஐராவதமென் 

னுஞ் சிறப்புப்பெயர்ப் பொருளை த்தருதற்கு அவ்வடை சேர்க்கப்படுத 

லாலே, பல ஐராவதங்கள் நீருள்ளே மறைந்து நிற்க, நீர் மேலே வெளிப் 

பட்டுத் தோன்றுகிற அவற்றினிரட்டைக் கோடுகள் போலுதல் கொள்க. 

(ட தாமரை முளைகடோன்றவ ?? வெனப்பாடங்கூறின் இதன் முதனூன் 

முடிபையொச்து முடியும். அவ்வளையங்களை அக்கோடுகளாகக் குறித்த 
லாலே. தற்தறிப்பணி. அதிலே யோரைராவதம் இதிலே பல வைசாவ 

தங்கள் தோன்றலாலே வேற்றுமையணியாம். 4 அலர் கற்பகம் ?? என 

வுமபாடம. 46 

ஏர்தலோடவவுழியிறுத்தவெண்ணறுங 

கூந்தன்மாநிழறடத்திடைகுலாவுவ 

காந்தளங்கரத்தரமகளிர்காமுறு ' 

வேந்சனற்புரவியின்வெள்ளம்போன நவே. 

இ-ள். ஏந்தலோடு - ௮ரசனோடு, அவ்வழி-அவ்விடத்தே, இறுத்த- 

அடைந்த; எண்ணறும் - எண்ணில்லாத, கூந்தல் - மயிரை யுடைய, 

மா - குதிரைக ளுடைய, தடத்திடை - தடாகத்தின் கண், குலாவுவ- 

தோன்றுவனவாகிய, நிழல் - சாயைகளானவை, காந்தள் - காந்தண் 

மலர்போலும், அம் - அழயெ, கரத்து - கைகளையுடைய, அரமகளீர்- 

தெய்வமங்கையரால், காமுறு - இச்ரிக்கப்படுகின்ற, வேந்தன் - இந்திர 

னுடைய, நல் - ஈல்ல, புரவியின் - குதிரைக ளுடைய, வெள்ளம் 

போன்ற - (அள்ள) கூட்டம் போன்றன. எ-று, 

 காந்தளங் கரத்தரமகளிர் காமுறு வேந்தனற்புரவி ?? இவற்றை 

யம் முன் ஐராவதத்திற்குச் சொல்லப்பட்டது போலவே ஒருமொழியாகக் 
கொண்டு உச்சைச்சிரவமென்று பொருள்கொள்க. குலாவுதல் அக்கிழல் 
கள் அலையினாலே ஒன்றையொன்று தொடர்வனவாகத் தோன்றுதல். 
அர்நிழல்களை அவ்வுச்சைச் சிரவங்களாகக் குறித்தலாலே தந்தறிப்பணி. 
அக்கடவிலே ஒருச்சைச்சிரவம் ; இதிலே பலதோன்றுதலாலே வேற்று 
மையணயாம். இதனாலே அரசன் குதிசைகளெல்லாம் உச்சைச்சிரவம் 
போலிருக்கின் மன வென்பது சதொனிக்கின்ற ௮. 49 

வரிச்சிரைத் அம்பிகளுழுநல்வள்ளவாய் 

விரித்தவெண்டாமரைவிளங்கித்தோன் றுவ 
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தீரித்திகெளங்கமெய் தயங்கத்தண்ணெனுர் 

 திருக்ளெர்நிலவுமிழ்திங்கள்போன் றவே. 

இ-ள். விளங்கி - பிரகாசித்து, தோன்றுவ - (தடாகத்திலே)காணப் 

'படுனெறவையாயெ, வரிச்சிறை .- கீற்றுகள் பொருந்திய சிமைஃளையு 

[டைய, அம்பிகள் - வண்டுகளால், உழு - கிண்டப்படுகன்ற, நல்-நல்ல 

வள்ளவாய் - இண்ணம்போலும் வாயை, விரித்த - திறக் திருக்கின்ற, 

(வெண்டாமரை - வெண்டாமரை மலர்களானவை, தரித்திடு - தாங்கப் 

பட்ட, களங்கம் - களங்கங்களானவை, மெய் - வடிவங்களிலே, தயங்க- 

தோன்ற, தண்ணெனும் - குளிர்ச்யொயிருக்றெ, திரு - அழகினொாலை,. 

வளர் - விளங்கரநின் ற; நிலவு - சந்திரிகையை, உமிழ் - கக்குகின்ற, இங் 

'கள்போன்ற - (அதிலுள்ள) சந்திரர்கள் போன்றிருந்தன. எ-று, 

வண்டு களங்கமும் வெண்டா மரைமலர் சந்திரனும் போலுதல் 

கொள்க. தண்மையும் திருக்களர் நிலவுக் தரமரைக்குமாம். அப்படிப் 

பட்ட வெண்டாமரைமலர்களை அத்தன்மையை யுடைய சந்திரர்களாகக் 

குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். இதிலும் வேற்றுமையணிகொள்க, 

| சேயிதம்க்குவளைமென்னனைகடெண்டிரைத் 

தூயநற்றடத்திடைத்தோன் றுஇன் றன 

மேயவர்கண்கவர்வனப்பின் மிக்கவாய்ப் 

பாயொளிசிறந் தசெம்பவள ம்போன் றவே. 

| இ-ள். தெண்டிரை - தெளிவுள்ள வலைகளையுடைய, தூய - ப்ரி 

பக்கத் பொருக்இய, நற்றடத் துடை - நல்லதடாகத்தினுள்ளே, தோன்று 

இன்றன - காணப்படுகின்றலையாகிய, சேயிதழ்-வெப்பிதழ்களை யுடைய, 

[குவளை - உற்பலங்களுடைய, மெல் - மெல்லிய, ஈனைகள் - அரும்புக 

தல மேயவர் - அடைக்தவருடைய; கண் - பார்வையை கவர்- 

இவளவுகின் 2, வனப்பில்-அழ௫ல், மிக்கவாய்-மிகுந்தன வாகி, பாயொளி- 

ட் இறந்த - விசேஷித்த, செமபவளம்போன்ற -(அதி 

(லுள்ள) செம்பவளங்கள் போன்றன. எ-று, 

அச்செங்குவளை யரும்புகளை அப் பவளங்களாகக் குறித்தலால் தற் 

தறிப்பணி. ' 91 

வெண்ணிறத் தாமரைமலரும்வேரியந் 

தண்கருங்குவளையுந்தடத்துட்டோன்றுவ 
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வெண்ணிருகலைமதிகிலவினீ ட்டமு 

முண்ணிலவியவிடத்தொளியும்போன்றவே. 

இ-ள். தடத்துள் - தடாகத்இனுள்ளே, தோன்றுவ - தோன்று. 

கன்றவையாதிய, வெண்ணிறம் 2, வெள்ளைகிறம் பொருத்திய, . 

தாமரைமலரும் - தாமரைப்பூக்களும், வேரி - தேனையுடைய, தீண்-தண் 

ணிய, கருங்குவளையும் - நீலோற்பலமலர்களும், உள் - (அத) னுள்ளே- 

நிலவிய - விளங்குன்ற, எண்ணிருகலை - பதினாறு கலைகளையுமுடைய, 

மட - ச்ம்திரன அ, நிலவி£ட்டமும் - ஒளிச்செறிவும், விடத்து - ஆலாக. 

லத்தின ஐ, ஒளியி (னீட்ட) மும் - ஒளிச்செறிவும், போன்ற - ஒத்தி. 

(ந்தன. எ-று. 

எண்ணிருகலை எட்டாலுறழ்ந்த *இரண்கெலை, தோன்றுவ வினை 

முற்றெச்சம். வெண்டாமரை மலரைச் சந்திரனொளியாகவும், கருங்கு 

வளை மலரை ஈஞ்சொளியாகவுமல் குறித்தலாலே தற்தறிப் பணியாம். ' 

தாமரை குவளைகளை வைத்த முறையே அவற்றோடு சம்பந்த முள்ள மதி. 

யொளி ஈஞ்சொளிகளை வைத்தலால் நிரனிறையணி. இவைசேர்கலால் 

சேர்வையணி. | 52 | 

கூட வளை பின்மணிகெ [நி ந்குர்த.ன்புனற் 

றடமெறியலை களினலையுஞ் சைவலம் 

படர் தருமழற்சிகைபரப்புஞ்செந்நிற 

வட வையி னபுகையெனவயங்கித் தான் நின. 

இ-ள். குடம் - குடம்போலும், வனை - சல்குகளானவை, இனம்-. 

இனமாகிய, மணி-முத்துக்கலை , கொழிக்கும்-சொரிதற்டெமாகயெ, தண். 

புனல்-தண்ணீரையுடைய, தடம் - தம்ம அ எறி - வீசப்படிற, ' 
0 
A அலைகளின் - அலைகளினாலே, அலையும் * அலைகின்ற, சைவலம் - சொ: 

டி.ப்பாசிகளானவை, படர்தரும் - வளர்கின்ற, அழல் - சூடுள்ள, சிகை - 

சுவாலைகளை, பரப்பும் - பரப்புகின்ற, செம்சிறம் - இலப்புகிறமாகய, வட. 

லையின் - (அதிலுள்ள) வடலாமுகாச்சனியின து, புகையென - அமம்' 

போல, வயங்கி - விளங்க, தோன்றின - காணப்பட்டன. எ-று, 

வடவை கடலுள்ளே மறைந்து அதனீரை மேற்படாம லுறிஞ்சி 

நிற்கின்ற ஊழித்தியாம். படபா என்னும் வடமொழி வடவா என்றாகி, 

௮து வடவை எனத்திரிந்து நின்றது. வடவை - பெண்குதிரைமுகம் 

போன்றது எனக் காரணங் கொள்க, சைவலம், ௮ஃறிணையியற்பெயர்.. 
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தடம் தடுக்கப்படுவது. அப்படி, யலைநிற பாசிகளை அப்புகைகளாகக் 

குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். 23 

குருமணியிமைக்குநீள் கூலமேயவான் 

றருநிழலலையிடையலைவதண்கதி 

சருமணிப்பொலன்குவட்டணி மைநாகமால் 

வரைக் றயடிக்கொளுமாட்சிம பான் றவே. 

இ-ள். அலையிடை - அலைகளாலே, அலைவ - அலைகன்றவையா 

இய, குரு - நிறம்பொருந்திய மணி - மணிகளால், இமைக்கும்-விளங் 

குறெ, நீள் - மீளம்பொருக்நிய, கூலம் - கரையின்கண், மேய-தங்கிய, 

வான்றரு - பெரிய மரங்களுடைய, நிழல் - நிழல்களானலை, சிறை- 

சிறைகளை, அடிக்கொளுநம் - அடித்துச் கொள்ளுகின்ற, மாம் - அழ 

கையுடைய, தண் - சீதளம் பொருந்திய கதிர் - ரெணங்களை யுடைய, 

அருமணி - அரிய மணியையும், பொலன் - பொன்னையும் உடைய, 

குவடு - செரத்தையுடைய; அணி - அழகிய, மைநாகம் - மைநாகம் என் 

னும், மால்வரை - பெரியமலைகள், போன்ற - ஒத்திரும்தன.. எ-று, 

முற்காலத்திலே யிந்திரன் வச்சரொயுதத் னாலே மலைகளின்: சிறை 

களை யறுத்தபோது மைகாகமலை கடலு லொளித்ததென்க, அக்கரையி 

லுள்ள மணிநழல்கள் அத்தரு நிழல்களோடு சேர்ச்து தோன் றுதலால் 

அருமணிப்பொலன் குவடென்னும் அடைகொடுக்கப்பட்டது. பொன் 

என்னும் சொல் பொலன் . எனத் இரிச்து கின்றது. அதனை 4 பொன் 

னென் கிளவி மிறுகெட முறையின் ?? என வருஉந் தொல் காப்பியக் 

குத்திர விதியானுணர்க. அடித்தென் வினையெச்ச மீறுகெட்டது. அல் 

ஙன மசைகின்ற, நிழல்களை அப்படிப்பட்ட மைநாகங்களாகக் குறித்த 

லாலே தற்துறிப்பணியாம். இதிலும் வேற்றுமையணி கொள்க. 54 

தொலைவறுபலவள மினையதொக்கவவ் 

வலைதவழ்வாவியிற்பயிலமாய்பெடை 

கலவியின் குறிப்புரைகாட்டப்பின்றெடர் 

பொலனிறவன்ன த்தின் பொற்புநோல்கனான். 

[ இதனால் விரும்பப்படுபொருள் கடைத்தற்குக் காரணமாதிய 
அன்னத்தைக்கண்டமை சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ள். தொலைவறு - ஒழியாத, இனைய - இத்தன்மையனவாமிய, 

பலவளம் - பல.விதவளங்களும், தொக்க - றைந்த, அலை - அலைகள் 

1k 
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னவை - தவழ் தவழப்பெற்ற, அவ்வாவியில் - அத்தடாகத்தில், பயிலும்- 

வாசஞ்செய்கின்ற, ஆய் - ஆராய்ச் துச்கொள்ளப்பட்ட, பெடை - பெட். 

டையானது, கலவியின் - புணாச்சியின ௮, குறிப்பு - குறிப்பை, உரை- 

சொற்களாலே, காட்ட - காண்பிக்க, பின் - (அதன்) பின்னே, தொடர்- 

தொடர்கிற, பொலன் - பொன்வடிவாஇிய, நிறம் - ஒளியுள்ள, ௮ன்னச் 

இன் - அன்னத்தினது, பொழ்பு - அழகை, நோக்கினான் - (அரசன்) 

பார்த்தான், எ-று. 

பொன்னன்ன மென்றதனாற் பொன்னுலகத் தன்னமென்றதா 

யித்றூ, இன்னன்ன பலவள மெஞ்ஞான்று முள்ளதென்பார் 4: தொலை 

வறுபல்வளம் '? என்றார். அன்னம் - அம்சம் என்னும் வடமொழிச் 

சிதைவு. 92 

தண்ணறஹறுக் தாமரையணையிற்றங்கிய 

வண்ணலோதிமந் அனியகற்றிப்பேடையை 

விண்ணிறச்சிறகராற்றமீ இவிருப்பொடு 

முண்மகிழ்கூர்தரவுவம் துபுல்லிற்றே. 

[ இதனாலே பின்னர்ச்சொல்லப்படுர் தூக்கத்தின் 
காரணஞ் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். தண் - தண்ணிய, ஈறு - நறிய, தாமரை - தாமரைப் பூவா 

இய, அணையில் - சயனத்தின்கண்ணே, தங்கிய - வாசஞ் செய்கின்ற, 

௮ண்ணலோதிமம் - ௮வ்வாச வன்னமானது, துணி - ஊடலை, அகற்றி. 

நீக்கி, பேடையை - பெட்டையை, விண் - பொன்னுலகத்திலுள்ள, 

நிறம் - ஒளிபொருச்திய சறகரால் - சறைகளினாலே, தழீஇ - தழுவி, 

விருப்பொடும் - ஆசையுடனே, உள்-(அத) னுள்ளத்சே, மகிழ்-மஇழ்ச்ச 

யானது, கூர் தர - மிகும்படி, உவந்து - (தானும்) மழ்ந்து, புல்விற்று- 

புணர்ந்தது. எ-று. 

முற்பாட்டிலே கலவியின் குறிப்புரை காட்டிற் றென்றபேடைக்கு 

ஊடலெவ்வாறுண்டாயிற் தென்றால், நாயகனை முன்னே சன்னிடச்து 

விரும்பி வாச்செய்தலும், வந்தபின்பு ஊடுதலும் நாயகிக்கு இயல்பா 

மென்க, ஊடலில்லையாயித் புணர்ச்சியின்பஞ்' சறவாதாம். ** ஊடுதல் 

காமத்திற் இன்ப மதற்கின்பங் - கூடி முயங்கப்பெறின் '? இதனாலறிக, 

தழீஇ - சொல்லிசையளபெடை.  இறகர் - மொழியிறுதிப் போலி, 56 

விழைவு றுகலவியின் மெலிந்தோர் தாளினின் 

ழெழிறிகழ்பொன் னிறவெருத்தங்கோ ட்டுபு 
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தழைவுறுசிறகரான்மூடி த் தண்ணரு 
வழிமலர்ச்செக்கையின ன்னர் அஞ்சிற்றால். 

[இதனால் அரசன் செய்யவிரும்பிய ௫ கைகூடல்காரிய 

முகத்தால் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

| இ-ள். விழைவுறு - விரும்பப்பட்ட, கலவியின் - புணர்ச்சியால், 

மெலிந்து - இளைத்து, ஒர்சாளின் - ஒருகாலினால், நின்று - நின்று, 

எருத்தம் - பிடரியை, கோட்டுபு - வளைத்து, தழைவுறு - தழைத்த, சிற 

கரால் - சிதையால், மூடி - (தலையை) மல த்துக்கொண்டு, சண்- 

தண்ணிய, ஈறு - தேனான அ, அழி - வழியப்பெற்ற, மலர் - தாமரைப் 

பூவாகிய, சேக்சையில் - சயனத்தில், எழில் - அழகினால், திகழ் - விளங் 

|. காநின்ற, பொன் - பொன்வடிவமாகிய, நிறம் - காந்தியுள்ள, அன்னம்- 

அவ்வனனமான ௮, அஞ்சிற்று - தூங்கிற்று, எ-று, 

விழைஉறு - இதன்கண் உறு, துணேவினை. கலவி - போகம், முயக் 

இனிளைப்பு மிகின், பறவைகள் தந்தலையைச் சிறகினுள்வைத்து, ஒற் 

ழறைக் காவினின்று துயிறன் மாபாமாதலின் அன்னந் தஞ்சியதை யங் 

நன முரைத்தார். கோட்டுபு - வினையெச்சம். அல் - அசை. இங்க 

னர் தூங்கு சலா௫ய பறவையின் சாதித்தன்மை சொல்லுதலாலே தன் 

மை நவிற்சியணி. அய் 91 

சூழ்வளியுடன்ச ழல்சருகற்றோன் நிய 

வூம்வழிமனஞ்செலலுண்மையன் கொ 

முழ்புலன்வழிமனஞ்சாரவோ திமம் 

பாழியந்தோளினான்கை யிற்பற்றினான். | 

[ இதனால் அவ்வன்னத்தைப் பிடித்ததத்குக் காரணமும் 
பிடித்தமையும் சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ இ-ள். சூழ்வளியுடன் - அலைகாற்றுடனே, சுழல் - சுழன்றுசெல் 

இன்ற, சருகன் - சருகுபோல, ஊழ்வழி - விதியின்வழியிலே, தோன் 

றிய - (அதன்பயன்) உண்டாக, மனம் - (உயிர்களது) மனமான த, 

செலல் - செல்லுதல், உண்மையன்றுகொல் - சத்தியமன்றோ,  தாழ்பு 

- லன்வழி - அற்பவிடயமாகிய (அவ்வன்னத்தின்கண்), மனம் - மன 

மான அ, சார - (ஊழினால்) அடைய, ஓதிமம் - ௮வ்வன்னத்தை, டாழ்- 

| வஒவிமைபொருர்திய, தோளினான் - தோள்களையுடைய ஈளச்சக்கரவாத தி, 

| கையில் - சையினாலெ, பற்றினான் - பிடித்தான். எ-று. 
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அவ்வன்னம் பெறுதற்கரிய பொருளாயினும் அரசனது பெருந் 

தன்மைக்கு அதைத்தூங்கும்போது பற்றுதல் தகாத செயலென்ப ௮ 

தோன்ற அதனைத் தாழ்புலமென்றும், அவனைப் பாழியந்தோளினா 

னென்றுங் கூறினார். அற்பகாரியத்திலே தீரோதாத்தனாகிய அரசனுக்கு 

மனஞ்செல்்லுமோவென்றெ சங்கைக்கு. உயிர்சளணுக்கு மனம்விதிவழி 

பட்டுநிற்குமாதலாற் செல்லுமென்பது சொல்லப்பட்டது ஊழிவழி 

மனஞ்செல்லுமென்னும் பொதுப்பொருளை அவ்வன்னம் பற்றுதற்கு 

அரசன் மனஞ்சென்றதென்னுஞ் சிறப்புப்பொருளாலே சாதித் தலால் : 

வேட்றுப்போொநன் வைப்பணி. இதில் உவமையுஞ் சேர்தலாற் சேர் 

வையணி. 96 

கைப்படுசிறையன ங்கலங்இிவாய்கெரீ இத் 

அப்புறற்தோலடி அடிப்பத் துன்பமுற் 
றெய்ப்பொடுசிறையடி தீதேகலாமையின் 

மைப்புயலனையகைம்மதரிற்கொத்திற்றால். 

[இதனாற் பிடிபட்ட அன்னத்தின் வருத்தக்செயல் 

சொல்லப்படுனை ம து. | 

இ-ள். கை -(அரசன து) கைக்கு, படு - அகப்பட்ட, றை-சிறை 

களையுடைய, அனம்-அன்னமான து, கல௯ அறிவழிர் த, வாய்வெரீ இ- 

அச்சவொலிகள்செய் த, அப்புதழ் - பவளம்போலுட், தோல் - தோலை 

யுடைய, அடி - அடிகளானவை, அடிப்ப - நடுங்க, தன்பமுற்று - அயர 

மடைந்து, சிறையடித்து - சிறைகளாலடித் ௮, ஏசலாமையின் - போக 

மாட்டாமையால், எய்ப்பொடு - இளைப்புடனே, மைப்புயலனைய - (கொ 

டையாற்) கரியமேகம்போலும், கைம்மலரில் - (அவன்கையாகய) மல 

ரில், கொத்திற்று- கொத்தியது. எ-று. 

கைப்படல் என்றதை யொருசொல்லாக் அகப்படலெளினுமாம், 

வலியவன் கையிலகப்பட்டோன் முன்னே தப்பிப்போதற்கு முயற் 
செய்தலும், அது கூடாதபோது தன்னாலானமட்டும் அவனை வருத்து 
தீலுஞ் செய்வானென்க. பிடிபட்டபோது கலங்குதலா தியாய அதன் 
சாதித்தன்மைகளைச் சொல்லுதலால் தன்மை 'நவில்சியணியாம். அன் 

னம் - னம் என இடைக்குறை. 59 

இரைத்தயாபுளளினுக்கிரங்கப்। ட்குலம் 

விரித்தெழுசிறைவளிவி சமெல்லிதழ்த் 
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திரு தீதீ்குதாமரையலை தல்சேர்தடம் 

வருத்தலையென் றுகைம்மறித்தல்போன் றத. 

| இதுமுத விரண்டுசெய்யுள்களால் அவ்வீடத்து 

நிகழ்ச்சி சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். புட்குலம் - பறவைக்கூட்டமானது, விரித்து - பரப்பி, 

எழு - எழும்புகையில், சிறை - சிறைகள், வளி - சாற்றை, வீச - எறித 

லால், மெல் - மெல்லிய; இதம் - இதழ்களையுடைய, தஇிருத்சகு-.அழகு 

பொருந்திய, தாமரை - தாமர மலர்களானவை, அலைதல் - அசைத 

லானது, சேர் - சேர்விடமாகிய, தடம்-தடாகமான இ, இரைத்து-கூவி, 

அயர் - வருந் தின்ற, புள்ளினுக்கு - அவ்வனத்திற்கு, இரங்கி - இரக்க 
முற்று, வருத்தலையென்று - (அதனை) வருத்தாதே யென்று, கை-(தன்) 
கைகளினாலே, மறித்தல்போன்ற அ - (அரசனைத்) தடுத்தல் போன்ற அ. 

எடறு, 

இரங்கியென்னும் வினையெச்சம் கைம்மறிந்த லென்னும் வினை 

கொண்டது தன்னைச் சேர்ந்திருந்த தாதலால் அதற்குத் தடாகமிரங்கிற் 

ழென்க. அத்தாமரை மலர்களி னசைதலை அத்தடாகத்தின் கைம்மறித் 

தலாகக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. 60 

வள்ளவாய்த்தாமரைவஇர் அபோதரு 

புள்ளெலாக்தனித்கனிபுலம்பல்லாவியி 

னுள்ளஞுறுவறுமைகண்டொதுங்குபூமக 

டெளளரிச்சிலம்புகள்சிலம்பல்போன்றதே. 

இஃள். வள்ளம் - ணெணம்போலும், வாய் - வாமையுடைய, 

தாமரை - தாமரைமலர்களில், வதிந்து - வாசஞ்செய்திருக் த, போதருஃ : 

(அப்போது) போகின்ற, புள்ளெலாம் - பறவைகளனைத்தும், தனித் 

தனி - வேறுவேறாக, புலம்பல் - புலம்புதலான த, வாவியினுள் - தடா 

கத்தினுள்ளே, உறு - நேரிட்ட,வறுமை - (அரசவன்ன) மில்லாமையை, 

கண்டு - பார்த்து, ஒதுங்கு - விலகுகின்ற, பூமகள் - திருமாதினுடைய, 

தெள் - தெள்ளப்பட்ட, அரி - பருக்கைக் கற்களையுடைய, இலம்புகள்- 

பாதச் சலம்புகளானவை, சலம்பல் போன்றது - ஒலித்தல் போன்றது. 

எ-று. 

இல்கே விளச்ஈத்தைச் இறுமளென்ற ராகவின் அத்தடாகம் தூச 

வன்ன மில்லரமைபினா லை சர்திரனில்லாத இரபு2பால விபம்கத் தி 
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இழந்ததெனறதாயிற்று. . ௮அஞ்சிப்போடுற அன்னங்களினொலியை அச் 

சிலம்புகளி னொலியாகச் குறித்தலாலே தற்குறிப்பணி. 01 

இன்னபொன்னிறவனங்கண்டிலேனெனு 

மன்னர்மன்னவன்மதிவதன நோக்இியே 

யன்னவன்்கரமலரமர்ந்தவோ திம 

ஈனனயமொிசல௩விறலுற்றதே.. 

... [இதனாலே சிலநியாயங்கள் கூற உதவக் 

சொல்லப்படுகன்றது. |: 

இ-ள். இன்ன - இத்தன்மையதாக, பொன் - பொன்மயமாகிய, 

_ நிறம் - ஒளிபொருந்திய அனம் - அன்னத்தை, கண்டிலேனெனும்- 

(இ.தவரையிற்) பார்த்திலேனென வியக்கன்ற, மன்னர்மன்னவன் - அர 

சர்க்கரசன இ, மதி - சந்திரன்போலும் (விளக்கம்பொருட் திய), வதனம்- 

முகத்தை, கோக - - பார்த்து, அன்னவன் - ௮ப்படிப்பட்டவன து,கரம்- 

கையாயெ, மலர் - சாமரைப்பூவின்கண், அமர்ந்த - தங்கிய, ஓதிமம்- 

அன்னமான த, நல் - நல்ல, ஈயம் - நீதிநாலைப்பற்றிய, சலமொழி - ல 

சொற்களை, ஈவிறலும்றது - சொல்லத்தொடங்கிற்று, எ-று. 

மதிஏதன மென்றதனாலே அதனைப்பார்க்கையில் அவனோடு பேசு 

தற்கு ஊச்கமுண்டாயிற் றென்றதாயிற்று, கைப் அடி யினாலே அதற்கொரு 

வருத்தமில்லே யென்பது கராமலறென்றதனாற் குறிக்கப்படுகன்றது. 
கயம் - நியாயம். 4! நயமென்ப நியாய௩ன்றி ?? இதனாலறிக, 02 

 சிறையொளிர்பொன்னிறைசெல்வறல்குமோ 

வறைகடல்பனியினினிறைவதாங்கொலோ 

கறைகெழுவேலிஞய்கருத்தினுள்ளுற 

நிறைதருவிழைவினை நீத்தல் வண்டுமால். 

| இதுமுதல் மூன்றுசெய்யுட்களாலே முன்கூறப்பட்ட 

நயமொழிகள் ' சொல்லப்படுகின் றன. | : 

இ-ள். கறைகெழு - உதிரம்படிர் துள்ள; வேலீனாய் - வேலை 

யுடைய நளராசனே, சிறை - (என்) சிறைகளிலே, ஒளிர் - விளங்கா 

நின்ற, பொன் - பொன்னானது, நிறைசெல்வம் - குறைவில்லாத செல் 

வத்தை, நல்குமோ - (உனக்குத்) தருமோ, அறை - ஒலிக்கின்ற, கடல்- 

(பெரிய) கடலானது, பனியினின் - (அற்பமாகிய) பணியினாலே, நிறை 

வதாங்கொலோ - நிறையுமோ, கருத்தினுள் - ;(உன்) மனத்தினுள்ளே .. 
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உற - பொருந்த, நிறைதரு - நிறைந்த, விழைவினை - அப்பொன்னாசை 

| யை, நீத்தல்வேண்டும் (8) ஒழிக்கவேண்டும். எ-று, 

| முற்செய்யுளிலே இன்னபொன்னிற வனங்கண்டிலே னென்று 

| தைச் சொல்லப்பட்டமையால் தன்னைப் பொன்னுக்காகக் கொல்வா 

| னென்று நினைத்து இவ்வாறு சொல்லியதென்க, கறைகெழுவேலினா 

| யென்றதனாலே நீ கொலையிற் கொடியோ யென்றதாயிற்று, இச்: றிய 

| பொன்னிலே உன்பேராசை பழிக்கப்படத் தக்க தாகலால் நீத்தல் வேண்டு 

மென்றது. முன்னிரண்டு வாச்யெங்களிலுஞ் சாதாரண தருமத்தைச் 

சொல்லு சலால் தோடர்ழழதுவமைய ணி. 63 

கோறல்செய் தா லுமிர்க்கொலையொன்றேயலாற் 

றேறினர்ப்பிழைத்தவன் பழியுஞ்சேருமாற் ப 

ருூறபாய்கவுண்மதத்தறுகண்யானையாய் 

மாறகொள்பகைஞர்க்குமிதுமன ங்கொளார். 

இ-ள். தாறு - முட்கோல்கள். பாய் - பாயப்பெறுகின்ற, கவுள்- 

கதுப்பையும், மதம்-மதத்தையும், தறுகண் - கோபக்கண்களையும்உடைய, 

யானையாய் - யானைபோல்பவனே, கோறல்செய்தால் - (உன்னைவிசவா 

சித்திரும்த என்னை) கொல்வையேயானால், உயிர்க்கொலை ஒன்றேய 

லால் - உயிரைக்கொல்லுதல் பாதகமொன்றே யல்லாமலும், தேறினர்- 

நம்பினவர்க்கு, பிழைத்த - திங்குசெய்த, வன்பழியும் - கொடியபாதக 

மும், சேரும் - (உன்னை) யடையும், மாறுகொள் - மாறுபாடுகொண்ட , 

பகைஞர்க்கும் - விரோதிசளுக்கும், இது - இவ் விசுவாசகாதஞ் செய் 

தலை, மனங்கொளார் - நினையார். எ-று. 

தேறினர் பிழைத்த வென்றதனாலே எனக்கு ஒரு தீங்குஞ் செய்யா 

யென நான் உன்னை நம்பியிருகந்தே னென்றதாயிற்று, கன்ம மாக் 

கும் பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க்குர், கொன்றாகு மாக்கங்கடை ? என்ற 

வாறே எல்லாப் பாவங்கஸிலுங் கொலைப்பாவங் கொடி து, அதினும் லிச 

வாசகாதகங் கொடியசென்பது தோன்ற வன்பழியெனப்பட்ட.அ. மதச் 

செருக்கும் வன்சண்மையும் உடையையாதலால். இத்தகாதசெயல் செய் 

| இன்றாயென்பது குறிப்பித்தற்கு மதத்தறுகண் யானையா யென்றது. ஈம் 

பினபகைவர்க்குத் தீங்கு நினைத்தலும் பாவமாயிருக்கப் பகைவனல்லா 
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திருந்து விசவாசித்த என்னைக் கொலைசெய்யப் பற்தலாமோ வென்ற 

தாயிற்று, ‘ 04 

செருக்களத்தேற்றவர்ச்செகுக் தலன் றியுன் 

னருட்டெனாமெனையடர்த்தன தியோ 

முருக்கிதழ்மடந்தையர்முலை இனை ததிடுங் 

கு ருக்ளெர்மணிபுன குவவு த்தோவிஞய. 

இ-ள். முருக்கு - முருக்கம்பூப்போலும், இதழ்-உதகெளையுடைய, 

மடந்தையர் - மாதருடைய, முலை - முலைகளானவை, தளைத்திடம- 

அழுந்தப்பெறும், குரு - நிறத்தினாலே, இளர் - விளங்காகின்ற, மணீ- 

இரத்தனாபாணத்தால், புனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட, குவவு - திரட்சியை 

யுடைய, தோளினாய் - தோள்களையடையவனே, செருக்கள த்து-போர்கீ 

களத்தில், ஏற்றவர் - (உன்னோடே) எதிர்த்தவரை, செகுத்தலன்றி- 

கொல்லுதல் (தியா) மன்றி, உன் - உனது, அருட்கு - கருணைக்கு; 

இடனாம் - பாத்திரமாகிய, । எனை - (ஒருபுல்வி பறவையாதிய) என்னை, 

அடர்த்தல் - கொல்லுதல், நீதியோ - டீ தியாமோ. எ-று. 

எனையென்றது அற்பமாகிய பறவையா யிருக்றெ வென்னுஞ் 

சொல்லை விசேடணமாக வேண்டி நின்றது. நீதியோவென்னும் ஓகாரம 

அகீதியே யாமென்னும் பிறிதுபொருளைத் தந்தது. முலைதிளைத்திடுந் 

தோளினா யென்றதனாலே பெண்டிரோடு கூடிவாழு நீ அப்படிப்பட்ட 

எனவாழ்வைக் குலைத்தற்கு எப்படித் அணிந்தா யென்பதைக் குறிப்பித்த 

தாயிற்று, 05 

கல்வியினகன் நிகெருணை வந் அள த் 

தொல்க லுங்கருணையுமுவப்புந்கோன் றிட 

வல்கலின்மொ[ழநிசிலவறைந் துபின்னரும் 

பல்ப்லதுயர்மொழிபகர லுற்ற. 

[ இதனாலே பலஅயர் மொழிகள் -ூற.ததொடங் 

கனமை சொல்லப்படுகின் ஓ து. | 

இ-ள். கல்லியின் - கல்வி யறிவுபோல, அகன்றிடு - பெருக் 

கத்தை யடைந்திருக்கின்ற, கருணை - அருளையுடைய, வேர்து - ஈனளரா௪ 

னது, உளத்து - உள்ளத்தினகண், ஒல்கலும் - நாணமும், கருணையும்- 

அருளும்; உவப்பும் - மகிழ்ச்சியும், தோன்றிட - ஏககாலத்திலுண்டாக, 

அல்கவில் - (பொருளாற்) சுருங்குதலில்லாத, சலமொழி - சிலசொத் 

களை, அறைந்து - சொல்லி, பின்னமும் - (அதன்) பின்பும், பல்பல- 
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| பலபலவாதிம, துயர்மொழி - (அரசனுக்குத்) தன்பத்தை யுண்டாக்கு 

| கின்ற சொற்களை, பகரலுற்றது - (அன்னம்) சொல்லத்தொடங்கிற்று , 

| எ-று, | 

| ஒல்கல் - அசைதல்; ௮து இங்கே நாணத்தை உணர்த்தி நின்றது. 

| மூன்னிலையிலிருக்து நிர்திச்சலால் நாணமும், அதன் வருத்தத்தைக் 

| காணுதலாற் கருணையும், அது கற்றவல்லோர் போலப் பேசுதலால் 

| மகிழ்ச்சியும் அரசனுக்குண்டாயின. சிலமொழிகளாயினும் நீதி நூலின் 

பலபொருள்களை ச்தழுவிச் சுருங்கச்சொல்லல் விளங்கவைத்சல் முதலிய 

அழசமைமந்து நிற்கையால் அல்கவின் மொழி சிலவென்றார். 6 அல்களுட் 

| சுருங்கல் வைகல் ?? இதனாலறிக, 66 

பெருயெூப்பினிற்றளர்க் அபே துறு 

_ மிருமுதுகுரவருமென் செய்கிற்பரோ 

கருவுயிர்த்தயர்வுறுகாதற்பேடையுள் 

ஞருகுமேயென் ன கெட்டுயிர்ப்புவி ங்கிற்றே, , 

[| இதுமுத லாறு செய்யுள்களால் முன் கூறப்பட்ட 

துயர்மொழிகள் சொல்லப்படுகின் தன. | 

இ-ள். பெருகெெ-நிறைந்த, மூப்பினில் - முதுமையால், தளர்ர்து- 

| மெலிந்து, பேதுறும் - மதிமயக்கங் கொண்டிருக்கின்ற, இருமுதுகுர 

| வரும் - (என்னுடைய) தரயுந்தசப்பனும், என்செய் இற்பரோ - (இணி) 

யாது செய்வரோ, கரு - கருப்பத்தை, உயிர்த்து - ஈன்று, அயர்வுறு- 

| சோர்வடைர்திருக்னெற, காதல் - (என்மேல்) அன்புடைய, பேடை- 

| மனைவியானவள், உள்ளுருகுமே - மன முருகுவாளே, எனன - என்று, 

| நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கிற்று - பெருமூச்சு விட்டது. எ-று, 

என்செய்கிற்பரோ வென்றதனால் நான் அவர்களுக்கு ஏகபுச்திர 

னென்றும், இனி மமப்புத் துன்பத்தோடும் என்னை இகழ்ந்த துன்பமும் 

இரைகொடுப்பாரில்லாத துன்பழுங்கொண்டு இறந்து விவொரென்றுஞ் : 

சொல்லியதாயிற்று. கருவுயிர்ச் சயாவுறுமென்றதனால் ௮வளீன்று அதிக 

.காலங்கழிர்த தில்லேயென்றும், உள்ளுருகுமே யென்றதனால் அச் துன்பத் 

தோடு இரைபெருத துன்பமும் என்னை இழந்த அன்பமுங் கூடுதலால் 

எங்ஙனம் பிழைப்பாளென்றுங் குறிப்பித்தது. 67 

அன்னைமூப்பழிதரவார்கொலாற்றுவார் 

மன்னனெற்படுத்தஓம்வெருவிவாவியிற் 
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றுன்னியாங்கிருந்தபுள்சொற்றபோ ம்தினி 

லின்னலங்கடலுளாழ்ந் திறக்குமேகொலாம். | 

இ-ள். அன்னை - (என்னுடைய) தாயானவள், மூப்பு - முதுமை 

யிலே, அழிதரவு - வருந்துதலை;, அர் - எவர், அற்றுவார் - நீக்குவார் 

மன்னன் - இவ்வரசனானவன், ஏற்படுத்தலும் - (என்னைப்) பிடித்த 

வளவிலே, வாவியில் - தடாகத்திலிருந்து, வெருவி - அஞ்சிப்போய், 

அங்கு - அவ்விடத்தே அன்னி - நெருங்கி, இருந்த - தங்யை, புள்- 

பறவைகள், சொற்றபோழ்தினில் - (இச்செய்தியைக் சொன்னபோது, 

இன்னல்-துன்பமாகிய, கடலுள்-சமுத்திர த்தினுள்,; ஆழக் த- அமிழ்ந்து, 

இறக்குமே - (அவள்) இறர்து போவாளே. எ-று, அம்; டப்ப ஆம்- 

சாரியைகள். 

அங்கென்றது விண்ணுலகத்தின் மானசதடாகத்தைத் சட்டியின் 

றது. ஒருவேளை மூப்புத் துயரத்தை யாற்றுலார் இடைக்கினும் புத்திர 

சோகத்தாற் சாவாதிராளென் றதாயிற்று. 08 

புல்லுவிட்டஞ்சிறைரெஓமினும்பொரு 

தல்லல்கூர்பெடையவர்யாங்குற்றாறெனிற் 

சொல்லரும்புட்குலங்கலுழுந்அன்பமாய்ந் 5 

தெல்லையிறுயசொடுமிறக்குமேகொலாம். 

இ-ள். புல்லுவிட்டு - தழுவுதலைவிட்ட, அஞ்சி - (என்) அழ 

இய சிறைகளானவை, நெதிநினும் - விலகினாலும், பொறாது - மனம் 

பொருமல், அல்லல்கூர் - அன்ப மிகுகின்ற, பெடை - (என்) மனைவி 

மானவள், அவர் - என்கணவர், யாங்கு - எவ்விடத்தே, உற்றாரெனின்- 

வந்தாரென்று வினாவில், சொல்லரு - (அதற்கு உத்தரம்) சொல்ல 

மாட்டாத, புட்குலம் - பறவைக்கூட்டமான அ, கலுழும் - அழாமிற்கும், 

துன்பம் - அத்துன்பத்தினாலே, ஆய்ந்து - (என்செய்தியை) அலோசித் 

தறிந்து, எல்லையில் - அளவில்லாத; துயரொடும் - தன்பத்தடனே, 

இறக்குமே-(அவள்) இறந்துபோவாளே. எ-று. கொல், ஆம்- அசைகள். 

புல்லுதல் என்றெ தொழிற்பெயர் இறுதி நிலைகெட்டு வந்தது, 

சிறிதும் பிரியப்பொறாத : விப்பெடைக்கு இக்கொடிய செய்தியைச் 

சொல்வேமாயின் இதக்து விடுமென்றுசொல்ல காவெழாமல் அமுமென்க; 

அவ்வழுகையே ௮ச்செய்தியைச் குறிப்பினுணர்த்தும உத்தரமாம். 69 
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பசி அனிச்சமென்மலரினுநொய்யவாய்சிறைத் 

தனிப்பெடையமைக்குமென் றளிர்க்கையாலயன் 

அனிப்படுபிரிவெனுஞ்சுடிசொலென் றலை 

நினை த துமுன்னெவ்வணநிலவக்கோட்டினான். 

. இ-ள். அனிச்சம் என் - அனிச்சமென்னப்பட்ட, மலரினும்- 

 பூவினும், நொய்ய - மெல்லிய, ஆய் - தேடத்தக்க, சிறை - றைகளை 

யுடைய, தனி - ஒப்பற்ற, பெடை - (என்)மனைவியை; அமைக்கும்- 

உண்டாக்குவதாகிய, மென்றளிர் - மெல்லிய தளிர்போலும், கையால்- 

கையினாலே, அயன் - நான்முகக்கடவுள், துனிப்படு - துன்பம் வளைத் 

தற்குக் காரணமாகிய, பிரிலெனும் - பிரிவென்டுன் த, சுடு - சுடாநின் ற; 

சொல் - சொல்லை, நினைத்து - கருதி, முன் - முன்னே, என் - எனது, 

தலை - தலையில், எவ்வண்ணம் - எவ்விதமாக, நிலவ - விளங்க, கோட்டி. 

னான் - எழுதினான். எ-று, 

“6 துணிப் பெடையமைத்த ?? வெனப் பாடங்கூறிற் பெடையைப் 

படைத்தபின் அதனைப் படைத்தானென்பது தோன்றுதலாலே முறை 

பிறம்வென்னுங் குற்றந்தங்கும். அனிச்சமென்மலரினு மென்றமையாலு 

மென்றளிர்க்கையா லென்றமையாலுங் காரணமாகிய கைக்கும் காரிய 

மாகிய பெடைக்கும் மென்மையும் . தண்மையுஞு சொல்லப்பட்டன. 

மெல்லிய தணிர்க்கையாகிய காரணத்திவிருந்து சுடசொல்லெழு அத 

லாகிய பகையான காரியம் பிறத்தலைச் சொல்லுதலால். இதுகததியின் 

மைய ணி. 10 

வீ முமெற்படுத்தவிக்கொடுஞ்சொன்மென்னிறத் 

தாழ்சிறைமடப்பெடைசெவியிற்சார்தலு 

மாழ்அயர்க்கடலிடையாழ்ந்தியானிலாப் 

பாழ்படுதிசையெலாமருண் டுபார்க்குமே. 

இ-ள். வீழும் - (தன்னால்), இச்சிக்கப்பட்ட, என் - என்னை, 

படுத்த - பிடித்த, : இக்கொடுஞ்சொல் - இக்கொடுமையை யுணர்த்துறெ 

சொல்லான அ, செவியில் - (தன்) காதில், சார்தலும் - சேர்ந்த வள 

வீலே, மெல் - மெல்லிய, நிறம் - ஒளிபொருக்திய, தாழ் - நீண்ட, 

சிறை - சிறைகளையும்; மடம் - பேதமையையுமுடைய, பெடை-(என்) 

மனைவியானவள், ஆழ் - அழம்பொருந்திய துயர்க்கடலிடை - துன்ப 

மாகிய கடலுள்ளே, ஆழ்ந்து - முழுகி, யான் - நான், இலா - இல்லாமை 

யால், பாழ்படு - பாழடைந்த, திசையெலாம் - திக்குகளனைத்தையும், 

மருண்டு - மயங்கு, பார்க்குமே - பார்ப்பாளே. எ-று; 
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இசையெலா மென்றதற்குக் இழக்காதியெட்டும் மேலுங் 8€ழும் 

ஆயெ பத்துத்திசைகளுங் கொள்க. இப்பறவை யொன்றில்லாமையால் 

திசைகளெல்லாம் பாழ்படுமோவெனின் அத்திசைகளில் மற்றெல்லாப் 

பொருள்களு முள்ளவாயிருர் தும், தன்னை யமிழ்த்தியது சமுத்தாமென் 

இறபடி. உயிர்த்துணைவ னில்லாமையினாலே பாழ்பட்டனவாகத் தோன் று 

மென்க, . (71) 

பிரிவெனுமழல்சுடப்பெடையிறக்குமே 

யரிதினிற்பெற்றவெம்பார்ப்பெலாமயாற் 

திரைபெறுக் குடம்பையுளர ற்றியெய் திய 

பரிவினிற்சாமென ப்பதைத்துச்சோர்ந்ததே. 

இ-ள். பிரிவெனும் - பிரிவென்கன்ற, அழல் - ரெருப்பான அ, 
சட - (தன்னைச்) சட, பெடை - (என்) மனைவியானவள், இறக்குமே- - 

இறந்துபோவாளே, அரிதினில் - அரியதவத்தினாலே, பெற்ற - ஈன்ற, 

எம்-எம்முடைய, பார்ப்பெலாம் - குஞ்சுகறளல்லாம், ௮யா£து-தளாகது, 

இரை - இரையை, பெரு - பெருமல், குடம்பையுள்-கூண்டினுள்ளே 

அரற்றி - கூலி, எய்திய - (தமக்கு) நேரிட்ட, பரிவினில் - துன்பத் 

தினாலே, சாம் - இறந்துபோம், என - என்று, பதைத்து - அடித்து; 

சோரந்தது - (அன்னம்) மூர்ச்சித்து. எ-று, 

பெடையிறக்குமே யென்றதனால் இனித் தாய்தக்தைக ளிரண்டையு 

மிழக்த அக்குஞ்சுகளுக்கு இரைகொடுப்பா ரில்லையென்பதும், இரை 

பெறாக குடம்டையிற்சா மென்றகனாலே அவைபமக்க மாட்டாத மிகுந்த 

இளமைப் பருவமுடையன வென்பதுஞ் சொல்லப்பட்டன. புத்திர 

சோக மெல்லாவற்றினுங் கொடி தாகலாலும், சந்ததியறறும் போங்காலம் 

கேரிட்டசென்னும் தயரத்தாலும் மூர்ச்சை யடைந்ததென்க. புய 

அளிக்கொருகடலனான தனைக்கண்டுகண் 

இனித் திதண்புன ற்றுவலைவி'ம்தலிற் 

ற்ளிர்த்தமென் சிறையன நீதளர்வுந்க்கயுட் 

களித்ததுகாவலன்கருணைநோக்கி3ய. 

| இதனால் ௮வ்வன்னம் அரசன் கருணையைக் கண்டு 

களித்தமை சொல்லப்படுகின றது. | 

... இ-ள், அளிக்கு - அருளுக்கு, ஒரு கடலஞனான் - ஒருகடல் போல்: 

பவன), அதனை - அம்மூர்ச்சை யடைச்சமையை, கண்டு - பார்த்து, 
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கண் - பார்த்த கண்களால், அளித்திடும் - (அவனாலே) சொரியப்படு 

கின்ற, தண் - குளிர்ச்சிபொரும்திய, புனல் - நீரினுடைய, துவலை- 

மழையான த, வீழ்தலின் - (தன்மேல்) வீழ்தலினாலே, தளிர்த்த-உணர் 

வடைந்த, மெல் - மெல்லிய, சிறை - இிதைகளையுடைய, அனம்-அனன 

மானது, தளர்வு£ங்கி - அயாசத்தின ங௫, காவலன் - அரசனது, கருணை- 

அருளின் (பெருக்கத்தை); நோக்க - பார்த்து, உள் - (தன்னுள்ளே), 

் களித்தது - மகிழ்ந்தது. எ-று. 

அளியென்பதற்கு அன்பெனலேலா து. என்னை? மேல் (காவ 

லன் கருணேநோக்கியே '' ஏன்னலானுமென்க. அளியாவது ஏவ்லயி 

ரிடத்.து் துன்பங் கண்ட காலத்துத் தோன்றும் உள்ளகெடிழ்ச்9, எல் 

லைப் படுத்தற் கரிதாகனோக் 4 ஒருகடலனான் ?? என்றார். அன்னத் 

நின் சிறகுகள் மென்மையவாய், அடர்ந்து பரந்து செழியவாயிருத்த 

லான் “ தளிர்த்த ?) என்னும் அடை கொடுத்தார். மூர்ச்சை யடைக் 

தோர்க்குத் தண்ணிய நீர்த் துளிகளை மேலே தெளிக்கும்போது ௮த£ங்கு 

மாதலால் ௮த் அளிசளாலே முர்ச்சை நீங்கிற்று. கண்ணீர்த் துளிகள் அவ 

லச்சுவையைப் பற்றியவிறலாம். அத்துளிகளால் அவனுள்ளிறாந்த 

கருணையை அறிந்ததென்க, 13 

| 

| 
| 

| 

அகுலத் துடன்மடவன ததைநோக்கிநின் 

சேருறுபொன்னிறச்சிறகர்கோக்குறு 

மோகமேபிடி ததனன்முழுஅகோக்கின் 

னேகுழியேகெனவிறைவிடுத்தனன். 

| இதனால் அன்னத்தை ஙீட்டமை சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். இழை - களராசனானவன, அகுலதீஇடன - தூன்பத் துட 

னே, மடம் - இளமை பொருந்திய, அனத்தை - அவ்வன்னத்தை, 

நோக்கி - பார்த்து, நின் - உனது, சேகுறு - மாற்றுயர்ந்த, பொன்- 

பொன்மயமாகிய, நிறம் - ஒளிபொருந்திய, றெகர் - சிறைகளை, நோக 

குறும் - பார்க்வேண்டுமென்றெ, மோகமே - ௮சையினாலேயே, பிடித் 

தீனன் - (உன்னைப்) பிடித்தேன், முழுதும்-முழுதையும், கோக்னென்- 

பார்த்தேன், எகுழி - (8) போகத்தக்கவிடத்திச்கு, ஏகென - போ 

வென்று, விடுத்தனன் - (அதனை) விட்டான். எ-று. 

ஏக என? என்பது ஏசென அதரந்தொக்குகின்றது, சேது 

[என்பது வைரம் என்னும் பொருட்டாய் மாற்றுக்காயிற்று, என் 

13 
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னாலே பிடிச்சப்பட்டமையால்... இப்பறவைக்கு . இப்படிப்பட்ட துன்பம் 
விளைந்ததென்று அரசனுக்கு வியாகுலம் உண்டாயிற்றென்க.  நோக்குறு 

மோகமே . பிடித்தன னென்றமையால் உன்னாற் சொல்லப்பட்டபடி 

பொன்னுக்காக உனனைக்கொல்லுதற்குப் பிடித்திலே னென்றதாயித்று. 

க ஏ பிரிகிலை. ் 14 

அன்னத்தைக் கண்ணுற்றபடலமுற்றிற்று. 
அ, செய்யுள் - 145. 

௪ 

க 

அன்னத்தைத் தாதுவிட்டபடலம். 

ப |அன்னமானது களன் தன்னை யாதொரு அன்பமுஞ் செய்யாமல் 

விடுத்ததைப்பற்றி அவனிடத்து வந்த; தமயந்தியின் அழகு ' 

முதவியவற்றைச் சொல்லியதையும், ஈளனிடச் த விடை 

பெற்று தமயந்தி யிடத்துப்போய் அவளை அவ 

னுக்கு மனைவியாக இசையும்படி மசய் 

சசையும்சொல்லுகின்ற ௮ | 

எழசீர்க் கமி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

பிறைவடங்கடக்து கணங்குபுக்தொர்ளிரும் பேரிளவனு. 

முனை இளை ப்ப, ஈறவுகொப்பளிக்கும் தெரியல்சூழ்மார்பளு ணா | 

மலர்பொருவுமென் கரத்திற், துறவகொண்டெமுந்த பொலன் 

சிறை யன்னந் தொல்வினை த் வ க்க தன நிறைகடற் 

விக்கு மவரினின் புற்று நீடிசைவாவிபுக் கதுவே. 

| முற்படத்திலே தமயந்தியும் நளனும் ஒருவர் குணங்களை | 

யொருவர் கேட்வெருந்தின விதமும், அவன் அவ்வருத் 

தம் பொது பூங்காவனத்திற் சென்றதும், அங்கே 

தெய்வவன்னத்தைப் பிடித்துவிட்ட விதமுஞ சொல்லி 

இந்தப்படலத்தில் அவ்வன்னம் அரசனிடத்து வந்து | 

தமயந்தியினழகைப் புகழ்ந்து அவனால் தூதுவிடப் பட் 

டுப்போய் அவளுடன்பாடு பெற்றுவந்த விதத்தை 

உணர்த்தத் தொடங்கினார். அவற்றுள் இப்பாட்டால் 

அன்னம் தன்னிடத்திற் சேர்க்தமை ன 
டம் | 

(இ-ள். நறவு - தேனை, கொப்பளிக்கும் - கக்குதின்ற, தெரியல்- 

பூமாலையினால், சூழ் - சூழப்பட்ட, மார்பன் - மார்டையுடைய ஈளச்சக்கர . 

வர்த்தியானவன்; பிறைவடம் - சந்திர ஆரமானது, இடந்து - தங்கியும், ந] 

ஞர் 





ப்படி பரட் 
ய்ய பதக்கம் 

டு 
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| சுணங்கு - தேமலானது, பூத்து - படர்ந்தும், ஒளிரும் - விளங்கப்பெற் ' 

அள்ள, பேரிளவனம் - பெருமையு மிளமையுமழகும் பொருந் திய, முலை- 

(தமயந்தியினுடைய) முலைகளை, திளைப்ப - அனுபவிக்கும்படியாக,நாண் 

| மலர்பொருவும் - அன்றுபூத்த தாமரை மலர்போலும், மென்காத்தின்- 

| மெல்லிய (அவன்) கையினின்றும், தறவுகொண்டு - அறத்தல்கொண்டு, 

| (தொல்வினை) - முன்வினைச் செயலது, (தொடர்) - சம்பந்தத்தை, 

| (அறுத்து) - ஒழித்து, எழுந்த - புறப்பட்ட, பொலன - பொன்மயமா 

| யெ, இறை - இறைகளையுடைய, அன்னம் - அன்னமானஅ, (துறவு 

| கொண்டு) - துறவறச்தைக்கொண்டு, தொல்வினை - பழவினையாகிய, 

தொடர் - சங்கிலியை, அறுத்து - கட்டறுத்து, இன்பகிறைசடல் - பே 

| ரின்பச் கடவில், இளைக்குமவரின் - முழுகயோர்போல, இன்புத்து-இன் 
, பத்தினாலே மிகுந்து ீள்கன்ற, திரை - அலைகளையுடைய, வாவி - தடா 

(தன்ன, புக்கது - சென்றது. எத: 
| சுணங்கு - பொன்னுரைபோத் சிறிதும் பெரிதுமாகப் படர்வது” 

| பிறைவடங்டிடந்து சுணங்குபூத்தொளிரும் என்றதனால் அவற்றால் 

விளங்குகிற மற்றைமகளிர் முலைகள் போலாது தமயந்தி முலைகள் அவற் 

மைவிளக்குமென்று அம்முலைகளி ணியற்கையழகின் சிறப்பைக் குறிப் 

| பித்ததாயிற்று. பேரிளவன முலையை அன்மொழித் தொகையாக்கி, அப் 

| படிப்பட்ட முலைகளையுடையவளாகிய தமயம்தி யெனினுமாம். அங்கன 

முள்ள மூலைகளை அனுபவித்தம் குரியது அரசன து ஈறவு கொப்பளிக்குக 

 தெரியல்குழ் மார்பேயாதலால் அதனை எடுத்துக் கூறினார். அவ்வன். 

ட னம் விட்டதற்குக் கைம்மாராகத் தமயந்தியைக் கூட்டுசலால் திளைத்தற் 

குத் துறவு கொள்ளுதல் காரணமாக்கப்பட்ட து. திளைப்பவென்னுஞ்செய 

வெனச்சந் அறவுகொள்ளுதலாயெ பிறவினை கொண்டது. திறத்தல் 

அன்னத்திற்கு அரசனைவிட்டு நீங்குதல் லீடடைந்தோர்க்கு யான் எனது 

என்கிற பற்றுக்களைவிடுதல். தொல்வினைத் சொடாறுத்தல் - அன்னச் 

இற்கு மூன்பிடி பட்டுப் புலம்பிய செயலின் சம்பந்தத்தை யொழித்தல், 

வீடடைந்தோர்க்கு அனாதியாகத் தொடர்க்த தொடரை மொழித்தல், 

தொடர் என்பது ஈண்டு உவமையாகு பெயராய் ஆணவம், மாயை, கன் 

மம் என்னு மும்மலங்களையு முணர்த்திற்று, இம்மூன்தனோடு மாயே 

யம், வைந்தவம் என்னும் இரண்டுங் கூட்டி யைந்தென்பதுமாம். அதனை 

6 மோசமிக வுயிர்கடொறு முடஞாய்நிற்கு - மூலவாணவ மொன்று 
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முயங்நிநின்று ?? எனவரூஉம் சிவப்பிரகாசத் திருவிருத்தத்தானறிக, 

கடவுளுலகத்தை யின்ப நிறைகடலென்றார் உவமையணி. இதுமுதல் 

முப்பத்தெட்டுச் செய்யுள்கள் பெரும்பாலும் முதறிசரு மூன்றாஞ்ச்ரு 

மமைர்தாஞ்௪ரு இட்லர் விளச்சர்களும், மற்றவைஹன ரம் மாச்சா 

கனமா வருகிற எழு£ர்க்கழி நெடிலடி நான்குகொண்ட ஆசிரிய விருத - 

தங்கள். 
1 

.பொன்னிறத்தூவிப் பவளவாய்ச்செங்காற்.. பொற்புறு 

பயெஞ்ட்டரச, வன்னமெய்யுதறிர் ற் சிறையுளர்்தயல்சூழனக் 

குழாத்திடைவதிதா லுங்; கன்னவிறிரடோளிறைகாத் தழு 

அஞ் சிறையினைல்காண்டரலும் வெருவி; த 

பய ஆறு முளரியந்தடத்தகன் ற றன வே. 

[இதை அன்னம் விபெட்டபின்பு டப 

சொல்லப்படுகின் தது. | 

இ-ள். பொன் - பொன்வடிவமாகிய, நிறம் - காந் இபொருந்திய, 

தூவி - இறகையும், பவளம்-பவளம்போலும், வாய் - வாயையும், செம்- 

இிலப்பு நிறம்பொருந்திய, கால்: - அடிகளையும், பொற்புறு - அழகான். 

மிகுந்த, பசிய - பசுமைபொருந்திய, சூட்டு - உச்சிக் கொண்டையையு : 

முடைய, ௮ரசவன்னம் - அரசவன்னமானத, மெய் - தன்னுடம்பை, 

உதறி - (இலிர்த்) துதறி, சிறை - சிறைகளை, உளர்க்து - (மூக்கினாலே) 

நிறிக்கொண்டு, அயல்-பக்கத்தில், சூழ் - (தன்னைக்கண்டுவந்து) சூழ்க்ச, 

அனம் - அன்னங்கள து; குழாத்து - கூட்டத்தினை து, இடை - நடுவில், 

வதிதரலும் - தங்கியவளவில், இருந்த - (அங்) இருந்த, புட்குலங்கள்- 

அப்பறவைக் கூட்டங்களானவை, கல் - மலைபோல, நவில் - செய்யப் 

பட்ட, திரள் - குவிந்த) தோள் - தோள்களையுடைய, இறை - அரசனது, 

காத்து - கையினால், அழுந்தும் - அழுந்திய, இறையினை - (அதன்) 

சிறைகளை, காண்டலும் - பார்த்தவளவில், முன்னையது - அரசனாழ் 

கொண்டுபோகப்பட்ட வரசவனனம், ௮ன்றென்ற-அன் றென்றுகினை த ௮, 

வெருவி - அஞ்சி, முளரி - தாமரையையுடைய, தடத்து - தடாகத்தி 

னின்றும், அகன்றன - நீங்கிப்போயின. எ-று. ச 

வநிதரல் - இதன்கண் தரல் துணை வினை விகுதி. மெய்யுதறல் 

புழுகி உதிர்தற்கு; சிறையுளர்தல் '' தினவு .தீர்தற்கு, அரசவன்ன 

மாதலாற் . பறைவைக் கூட்டத்துக்கு நடுவே தங்யெதென்க. முன் 

னையசன் சென்றெனவே, . இது வேற்றப் பறலையென்ற நினைத் 
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தன வென்றதாயிற்று. ஆகே வே வேற்றுப் பழைவையைக் காணும்போது 

அஞ்சிப் பறந்துபோதல் பறவைகளு? இயல்பாசலால் வெருவினவெனக. 

பறவையின் சாதித்தன்மையைச் சொல்லுதலால் தன்மை நவிற்சிமாணி. 
முன்னையது - இதில் பு சாரியை. இதை - கப்பம் வாங்குவோன். 2 

புள்ளின் மிரிய மதுக்குடம் விரிந்தாற் போ லுமென்மலர் 

நறும்பொகுட்டி; னுள்ளுறையன்ன ங கொலைத்தொழில்குறிது 

முஞற்றில னிறையென த்தேறிக்; கள்ளவிழ்கமல மலரெனவ 

கன்ற கரத்தினின மீட்டும்வந்தெய்தி, யள்ளிலைநெடுவே 'லண் 

ணற்னுள த்தி லதிசயமிகவிளை த் துறைக்கும். 

| இதனால் அன்னம் அரசனிடத்துக்கு மீண்டுவந்து பேசத் 

தொடங்கினமை சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ள். புள் - பதலவைகளு, இனம் - கூட்டமான து,  இரிய- 

அஞ யோட-(அசன்பின்), மதுக்குடம் - தேன்குடமான அ, விரிந்தா- 

வாய்மலர்க்ததாயின், போலுமென் - ஓக்குமெனப்படுகன் ற, மலர் - தாம 

ரைப்பூவினது, நறும் - பரிமளம்பொருந்திய, பொருட்டினுள் - கொட் 

டையின்கண்ணே, உழை - தங்கிய, அன்னம் - அவ் வன்னமான ௫, 

கொலை - கொலை யாகிய, தொழில் - தொழிலில், இறிதும் - சிறிதாயி 

னும், இறை - அரச னனவன், உளுற்றிலனென - (என்னிடச்தே) 

செய்திலனென்று; தேறி - தெளிந்து, கள் - தேனையுடைய, அவிம்- 

மலர்ந்த, கமலமலரென - தாமரைப்பூவென்று (மயங்யெது போல), 

அகன்ற - (முன்னேசான்) நீங்கப்பெற்ற, கரத் நினில்-கையின்க௧ண்ணே, 

மீட்டும் - திரும்பியும், வந்து - வந்து, எய்தி - அடைந்து, அள்-கூர்மை 

பொருந்திய, இலை - இலைபோலும், நெடு - நெடிய, வேல் - வேலையு 

டைய ஐண்ணல் - அவ்வரசன து, உளத்தில் - மனத்தின் கண்ணே, 

அதிசயம் - ஆச்சரியத்தை, மிக - மிகுதியாக, விளைத்து - உண்டாக்கி, 

உரைக்கும் - சொல்லும். எ-று. 

.... கமலம்-கம்-—ரீறில், அலம்--பிரகாடுப்பது ; தாமரை. கொலைத் 

தொழில் தறி துமுஞ்ற்றில னென்றதனால் சைப்பிடியிலும் வருத்தில 

னென்றதாயிற்று. மீட்டுமென்னும் பிறவினை தனவினைப் பொருளில் 

வந்தது. “(நட்பாடாறேற்றுதவ ரென்பது2பால ?' நெடுநாட்பழக ஈம் 

பிக்கை பெற்றதுபோலத் தானாகவிரைந்து வந்தமையால் அரசனுக்கு 

அச்சரியமுண்டாயிற் ழதெல்பது கருத்து. அன்றியும் நெடுவேலண்ண 

லென்றதனால் ஆயுதடாணியாகிய அவனிடத்து அப்படி வருதல் சிறி துங் 
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கூடாத காரியமாதலால் மிகவிளை த்தெனறார். மதுக்குடத்திற்கு வாய்மலா 

தலில்லாமையால் இல் பொநளுவமையணி, அரசன்கையை யடை தற்கு 

ஏ அவாகாத அம்மயங்குதலை யேதுவாகக் குறித்தலாலே ஏதுத்தற்துறிப் 

பணி. மயங்யெதுபோலென்னுஞ் சொற்கள் தொகுத் வந்தன. 2 

அளியினமுரன்று துளிகருவருக் து மைங்கணைக் இழவ ' 

நன்னெறிக; டெளிவரு நாலோர் வேட்டமனனவர்தஞ் செய் 

தொழி லென்பரெற்படுத் அ, மெளிவருமென் ற னயர்வினை 

நோக்கி விடுத்தலினிரங்குநீர்த்தசங்க, நளிர்கடலுடுத்த புடவி 

யிற்றரும நாட்டியதுனது பேரளி£ய. 

| இதனால் தனக்குச் செய்தவுதவியால் அன்னம் அரசனருளைப் 
புகழ்தல் சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். fi - வண்டினமான அ, முரன்று-ஒலித்து, துளி- 

அளிக்கின்ற, கரா - தேனை, அருந்தும் - உண்ணப் பெறுகின்ற, ஐங் 

கணை - பஞ்சபாணச்திற்கு, இழல - உரிய மன்மதனே, நன்னெறிகள்- 

நல்ல வழிகளை, தெளிவரு - ஐயக்இரிபின்றியுணர்ந்த, நூலோர் - தரும 

நூலையு உடயோராகிய, மன்னவர் - அரசரும், வேட்டம் - வேட்டையை, 

தம் - தமக்கு, செய் - செய்தற்குரிய, தொழில் - தொழிலாகும், என் 

பர் - என்றுசொல்லுவார், (அப்படியிருக்க) இரங்கு - ஒலிக்கின்ற, நீர்- 

குணம்பொருந்திய, தரங்கம் - அலைகளையுடைய, களிர் ் குளிர்ச்சிபொ 

ருந்திய, கடல் - கடலை, உடுத்த - மருஙகிற்கொண்ட, புடவியில் - பூமி 

யின்கண், என்படுத்தும் - (6) என்னைப்பிடித்தும், எளிவரும்-எளிதிழ் 

இடைத்த, என் - எனது, அயர்வினை - வருத்தத்தை, கோக்க - பார்த்து, 

விடுத்தலின் - விடுதலால், தருமம் - இந்தத் தருமத்தை, வய டட 

(உன்னிடத்தே) நிறுத்தியது, உனது - உனது, பேர்-பெரிய, அளியே- ப 

கருணையே (இதற்கைய) மில்லை. எ-று. 

இழவன் - தலைவன், குரிஞ்கெழெவனெனல் போல், அளியின 

முரன்று துளிஈராவருக்து மைங்கணைக்கிழவ - இவற்றை ஒருமொழியா 

கக்கொண்டு மன்மதனென்று பொருள்சொள்க. அவ்வடைசள் அப் 

பொருளை விளக் ச குற்குக் கூடிவருதலால் மன்னவருமென்னும் உயர்வு 

சிறப்பும்மை தொக்கது. நாலோரை மனுமுதலியோரென்றுகூறி அவர் 

வேட்டைமன்னவர் தொழி லென்ப ரெனினுமாம். மிருகங்கள் பபிர்முத 
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லியவத்தை யழித்தலாலும் பறலைசள் மலஜத்திரா இசளிலேபூஞ்சோலை 

பூந்தடாக முதலியவற்றைக் கெடுத்தலாலும் அவற்றைக்கொல்லுதல்குற்ற 

வாளியைத் தண்டித்தல் போலு மாதலால் அரசர்க்குரித்தென்று அற 

நூல் கூறுமென்க. புடவியில் விடுச்சலின் என்றதனால் எனக்கொப் 

பான அரிய பொருள்களை வருந்திச் சம்பாதிப்பாரன்றி அவை யெளிதிற 

கடைப்பிற்  கைவீடுவா சொருவருமில்லாத பூமியி லென்றதாயிற்று. 

விடுசலற,ச்தை நாட்டியது, போளியென்று எப்படி யறிந்தாயெனில், 

புகையினாலே நெருப்பையறி தல்போல அறநூல் விதிமையு நோக்காது 

என்னயர்வை நோக்கிவீடுகலால் அனுமித்தறிந்தே னென்றதாயிற்று. 

ஏகாரம் - தேற்றப் பொருளில்வந்தது. அரசனாகிய வுபமேயத்தை ஐங் 

| கணைக் இழவனாகிய வுபமானச்சொல்லினா லாகுபெயராகச் சொல்லுத 
| 9 வால் வுநவகவுயர்வு நவிற்சியணி. ௮சசனழகை யிங்கேசிறப்பித்ததற்கு 

1 அவன் வடிவமேயன்றிச் செய்கையு. மழகியதென்பது கருத்தாம். 4 

வருந்தமுன் புகன்றகொடியவென் மொழியின் வருபிழை 

யனை த்தையு மின்னே, திருந்தலாக் கடந்தோய் மூமுமாசெ 

“ய்து தீர்க்குவன் நினஞ்செய்வோன் வெய்தா; விரித்ததன்க இரி 7 

னலைகட ஓுடுத்த மேதினி யிடத்தபைங்கூழ்கள், கரிச்தனத ' 

ளிர்ப்ப வெள்ளிவ் ழன்ன கணமழைபொழிவஅ கடுப்ப 

[ இதனாலே ஆயின்மீண் டிங்கேன்வந்தாயென்னும் வினாவிற்கு 

உத்தரஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். திருந்தலர் - பகைவரை, கடந்தோய் - வென்றவனே, ௫ன்- 

நான். பிடிடட்டிருந்த போது, வருந்த - (8) வருந்தும்படி, புகன்ற- 

சொல்லப்பட்ட, என்- எனது, கொடிய - கொடியதாகய, மொழின்- 

சொல்லினால், வரு - வந்த; பிழையனை த்தையும் - குற்ற முழுதையும்) 

மகிழுமா - (வருந்திய) மகிழு ம்படியாக, செய்து - (ஒரு பெரியவுபகர 

ரத்தைச்) செய்து, அலை - அலைகளையுடைய, கடல் - கடலை, உடுத்த- 

மருங்கத்கொண்ட, மேதினியிடத்த - பூமியிலுள்ளனவாகிய, பைங்கூழ் 

கள் - பயிர்களானவை, (வருந்த) - வருந்தும்படி, இனஞ்செய்வோன்- 

குரியனானவன், வெய்தா - கொடி தாக; விரிந்த - விரிக்கப்பட்ட, தன்- 

தனத, கதிரின் - ரெணத்தினால், (வரு) - வந்த, (பிழை யனைத்தை 
யும்) - குற்றமுழுதையும், கரிந்சன - வாடிய அப்டயிர்கள், சளிர்ப்ப- 
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'செழிக்கும்படியாக, வெள்ளி வீழன்ன - வெள்ளி விழு துகள்போலும், 

கணம் - துளிகளையடைய, மழை - மழையை, பொழிவது கடுப்ப- 

பொழிவதுபோல, தீர்க்குவன் - (நான்) தீர்ப்பேன், இன்னே - இப் 

போதே. எ-று, 

திருந்தலர் - இருக் தத வில்லாதவர். ஆறு - கடைக்குறை, விரித்த 
வென்பது எதுகைகோக்கி மெலிந்து நின்றது. உபமானோபமேயங்களி 

லொன்றற்கொன் நிணங்கவேண்டுஞ் சொற்கள் கூட்டப்பட்டன. தீர்க 

குவன் - இதுதன்மை மயோருமைமுற்று. தினகான் என்னும் வடமொழி 

கோக்கித் 6 தினஞுசெய்வோன் ?? என்றார். எங்ஙனஞ் சூரிபன் தன் 

சுடுங்கதிரால் வருட்திய பயிரைத் தானே மழைபெய்து தளிப்பிப்பானோ 

அப்படியே என்கொடுஞ்சொல்லால் வருந்திய வன்னை யானோ ருபகாரஞ் 

செய்து மகிழ்விப்பே னென்பது பொருள். குரியரெணத்தாற் பூமியி 

னுள்ள நீரணுக்கள் வானத்திற் சொண்டுபோகப்பட்டு மேகமாய் மழை 

பெய்யுமாகலிற் சூரியன் மழைக்கு நிமித்தசாரணமாதலறிக, “நீங்க 
விகாரப்பிரமமாமீச னிகழ்த்துமோ தொழில் பலவென்னிற், பூங்கதி 

ரிச்சை யின்றியே மாரிபொழிமழைச் கதிரினாற் பொழியா, வாங்கதினிம 

வித் பொருந்தியக்கிழலை யலர்முகிலான்மறைத் தொழித்தத், தூங்கி மக 

மத்தால் வெங்கதிரானீர் தொலைத்ததைத்தன்னொ டாக்குசல்போல் ?? 

இதனாலறிகவெள்ளி வீழன்ன கணமழையென்னு முபமானமுகத்தாலே 

தன்னாலே செய்யப்படு முபகாரம் பெரிதாமென்பதுங் காட்டியது. அதை 

வெளிப்படச் சொல்லின் தற்புகழ்ச்சியா மாதவின் எப்போ அ செய்யுமோ 

வென்னு மையமொழித்தம்கு இன்னேயென்றது இஃதுவமையணி. 5 

மல்லலம்புவனம் பொதுவறப்புரக்கு மன்னவர்மன்னநின் 

றனக்கோர், புல்லியபறவை யியற்றுகைம்மாஜென் நிலதெனும் 

புணர்ப்பறிந்தாலு; மொல்லையிற்கைம்மா ஈ றியற்றுதியென் து 
மருத்தியென் னுளத்தின தாக, யல்லலுற்றமுந்த வீருமால 

தனை யடிகள்கேட் ட.ருளியென் றறையும். 

| இதனாலே சக்கரவர்த்தியாக வெனக்கு உன்னாற் செய் 

யப்படும் ஈன்றியாதென் வினாவிற்கு உத்தாஞ் 

சொல்லப்படுகன் றது. | 

இ-ள். மல்லல் - வளம்பொருந்திய, புவனம் - பூமினய, பொ .து- 
பொதுபையினின் றும், அற - நீங்க, புரக்கும் - காக்கின்ற) மன்னவர் 
மன்ன - அரசர்ச் காசனே, நின்றனக்கு - உனக்கு, ஓர் புல்லியயதவை 
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ஒருறிய பறவையால், இவற்று - செய்யத்தரும், கைம்மாறென் ற-' 

ஓசெ திர்நன் றி, இலதெனும்-இல்லையென்கின் 2, புணர்ப்பு-நியாயத்தை, 

அறிந்தாலும் - (யான்) அறிந்திருந்தும், ஒல்லையில் - விரைவிலே, 

கைம்மாறு - ஒரெதிர் ஈன்றியை, இயற்று தியென்னும் - செய்யென்றேவு 

கின்ற, அருத்தி - ஆர்த்தியானது, என் - எனது; உளத்தினதாக-மனத் 

திலுள்ள தாகி, அல்லலுற்று - துன்பமிகுந்து, அழுந்த - (அதில்) அழும் 
தும்படியாக, ஈரும் - ௮றுக்கின்றது, அடிகள் - சுவாமீ, அதனை - அம் 

நன்றியை, கேட்டருளியென்று - கேட்டருளென்று, அறையும் - (அன் 

னஞ்) சொல்லும் எ-று, 

பொதுவறப் புரத்தலாவத:-—பல வரசர்க்கும் பொதுமையைக் 

- கெடுத்துத் தனக்கேடிறந்ததாகக் கொண்டாளுதல். நீதியால் எல்லாவாச 

ரும் போலன்றி விசேடமாகப் புரத்தலெனினுமாம். பறவை யென்னும் 

ப டர்க்கைப்பெயர் தன்மையில்வந்தது இடவழுவமைதி. . உடம்பு நிலை 

யாமைபற்றி ஒல்லையினென்ற அ, ££ மற்றறிவா நல்வினையா மிளையமென் 

னாது, , கைத்துண்டாம்போழ்தே காவாதறஞ்செய்ம்மின், முத்றியிரு்த 

கனியொழியத் தீவளியா, னற்காயுநிர் தலுமுண்டு ?? இதனாலறிக. இயற் 

அதி அருடி என்னு முன்னிலை வினைமுற்றுக்கள் ஏவற்பொருளில் வந் 
தன. அர்த்தியென்கிற வடமொழி அருத்தியெனத் தற்பவமாயிற்று. 

அதாவது தன்னாத்செய்யப்பட்டதைப் பின்னே தீதென்று அறிந் துவருர் 

அதல். புல்வியபறவை அல்லலுற்றழுந்த ஈரும் என்றவற்றால் அவ்வுப 

காரு சிறிதாயிருக்தாலும் என்வருத்த நோக்கிப் பெரிதாகப் பாவித்து 

ஏற்றுக்கொள்ள சல் உனக்குக் கடனாமென்றதாயிற்று. 6 

பொன்னினிற்செய்த வள்ளவாயழுதம்பூவையைக் ளெ 

ளையையருத்திக், கன்னலினமிழிதிற் களிர்தமென்சொற்கள் 

பயிற்றியுங் கேட்டெங்களிப்பார், மன்னவர்மன்ன நின்னுளத் 

தேரா மடமொழியாயினுமீதோ,; ரன்னமென்சொல்லென் றதி 

சயஞ்சிறப்ப வகமலர்ந்தினிதுகேட் டருளாய். 

[ இதனால் அன்னம் தன்சொல்லை விரும்பிக்கேட்க 

வேண்டுமெனல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பொன்னினில் - கனகத்தினாலே, செய்த - செய்யப்பட்ட, 

வள்ளவாய் - இண்ணத்திலுள்ள, அமுதம் - அமிர்தத்தை, பூவையை- 
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ஈாகணவாய்ப்புள்ளையும்,  ளெளையை - கிளியையும், அருத்தி - குடிப் 

பித்து, சன்னலின் - சர்க்கரையினும், அபிழ்நின் - அபிர்தத்தினும், 

கணிந்த - மதுரமுதிர்ர்த, மெல் - மெல்லிய, சொற்கள் - சொற்களை, 

பயித்றியும் - கற்பித்தும், கேட்டு - (அவைபேசக்) சேட்டு, உளங்களிப் 

பார் - (உலகத்தார்) மனமூழுவார் (ஆகையால்), மன்னவர்மன்ன - அர 

சர்க்ரசனே, ஈது - இச்சொல்லான து, கின்னுளத்து - உன மனத் தில் 

ஏறா - ஏறமாட்டாத, மடம் - அறியாமையோடு கூடிய, மொழியாயி 

னும் - சொல்லாயினும், ஓரன்னம் - ஓரன்னத்தினது, மெல் - மெல் 

படும் சொல்லென்று - மொழியென்று, அதிசயம் - ஆச்சரியமானது, 

இறப்ப - இறர் துதோன்ற, அகமலர்க்து - மனமகிழ்ந்து, இனிது - இனி 

தாக, கேட்டருளாய் - (8) கேட்டருளுதி. எ-று. 

பயிற்றியுங் கேட்ளெங்களிப்பா ரென் றதனால் அம்முயற்சி செய்யா 

இருக்க அவைதாமாகவே வந்து பேசுமாயின் யார்தான் செவிகொடா 

ரென்பது தோன்றுகன்றத. நின்னுளத்தே மடமொழியாயினு மென் 

றதனால் என்சொற் பயனற்றதாகத் தோன்றினாலும் பூவைக்கிளிகளின் 

சொற்கள்போல உன்செவி யறிவிற் இன்பஞ்செய்தற் பொருட்டாவது 

இணிதாகக் கேட்கவேண்டு மென்றதாயிற்று, கேட்டருளாய் என்கிற 

முன்னிலை யெதிர் மழைவினை முற்று உடன்பாட்டுப் பொருளில் வம் 

தது; வேண்டிக் கோடல்பொருள் பற்றி. இதற்குவிதி ஈ செய்யாயென்னு 

முன்னிலைவினைச்சொற்செய்யென் செவியாகிடனுடைத்தே?என் பதாம் 

அப்பறவைகளின் சொல்லிலே தீஞ்சுவை மிகுவித்தற்குக் காரணமாகாத 

பொன்னினிற்செய்தவள்ளவாயமுதம் அருத் ததலைஅதற்குக்காரணமாகச் 

. சொல்லுதலாற் கற்றேர்நவிற்சியணி. உலகத்தார் பூவைக்கிளிகளின் 

சொல்லைக் கேட்கலாகிய பொதுப்பொருளால் அன்னத்தின் சொல்லையுங் 

கேட்கலாமென்னுஞ்சிறப்புப்பொருளைச் சாதித்தலால் வேற்றுப்போநள் 

வைப்பணி. 7) 

குடவளையினங்கள் வயிறுளைந்தீன்ற குருமணிகருவெ 

னவயிர்த்து; மடன்முறுக்கவிழுங் கமலமென் பொகுட்டில் 

வரிச்சிரைக்குருகடை கிடைக்குர்; தடநிறைவாளை பகட்டின 

முகாம் தண்பணை விதர்ப்பகா டுடையோன், விடுசுடர்பரப்பி 

விளங்குபொற் கழலான் வீமனென் அளனொருவேற்தன். 
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| இது முதலிய செய்புட்களால் முன்னே அடிகள் கேட்டருளி 

யென்று சொல்லப்பட்டதில் ௮தைமென்று சட்டப் 

| பட்டத சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். குடம் - குடம்போலும், வளையினங்கள் - சங்கங்களால், 

வயிறு - (தம்) வயிறு, உளைந்து - கொந்து, ஈன்ற - தரப்பட்ட, குரு- 

நிறம்பொருந்திய, மணி - முத்துக்களை, கருவென - முட்டைகளென்று, 

அயிர்த்து - மயங்கி, மடல் - இதழ்களது, முறுக்கவிழும் - கட்டவிழ்ந்த, 

கமலம் - தாமரைப்பூவின இ, மெல் - மெல்லிய, பொகுட்டில் - கொட் 

டையின்கண்ணே, வரி - ீட்சிபொருந்திய, சிறை - சிறைகளையுடைய, 

குருகு - மாரைகளானவை, அடைக்கும் - அவயங்காக்கப்பெறுகின்ற, 

தடம் - தடாகத்தையும், நிறை - பருத்த, வாளை-ஆண்வாளைகளானவை, 

பகட்டு - எருமைக்கடாக்களுடைய, இனம் - இனத்தின்மேல், உகளும்- 

குதிக்கப்பெறுகின்ற , தண் - தண்ணிய, டணை.- கழனிகளையும்உடைய) 

விதர்ப்பநாடு - விதர்ப்பதேசத்தை, உடையோன் - உடையவனும், வீடு- 

வீசப்படுகின்ற, சுடர் - இரணங்களை, பரப்பி - விரித்து, விளங்கு-விளவ் 

காரின், பொன் - பொன்னாலாகிய, கழலான் - வீரக்கழலை யுடைய 

வனும் ஆதிய, ஒருவேந்தன் - ஓராசனானவன்,. வீமனென்று - வீம 

னென்று சொல்லப்பட்டு, உளன் - இருக்கின்றான். எ-று. 

விதர்ப்பாட்டி, னிலவள மீர்வளங்களைப் புகழ் தலால் வீமனது செல் 

வச்சிறப்பும், அவன் வீரக்கழலின் விளக்கத்தைச் சொல்லுதலால் அவ 

னரசாட்டுச் செறப்புஞு சொல்லியவாறாம். அகவே பின் அவன்மகளைக் 

குறித்துச் சொல்லப்படுஞ் சம்பந்தத்திற்கு அவனைத் தனக்குத் தகுந்தவ 

கைக் கொள்ளுதற்கு அடிப்படை செய்ததாயிற்று. குருகு - குரையென் 

பது 4 குருகுவண்டான மென்ப கொய்யடிநாரையின்பேர். ?? இதனா 

லறிக. அடச்நாரைகள் முத்துகளைத் தம்முட்டைகளென்று மயங்கலால் 

மயக்கவணி- 3 

அருந்தவத்தமன முனியருள்வரத்தா லாயிழையரம்பை 

யர் தம்மின்; முருக திளமுறுவ ஞகைமங்கையரின் முகிழ்முலைப் 

புவிமடைந்தையரின், வருந் தியுமுவமை கூறுதற்கரிதா வனப் 

பொரு வடிவெடுத்தனைய; கருந்தடநெடுங்கட் கதிர்முலைத் 

தவர்வாயக் கன்னியையரிதினிற் பயந்தான். 

இ-ள். ௮ரு - அரிய, தவம் - தவத்தையுடைய, தமனமுணி-தமன 
முனியினின் ஐம், அருள் - ௮ருளாத் பெறப்பட்ட, வரத்தால் - வாத்தி 

i4 
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னாலே, ஆய் - ஆராய்ந்தெடுக்கப்பட்ட, இமை - ஆபரணங்களையுடைய, 

அரம்பையர்தம்யின் - தெய்வமங்கையருள்ளும், முருர்.து-மயிவிறனெடி. 

போலும், இளமுறுவல் - சிறிய பற்களையுடைய, நாகமங்கையரின் - நாக 

லோக மங்கையருள்ளும், முகிழ் - தாமரையரும்புபோலும், முலை-முலை 

களையுடைய, புவிமடந்தையரின் -,பூலோகத்து மங்கையருள்ளும், வரும் 

தியும் - வருத்தமுற்றும், கூறுதற்கு - சொல்லுதற்கு, உவமை - உப 

மானம், அரிதா - இல்லாததாக, வனப்பு - அழகானது, ஒருவடிவு - ஒரு. 

(மங்கை) வடிவத்தை, எடுத்தனைய - எடுத்தாற்போலும், கரு - கரிய, 

தடம் - விசாலம்பொருந்திய, நெடு - நெடிய, கண் - கண்களையும், கதிர்- 

காந்திபொருந்திய, முலை - முலைகளையும், அவர் - த வாய்- 

வாயையுமுடைய, கன்னியை - ஒருபெண்ணை, 'அரிதினில் - தட்ட 

லால், பயந்தான் - (அவ்வீமராசன்) பெற்றான். எ-று. 

அருர்தவத் மறன யென்றதனால் அவன் மேலான வரத்தைத் 

தருவதற்கு வல்லவனென்பது குறிக்கப்படுகின்ற து. தமனமுனிவரமென் 

து தமனமுணியருள் வரத்தாலென்றதனாலே ௮ம்முணி தனக்குச் 

செய்த வழிபாட்டின் மிகுதியால் வீமன்மேற் கருணேகூர்க்து கொடுக்கப் 

பெற்றதென்றதாயிற்று. அரம்பையர்க்கு ஆயிழைவென்றும், நரகமங் 

கையாக்கு முரும்திள முறுவலென்றும், புவிமடக்தையர்க்கு முகழ்முலை 

யென்றும், அடைகள் கொடுக்கப்படுதலால் அவ்வவ் வுலகத்திற் இறந்த 

அரசமகளிரென்று கொள்க. வருந்தியுமுவமை கூறலாவ து அவர் குணங் 

களையெல்லாமாராய்ர் து ஒருபுடை யொப்பாகக் கூறுதல். இங்கே அரி 

தென்ற அ இன்மைப்பொருளில் வந்தஅ. . வடிவெடுத்தா லென்பது ஈறு 

கெட்வெர்தது; மூன்றுலகங்களினும் உபமான மில்லாமையால் வனப் 

பொருவடிவெடுத்தாலென்ற் அ. கண்களு முலைகளும் வாயும்போகத்தித் 

சிதந்தவையாதலால் அவை சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்டன. அரசனுக்கு 

அவள்மேலாசை பிறப்பித்தற்கு இன்னும் விவாகயில்லேயென்ப ததோன் 

ஐக்கன்னியென்றது. அரி ணம் நாரத நில் சவ மசவில்லையென்று 

வருந்தி கோம்றமையாம். 0 

களைகடிந்தொதுங்குங் கடைசியர்நெடுஙந்கண் காவிமென் 

மல்ரெனக்கருதி, விளரிவண்டினங்க ளலமருங்கழனி விதர்ப் 

பர்கோன் றவத்தினிற்றோன் றி, முளரியந்தவிச லினிலுவிற 

'நிருக்கு மு௫ழ்முலைதர் விழித்திருவே, தளிர்ஈலங்கவற்று.. 

மலத்தகமலர்த்தாட் டமயர் தியெலும்பெயர் தரித்தாள். 



| 
[ 
பீணிடத்ீத) கொண்ட, பணி - வணக்கம்பொறாந்திய, மொழிசொல்லை 
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இ-ள். முளரி - தாமரைப்பூவாகிய, அம் - அழக, தவிசில் - ஆத 

னத்தில், இனிது - இனிதாக, வீற்றிருக்கும் - எழுந்தருளி யிருக்கின்ற, 

மும் - தரமரை யரும்புபோலும், முலை - முலைகளையும், மதர்-மதர்த்த, 
விழி - கண்களையுமுடைய, திருவே - சீதேவியே, களை - (பயிர்க்) 

களையை, கடிந்து - பிடுங்க, ஒதுங்கும் - நடக்கின்ற, கடைசியர் - உழதி 

தியருடைய, நெடுங்கண் - நெடியகண்களை,; காவி - நீலோற்பலங்க 

ளுடைய, மென்மலரென - மெல்லிய மலர்களென்று, கருதி - நினைத்து, 

விளரி - விளரிராகத்தைப் பாடுகின்ற, வண்டு - வண்டுகளுடைய, இனவ 

கள் - இனங்களானவை, அலமரும் - சுழலுகின்ற, கழனி - ந 

டைய, விதர்ப்ப - விதர்ப்ப சேசத்தாருக்கு, கோன் - அரசனா, வீம, 

னது, தவத்தினில் - தவத்தினாலே, தோன்றி - பிறந்து, சளிர்கலம்- 

தீளிர்களிற் சிறந்ததை, கவற்றும் - வருத்துகின் 2, அலத்தகம் - செம்பஞ் 

| சுக் குழம்பையுடைய, மலர்-செந்தாமரை மலர்கள்போலும், தாள்-பாதங 

களையுடைய, தமயந்தியெனும் - தமயந்தியென்கன்ற, பெயர்-பெயரை, 

தரித்தாள் - தரித்திருக்க றாள். எ-று. 

கடைசிபர் நெடுங்கண் காவிமென்மலசெனக் கருதியென்று ௮௩ 

| காட்டிலுள்ள சாதாரணமான மகளிரழகைச் இழப்பிச்கவே அரசன் மக 

| எாயெ தமயந்தியினழகு இத்தன்மையதென்று வீளங்குமாதறிக. இரு 

 வேயென்னுந் தேற்றேகாரத்தால் பெயர் மாத்திரமே வேறு மற்றைக் 

குணங்களிழ் சிறிதும் வேறுபாடில்லையென் றதாயிற்று. கண்களைக் காவி 

| மலரென மயங்குதலால் மயக்கவணி. தமயந்தியெனனும் பெயரினாலே 

| புகழ் பொருளினது தன்மையை ஒழித்து அப்பொருளின து தன்மை 

யை ஆரோபித்தலால் வஜ்சக வோமிப்பணி. 10 

நீனிறமுகலோ பசியசைவலமோ நெடுந்திரைகொழித்த 

| தெள்ளறலோ; பானலங்கொண்ட பணிமொழித் அவர்வாய்ப் 

பைந்தொடி கரியமென்கூந்த, றேனினமுரன்று துதைந்துதா 

| தாடுஞ் சனைமலர்த் தொடையொடும் வேய்க்து; நானமும்புழு 

| குங் கமழ்தரரீவி நள்ளிருள் குடியிருந்த. அவே. 

[| இதுமுதம் பதினைந்து செய்யுட்களால் அன்னம் அவ்வுபகாரப் 

பொருளாகிய தமயர்தியின து தலைமயிர் முதல் அடி 

யளவும் புகழ்தலால், இதனாற் கூந்தற் சிறப் 

புச் சொல்லப்படுகின்ற து. | . 

இ-ள். பால் - பாலின, கலம் - இத்திப்பை, கொண்ட - (தன 
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யும், அலர் - பவளம்போலும், வாய் - வாயையும் உடைய, பைந்தொடி - 

தீமயந்தியின து, கரிய - கருமைபொருக்திய, மெல் ஃ மெல்லிய, கூந்தல்- 

கூந்தலென்று சொல்லப்படுகிற பொருள், சீனிறம்-£லஙிறம்பொருக்திய, 

முகிலோ - மேகமோ, பசிய - பசுமைபொருந்திய, சைவலமோ-கொடிப் 

பாசியோ, நெடுந்திரை - நெடிய கடலலைகளாலே, கொழித்த - கொழிக் 

கப்பட்ட, தெள்ளதலோ - தெள்ளிய கருமணலோ, தேன் - வண்டுக 

ளஅ, இனம் - கூட்டமான, முரன்று - ஒலித்து, துதைக்து-நெருங்கி; 

தாது - மகரந்தத்தில், ஆடும் - விளையாடப்பெறுகின்ற, சினைமலர்- 

கோட்டுப்பூக்களாலா கிய, தொடையொடும் - மாலையையும், வேய்ந்து- 

குடப்பெற்று, நானமும் - கத்தூரியையும், புழுகும் - புழுகையும, கமழ் . 

தர - பரிமளிக்க, நீவி - தடவப்பெற்று, கள்ளிருள் - பாதியிரவி னிருளா 

னது, குடியிருந்தது - குடியிருக்கப்பெற்றுளது (அப்பொருள்) எ-று. 

வெள்ளை மேகத்தை ஒழித்தற்கு நீணிறமுகிலென்றார். பசியசை 

வலம் - முற்றிய கொடிப்பாி. நெடுந்திசையென்றதனால் கடலலை 

யென்யது பெறப்பட்டது. தெள்ளற லென்றதனால் அதனால் மாசொழித் 

அத அய்தாக்கப்பட்டமை சோன்றுதனற து. “ கொண்டலுங் கூந்தற் 

கழமுகுங் கொன்றைக்காயும் மிருளுக், தண்டலையுங் கார்மணலுஞ் சைவல 

மும் - வண்டினமுச், தண்குழலையொப்பாம். ? என்று உவமான சங் 

காக முரைதத வாறே உபமான்ங்களாகிய முடில்முதலியவற்றில் ஐயர் 

தோன்றிற்றென்க. கூந்தலென் தறிந்தபின் அதனிடத்தே சந்தேகம் 

பிறக்குமோவெனணின் இங்கே பெயாமாத்திரல் கூந்தலெனப் படுவதன் 

றிப் பொருள் அம்மேகமுதலிய மூன்றுளொன் ம~ென்பதே கருத்தா 

மென்க. இவ்வுரை பின்வருவனவற்றிற்குவ் கொள்க கோட்டுப்பூ, 

கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, புகற்பூ என்னு நான்௧னுள்ளே கோட்டுப்பூச் இறந்த 

தாகவிற் சனைமலரென்றார். அவை சண்பகம், மகிழ், புன்னாகமுதலிய 

வாம். தொடையொடு என்றதில் ஒடுவருபு செயப்படுபொருளில் வந்தது 

உருபு மயக்கம்,  யாதனுருபிற் கூறிற்றுயினும் பொருள்சென்மருங் 

இன்வேற்றுமைசாரும் ?? என்பது தோல்காப்பியவிதி. தொடை 

யொடுமென்னும் உம்மையால் மற்றைக் கொடிப்பூ முதலியனவுங் கொள் 

ளப்படும். நள்ளிருளென்றது சந்திரனது தேய்லக்கும் வளர்ச்சிக்கும் 

நடுநாளாகிய அமாவாசிமி னிருளெனினுமாம். ஒளிக்கு முன்னீங்காது 

லிளங்களாற் குடியிருந்த தென்றது. இருந்ததுவே யெனக் குற்றிய 

னுகரத்தின்டுன் வகரவுடம்படுமெய் வந்தது, கூந்தலின் கருமை யொளி ் 
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யைத் தன்மைவாய்ந்த இருளாகக் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணியாம். 

முதல் வாக்யெத்தில்வந்த ஐயவணியும் இதவுஞ் சேர்தலாற் சேர்வை 

யணி. il 

கண்கவர்வனப்பிற் இர் அரந்தீட்டிக் கவின்செய்பொன் 

னிறத்ததாய்ச்சறந்த, தண்பிறைக் கொழுக்தொன் றளதெ 

. .னிற்றிலகத் தையல்வாணுதலினை நிகர்க்கும்; தெண்கடலமிழ் 

திற் கனிந்தவந்தீஞ்சொற் சேயிழைமுகத் தொளிர்புருவம், 

வெண்கதிர்க்குடையி லிரதியுமகனும் வைத்தகை வில்விணை 

பொருவும். 

[ இதனால் நெற்றிச்சிறப்பும் புருவங்களின் சிறப் 

புஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். கண் கண்களின்பார்வையை, கவர் - தன்னிடத்தே யிழுத் 

அக்கொள்ளுகின்ற, வனப்பின் - அழகையுடைய, சிந்துரம் - சந்துரதல 

கத்தை, தீட்டி-எழுதப்பெற்று, கவினசெய்-அழகைச்செய்னெற, பொன் 

னிறத்ததாய் - பொன்னிறத்தை யுடையதாடி, இறந்த - உயர்ந்த, தண்- 

குளிர்ச்சிபொருக் தய, பிறைக்கொழுக்தொன்று - ஓஒரிளம்பிறையான த, 

உளதெனின் - உளதாயின், தையல் - தமயந்தியின து, திலகம் - இதர 

திலகத்தையுடைய, வாள் - ஒளிபொருந்திய, நுதவினை - நெற்றியை 

நிகர்க்கும் - (அ) ஒக்கும், தெள் - தெள்ளிய, கடல் - பாற்கடவி 

னது; அமிழ்தின் - அமிர்தம்போல, கணிரந்த - முதிர்ந்த, அம் - அழயெ, 

இம் - மதுரம்பொருந்திய, சொல் - சொற்களையும் உடைய, சேயிழை- 

தமயந்தியின ௮, முகத்து - முகத்திடத்தே, ஒஸிர் - விளங்கரநின்ற, புரு 

வம் - இரண்டு புருவங்களும், இரதியும் - இரதிதேவியாலும், மதனும்- 

மன்மதனாலும், வெண்கதிர் - சந்திரனாகய, குடையில் - குடையின் 

கண்ணே, வைத்த - வைக்கப்பட்ட, கைவில்லிணை - (அவர்) கைவில் 

விரண்டையும், பொருவும் - ஒத்திருக்கும், எ-று. 

இந்துரம் அதனாலே செய்யப்பட்ட திலகத்தை யுணர்த்தலால் ஆகு 

பெயர். உளதெனினிசர்க்கு மென்றதனால் இப்போதுள்ள பிழைக்கு 

அவ்வாறாய திலகமும் பொன்னிறமு மில்லாமையால் ஒவ்வாதென்ற 

தாயிற்று. அங்ஙனம் தோன்றும் பிறை ஒன்றுளதாயி னென்றதனாலும் 

நுதலினை நிகர்க்குமென உபமேயத்தை உபமானமாக்குதலாலும் இல் 

$ போந ளேதிர்நிலையணி. மன்மதனுக்குச் சக்திரன் குடையாதலால் 
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லெண்கதிர்க்குடையிலென்ற து. தமயச்நியின் முகத்சைச்சோக்த விரண்டு 

புருவங்களையும் அக்குடையைச்சேர்ந்த அவ்விரண்டு விற்களாகக் குறித்த 

லாலே தற்குறிப்பணியாம். 12 

குமிழ்மிசைமறிர்து குழையெதிர்ஈடீர்து கொலைத்தொ 

ழின்மறலியைப்பயிற்றி, யமிழ் தினினைவிளர்த்து ணஞ்சனிற்் 

கருகி யையரிசிதறிமைதோய்ந் து, கமலமென்மலரை வனம் 

புகுத்தியவேற் கண்ணிணைமான்மரு ணோக்கர், தமதெனக் 

கவர்ந்து கொண்டவோமடமான் றடங்கணின் செயல்கவர்ந 

தனவோ. 

[இதனால் கண்களின் இறப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். குமிழ் - குமிழம்பூவின து, மிசை-மேற்பக்கத்தில், மறிந்து- 

மீண்டு, குழை - குழையெனப்படுகன்ற சாசணிக்கு, எதிர் - முன்பாக, 

நடந்து - சென்று, கொலை - கொல்லுதலாகிய, தொழில் - தொழிலை, 

மறலியை - யமனுக்கு, பயிற்றி... கற்பித்து, அமிழ்நினில் - அமிர்தத்தி 

னும், விளர்த்து - சுற்றிடம் விளர்த்து, உள் - நடுவில், ஈஞ்சினில்- 

விடத்தினும், கருட - கறுத்து, ஐயரி - அழகிய ரேகைகள், சிதறி - சத 

தப்பெற்று, மை - அஞ்சனத்திலே, தோய்ந்து - முழுக, கமலமென்- 

தாமரையெனப்படுகிற், மலரை - பூவை, வனம் - காட்டிலே (கீரிலே,) 

புகுத்திய - அடைவித்த, வேல் - வேல்போலும், கண்ணிணை - (தமய௩் 

தியின்) கண்களிரண்டும், மான் - மானினது, மருள் - மருட்சிபொருக் 

இய, நோக்கம் -. பார்வையை, தமதென - தம்முடையதென்ற, கவர்ந்து 

கொண்டவோ - வெளவிச் சொண்டனவோ, மடமான் - தமயந்தியி 

னுடைய, தடம் - விசாலம்பொருக்கிய, கணின் - கண்களின அ, செயல்- 

செய்கையை, கவர்ச்தனவோ - (அம்மான்௧ண்கள்) வெளவிக் கொண் 

டனவோ, எ-று, 

குமிழென்னுமுபமானச் சொல்லால் மூக்கென்னு முபமேயஞ்சொல் 

லப்படுதலால் 'உதவகவுயர்வு நவிற்சியணி. மேன்மூக்னெிரு பக்கத்தி 

லூர் தடையுண்டு சொல்லமாட்டாமையால் மறிந்தென்றது. எதிர் நடம் 

தென்றதனால் குழை காசைச்சூழவிடப்பட்ட கொரு காதணியென்க; 

அன்றெனின் அகுபெயராக்கி அதனையுடைய காதென்றுகொள்க ; மறி 

தலும் எதிர்டத்தலுங் கண்களுக்குச் சுபாவமாதலால் தன்மை நவிற்சி 

யணி. : கொலைத்தொழில் மறலியைப் பயிற்றுதலில்லாதிருக்கப் பயிற் ' 

அதற் சம்பந்தச்சைக் கற்பித்தலால் தேரடர்புயாவு நவிற்சியணி. 
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இதனாலே கொலை செய்தலில் யமனிலும் வவியன வென்னுட் பொருள் 

A தொனிக்ணனெறது. அமிழ்தம் ஈஞ்சுஞ் சேர்த்துச் சொல்லப் படுதலால் 

. அவை பாத்கடலிற் பிறந்த தேவாமிர்தமும் ஆலாகலமுமாம். கமலத்தை 

வனத்திலே புகுத்தலாயெ சம்பந்தத்தைக் கற்பித்தலால் கொடர்புயர்வு 

நவிற்சியணி. இது சிலேடையை அங்கமாகக் கொண்டுவந்தது. வேற் 

கண் உவமைத் தோகையணி. மருணோக்கம் - அஞ்சியனபோற் பார்த் 
தல். கொண்டவோ ? கவர்ந்தனவோ எனச் சந்தேகத்தைச் சொல்லுத 

லால் ஐயவணி. இங்கனம் பலவணிகளுஞ் சேர்தலாற் சேர்வை யணி 

யாம். 13 

வேனில்வேள்வனப்பு நோக்குதற்கமைத்த விளங்குக ண் 

ணாடியோ வொளிரும்; பானலங்கண்வா டீட்டியகிடர் ௪ சாணை 

யின் படிவமாகபோலங், கானவ।[றிக்தொழுகுஞ் சண்பகமல 

ரைக் கடிந்ததுமென்குமிழினைத் தூரந்தள்,; Tூனையுமுருக்கு 

மொழுகுபொற் கொடி மக்குவமையா மூரைக்குமாறரி2த. 

[ இதனாலே கபோலங்கள் மூக்கு இவற்றின் சிறப் 
புச் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஒழுகு - நேர்மைபொருந்திய, பொன் - பொன்மயமாகிய, 

கொடி - பூங்கொடி போல்பவள் து), கபோலம் - கதுப்பென்று சொல்லப் 

படுகிற பொருள்களானவை, வேனில் - வசந்தகாலத்திற்கும்ய, வேள்- 

மன்மதனானவன், வனப்பு - அழகை, நோக்குதற்கு, பார்த்தற்காக, 

அமைத்த; (கானமுகனால்) உண்டாக்கப்பட்ட, விளங்கு - விளங்கா 

நினற, கண்ணாடியோ - கண்ணாடிகளோ, ஒளிரும் - விளங்கா நின்ற, 

பானலம் - கருங்குவளை மலர்போலும், கண் - கண்களாகிய, வாள்- (அவ 

னுடைம) வாள்களை, தீட்டிய - திட்டுதழ்பொருட்டு, டெந்த - தங்கிய, 

சாணையின் - சாணேச்கல்லினுடைய, படிவமோ - வடிவங்களோ, கான்- 

வாசனையான த, வழிந்து - பெருகப்பெற்று, ஒழுகும் - நீண்ட, சண்பக 

மலரை - சண்பகப்பூலை, கடிந்து - கோபித்து, மென்குயிழினை-மெல் 

விய குமிழம்பூவை, துரந்து - துரத்தி, உள் - (கண்டோர்) உள்ளத் 

தையும், ஊனையும் - உடம்பையும், உருக்கும் - உருக்காகின்ற, மூக்கு- 

(அவளது) க் சக்கு, . உவமை - உபமானத்தை, யாம் - நாம், உரைக் 

குமாறு - சொல்லும்வழி, அரிது - இல்லை. எ-று, 

ஒழுகுபொன்-—மாற்றுயர்க் திளயெ பொன்னெனினுமாம், மன்மத . 

டனழூழ் றெந்தவனாதலால் வனப்பு நோக்குதற்கென்றும், கண்ணினருகே 
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யிருக்கையால் கண்வாடீட்டிய வென்றும் சொல்லிற்று, காமன் சம்பந்த 

மான பொருள்களெல்லாங் காமகோயை : வளர்க்குமாதலால் அவன் சம் 

பந் சமான கண்ணாடியுஞ் சாணைச்சல்லுமென்றது. சபோலங்களை அப்ப 

டிப்பட்ட சண்ணாடிகளுஞ் சாணைக்கற்களுமாகக் குறித்தலாலே தற்நறிப் 

பணி. இதனை யுறப்பாகச்கொண்டு ஐயவணி வந்தது. சண்பகமணம 

மூக்கின் சுவாசச் திருக்கன்றமையால் அதற்குக் கான்வழிர் செல்கிற 

அடை கொடுக்கப்பட்டது. சண்பகத்தைக் கடிதலுங் குமிழைத் துரத் 

தீலுமில்லாதிருக்க அவைகளைக் கற்பித்தலால் தொடர்புயர்வு நவிற்சி 

யணி. உவமை இல்லையென் றதனால்உப்மானந்தொக்க தொகையுவமை 

யணி. இவைபலவுஞு சேர்தலாற் சேர்வையணியாம். 14 

வள்ளைவார்காதுநோ க்னெருள்ள மஇம்ந்தினிதாடுபொன் 

னூசல், கள்ளவிழாம்பற்செய்யவாய் பவளக்கடிகைவா ணகை 

யொளிர் தரளம், தெள்ளிதிற்கோத்துப்பவளவள்ளஎத்திற் சேர்த் 

இயதாகுமஞ்செ றிசொல், இள்ளையங்ளெவி குயின்மொழியல 

தியாதெனக் திளக்கலாவ அவே. 

[இதனாற் காதுகள், வாய், பல்வரிசைகள், சொல் இவற்றின் 

இறப்புச் சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். வள்ளை - வள்ளையிலைபோல்நின்ற, வார் - 8ீட்சபொருக் 

இய, காது - (அவள்) காதுகளானவை, நோக்கினர் - பார்த்தவருடைய, 

உள்ளம் - உள்ளங்களானவை, மகிழ்ந்து - களித்து, இனிது - இனி 

தாக, ஆடு - ஆடப்பெறுகனெற, பொன்னூசல் - பொன்னூஞ்சல்களா 

கும்; கள் - தேனையுடைய, அவிழ் - மலர்ந்த, ஆம்பல் - அல்லிமலர் 

போலும், செய்ய - சிவப்பு நிறப்பொருந்திய, வாய் - (அவள்) உதடா 

னது, பவளக்கடிகை - பவளச்துண்டாகும், வாள் - காந்தி பொருந்திய, 

நகை - (அவள் வாயைச்சேர்க்த) பல்வரிசையான து, ஒளிர் - விளங்கு 

கின்ற, தரளம் - முத்துக்களை, பவளவள்ளத்தில் - பவளச் இண்ணத்தி 

னுள்ளே, தெள்ளிதின்-தெளிவடையதாக, கோத்து - கோத்தல்செய்து, 

சேர்த்தியதாகும் - சேர்க்கப்பட்ட கோவையாகும், அஞ்செறி - அழகானி 

றைந்த, சொல் - (அவள்) சொல்லுக்கு, சளெளை - இளியின ௫, இளவி- 

சொல்லும், குயில் - குயிலினது, மொழி - சொல்லும், ௮லத- (உபமா 

னங்கள்) அல்லாமல், யாதென - (வேறே) யாதென்று, ளெக்கல்-சொல் 

ஓதல்; ஆவது - அகும். று, ம் 
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வள்ளைவார்காது - உவமையணி. காதுகள் தோள்களி னளவும் 

தொங்கி ஊசல்போல அசைவுற்றுக் கண்டோர்மனந் தம்மைச் சேர்ர்து 

களிகூர்ந்திருக்கப் பெறு தலாலே கோக்கெருள்ள மூழ்க தினிதாடுபொன் 

னூசலென்றது, காதினை அப்படிப்பட்ட ஊசலாகச் குறித்தலாலே தற் 

குறிப்பணி. கள்ளவிழாம்ப லென்றதனால் ஆம்பவிலே தேன்போல 

வாயிலே தீஞ்சுவை மீர்கொள்ளப்படும். உதட்டிலே பவளச் துண்டை 

யும், வாயைச்சேர்ந்த பல்வரிசையிலே பவளக்கிண்ணத்தைச் சேர்ந்த 

முத்துக்கோவையையும், ஆரோபித்தலால் அவ்விரண்டும் உநவகவணி 

கள். உபமானத்திற் கேற்கப் பல்வரிசைக்கு வாயைச் சேர்ந்தவென்னுஞ் 

சொல் வருவிக்கப்பட்டது.. சொல்லுக்கமகு சுருங்கச்சொல்லன் முதலி 

யன. கிள்ளையங்கிளவி சுரம்பற்றியுஞ் சொற்பற்றியும் உபமானமாதலா 

லுக் குயின்மொழிசுர மொன்றையே பற்றி உபமானமாதலாலும் ௮௮௫ 

முன்னும் இது பின்னும் வைக்கப்பட்டன. 15 

ஒழுகொளிவிரிக்த கதிர்மணிவண்ண னுந்தியர்தாமரை 

யுறை3வான்;, முழுமதிக்கலையு ணிறைந்தபேரழகை மொண்டு 

கொண் டரிபரந்தகன்ற மழைமதர்நெடுங்கட் டமயந்திவத 

னம் வகுத்தனன் கரத்தினாலெடுத்த; புழைவழித்தோன்றும் 

விசும்பினையன்றோ களங்கமென் நின்னமும் புகல்வார். 

[இதனாலே முகத்தின்றெப்பு சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஒழுகு - நீள்னெற, ஓளி - காந்தியையுடைய, விரிந்த- 

பரந்த, கதிர் - கரணங்களை யுடைய, மணிவண்ணன் - நீலமணீபோ 

லும் நிறத்தையுடைய திருமாலது, உந்தி - நாபியிலுண்டாகய, அம்- 

அமயெ,. தாமரை - தாமரைப்பூவில், உறைவோன் - வாசஞ்செய்கன்ற 

நான்முகக்கடவுள், முழுமதிக்கலையுள் - பதினாறுகலைகளாலு நிறைந்த 

சந்திரனிடத்தே, கிறைந்த - நிரம்பிய, பேரழகை - உயர்வாகியசார த்தை, 

மொண்டுகொண்டு - (கையினா2லை) மொண்டுகொண்டு, அரி - இரேகை 

கள், பரந்து - படரப்பெற்று, அகன்ற - விசாலமாகிய, மழை-குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, மதர் - களித்திருக்கின்த, நெடு - நெடிய, கண் - கண்களை 

யுடைய, தமயந்தி - தமயந்தியினது, வதனம் - முகத்தை, வகுதீதனன்- 

படைத்தான், கரத்தினால் - கையினால், எடுத்த - எடுக்கப்பெற்ற, புழை 

வழி - அவாரத்தின்வழியிலே, தோன்றும் - காணப்படுகிற, விசும்பினே 
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யன்றோ - (நிறமுள்ள) அகாயத்தையன்றோ, களங்கமென்று-களங்க 
மென்று; இன்னமும் - இப்போதும், புகல்வார் - சொல்லுவார் (உலகத் 

தார்.) எ-று. 

மணியென்ப து நவமணிகளுக்குப் பொதுப்பெயராகியும் சிலவிடங 

களிலே நீலமணிக்குச் றெப்புப்பெயராகியும் வருதலாலே மீலமணியெ 

னப் பொருள் கூறப்பட்டது. ஒரு. பிரளய முடிவீலே நானமுகக்கட 

வுள்; திருமால் வயிற்றுட் சென்று அவனது நாபியிலே தோன்றிய கம 

லத்தின் வழியாக வெளிப்பட்டு அதிலிருக்ன்று னென்பது * புரா 

ணச் துண்மை. போழகென்றது இங்கே சந்திரனது சிறந்த பங்கு. 

அரிபரம்தகன் ற மழைமதர் நெடுங்கணென்னும் அடையை முகத் க்குக் 

கொள்ளாது தமயகந்திக்குக் கொள்க, காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட சட் திர 

சாரத்தினாலே உயர்வுடைய முகத்தழகாகிய காரியக் தோன்றலாவே 

காரணப்புனைவிலி புகழ்ச்சியணி. 4 புழைவழித் தோன்றும் விசும்பி 

னையன்றோ களங்கமென் றின்னமும் புகல்வார் ?? எனவே அத களங்க 

மன்று அப்பங்கு எபெட்டபள்ளத்தே சோன்றுகற நீலவாய மென்றதா 

யிற்று. களங்கத்துலே அவ்வாயத்தன்மையை ஆரோபித்தற்கு அதன த 

தன்மையை ஒழித்தலாலே ஒமிப்பணி. இவைபலவுஞ் சேர்ந்து வருத 

லாம் சேர்வையணியாம். 16 

செய்யுறுமமுதப் பசுங்கரும்பேய்ப்பத் தரண்டழகொ 

முகுமென் றடந்தோள்; பெய்வளைமுன்கைக் கணையயன்வ 

குத்த பொருள்களிற் பேசுவதெவ்னா; வெய்யவன்கதிர்களல 

ர்த்துசெங்கமல மெல்லடிக்குடைந்தன வென்முற், கையிணை 

மலருக் கணையெனவுரைத்தல் கழிமடனலதுவேறிலையே. 

[| இதனால் தோள்கள் முன்னங்கைகள் இவற்றின் 

சிறப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ | 

இ-ள். மெல் - மெல்லிய, தடம் - பெரிய, தோள் - (தமயந்தியி 

னுடைய) தோள்களானவை;, செய்யுறும் - கழணியிலிருக்றெ, அழுதம்- 

அமிர்தத்தையுடைய, பசுங்கரும்பேய்ப்ப - பசியகரும்புபோல, திரண்டு- 

* கூர்மபுராணம - அரியயன வரம்பெற்ற அத்தியாயம் (£ என்ன 

லும் வயிற்றிற் புகுந்தெழுகடலு படர மேழுலகு - மன்னிய 

புவனமனை த்சையு நோக்கி மனத்திறும் பூதுறங்காலைத் - தன்னீயவாயி 

லான்பது மாயோன் சுருக்கலும் வரும்வழி யுணரான் பொன்னிதழ்க் 

கமலகாளமென் நுளையிற் போந்துயர் பொகுட்டில் வந்தனனால் ?! 
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திரட்சிபொருக்கி, அழகொழுகும் - அழகு பெருகப் பெற்றிருக்கும், 
பெய்வளை - இடப்பட்ட வளையல்களையுடைய, முன்கைக்கு - (அவள்) 

மூன்னங்கைகளுக்கு, இணை - உபமானம், அயன் - நான்முறகக் கடவு 

ளால், வகுத்த - படைக்கப்பட்ட, பொருள்களில் - பொருள்சளூள்ளே, 

பேசுவது - சொல்லத்தகுவது, எவன் - யாது, வெய்யவன் - குரியனு 

டைய, கதிர்கள் - கிரணங்களால், அலர்த்து - மலர்த்தப்படுகனெற, செங் 

கமலம் - செந்தாமரைமலர்களானவை, மெல்லடிக்கு - மெல்லிய வடிக 

ளுக்கு, உடைந்தனவென்றால் - தோற்றனவென்று சொன்னால், இணை- 

இரண்டாகிய, கை - கைகளாகிய, மலருக்கு - மலர்களுக்கு, இணை 

யென - உபமானமென்று, உரைத்தல் - சொல்லுதற்குக்காணம், கழி- 

மிகுந்த, மடனல.து- அறியாமையல்லாமல், வேறு - மற்றொரு காரணம், 

இலை - இல்லை. எ-று, 

அயன - பிறத்தவில்லாதவன் ; இத உபசாரவழக்கு செழுமையும் 

கிளர்ச்சியும் நல்லஙிறமும் உபமேயத்திலே குறிப்பித்தற்குச் செய்புறு 

| மழுதப் பசுங் கரும்பென்றது. பசுங்கரும்பேய்ப்ப - உவமையணி. எவ 

|- னென்பது இன்மைப்பொருளில் வந்தது. அயன்வருத்த பொருள்க 

ளில் ஒருபமானம் தோன்றா மையால் தோகையுவமையணி, செங்கம 

லத்திற்கு வெய்யவன் கதிர்களலர்த்தென்ற அடை அது தம்மியல்பின் 

மலர்ச்சியையுடைய மெல்லடிகளுக்குத் தோற்றற்குரிய குணத்தையுடை 

யன வென்னுல் கருத்தை யுட்கொண்டிருத்தலாலே கநுத்தடைய ணீ. 

இதனாலே உபமேயமாகிய அவ்வடிகளுக்கு விசேஷக் தோன்றுவ தாகிய 

வேற்றுமைய ணி. தொணிக்கின்றது. கமலம் கீழ்ப்பட்ட வடி.களுக்குத் 

தோற்றமையைச் சொல்லவே மேற்பட்ட கைகளுக்கணையாகாமைதோன் 

அதலாலே சேய்புட் போநட்போணி. இவை பலவுஞ் சேர்தலாலே 

செர்வையணரியாம். 10 

இழையிடைபுகா து மார்பிடங்கொண்டவேரிள வனமுலை 

வள்ளைக், குழைபொருங்கண்ணி யெழிற்கடற்பிறந்த குமிழி 

யோவதனிடைநீக்த, : விழைவுறுமதனும் பருவமுமமைத்து 

விளங்குபொற்குடங்கொலோவதனிற் றழைசிறைநேடப் புட் 

கொலோகமல முகைகொலோவென்பொல் ச।ற்றுவதே. 
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இதனால் முலைகளின் செப்புச் சொல்லப்படுபின்ற து. | 

இ-ள். இழை - நூலும், இடை - நடுவில, புகாது - நுழையா 

இருக்கும்படி, மார்பு - மார்பை, இடம் - (தமச்) இடமாக, கொண்ட- 

கவர்ந்த, ஏரிளவனம் - அழகும் இளமையும் சந்தனக் கோலமும்பொருக் 

திய, முலை - ல எம் சொல்லப்படுகிற பொருள்களானவை, 

வள்ளை - வள்ளைபோலுங் காஅசளைச்குழ்ர்த, குழை - குழைகளோடு, 

பொரும் - போர்செய்கன் ஐ, கண்ணி - கண்களையுடையவள ௮, எழில்- 

அழகாகிய, கடல் - கடலின் கண்ணே, பிறந்த - உண்டாகிய, குயி 

ழியோ - குமிழிகளோ, அதனிடை - அக்கடவின்கண்ணே, நீந்த-8ந்து 

தற்கு; விழைவுறு - அசைகொண்ட, மதனும் - மன்மதனாலும், பருவ 

மும் - மங்கைப்பருவத்தி னாலும், அமைத்து - உண்டாக்கப்பட்டு, 

விளங்கு - விளங்காமின்ற, பொற்குடங்கொல் - பொற்குடங்களோ, அத 

னில் - அக்கடலி லிருக்னெற, தழை - தழைந்த, சிறை - இழைகளையு 

டைய, ரேயிப்புட்கொல் - சக்கரவாகப் பறவைகளோ, (அதனில்) அக் 

கடலிலே தோன்றிய, கமலமுகைகொல் - தாமரையரும்புகளோ, என்- 

(இவற்றுள்ளே)யாது, சாற்றுவது - (என்னாற்சொல்லப்பவெ௮) எ-று, 

இழையிடை புகாத மார்பிடங்கொண்ட வென்றதனாலே அம்முலை 

கள் அடிபாக் துயார்து ஒன்றோடொன்று நெருங்கி விளங்குனெறமை, 

சொல்லப்பட்ட தாயிற்று நீந்துதல் - புனல்விளையாட்டைச் குறித்தெனக. 

பருவமெனப் பொதுப்படச் கூறினும் எல்லாப் பருவங்களினும் இறந்த 

மங்கைப் பருவமென்றுகொள்ச. ஆழ$ரிலிறங்கவஞ்சி யோர்குடமுதலிய 

வற்றைப்பற்றி யிறங்குதல் உலகவழக்கம். முலைகளை அக்குமிழி முதலி 

யனவாகக் குறித்தலாலே தற்தறிப்பணிகள். இர்நான்கு தற்குறிப்புகளை 

யும் அங்கமாகக் கொண்டு ஐயவணி வந்தது. இத்தற்குறிப்புகள் எழிழ் 

கட லென்ற உருவகத்தாலே பிழைப்பிக்கப்பட்டன. 18 

மால்புரிமுலைமென் கமலகாண்முகையில் வண்டுவீழ்மா 

லையாபசும்பொற், சேலைமிதணிந்த மேகலைமணியினொருசுடர் 

செவ்வனின்றதுவோ, அலி கடத் ர் னுண் 

ணிதிற்சலாகைசேர்த் தியதோ; வாலிளந்தளிரி டாது 

ருந்த வவவயிறணிமயி ரொழுங்கே. 

[ இதனால் வயிற்று மயிரொழுங்கின் சிறப்புச் 

சொல்லப் படுகின்றது. ] 

இ-ள். ஆல் - அலினது; இளந்தளிரின் - சிறுதளிரின அ, அழகு- 

அழகானது, வீற்றிருந்த - கெர்லுவிருக்கப்பெற்த; அவ்வயிறு - அத் 
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தமயந்தி வயிற்றை, அணி - அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற, மயிரொ 

முங்கு - மயிரொழுங்கென்று சொல்லப்படுகிற பொருளானது, மால்- 

ஆசையை, புரி - செய்கின்ற, முலை - முலைகளாயெ, நாள் - மலரும் 
பருவத்தையுடைய, மெல் - மெல்லி.) கமலம் - தாமரையினுடைய, 

மூகையில் - அரும்புகளில், வீழ் - (வந்து) விழுறெ, வண்டு - வண்டுக 
ளது, மாலையோ - வரிசையோ, பசும்பொன் - பசிய பொன்மயமாயெ, 

சேலைமீ து - புடவையின்மேல், அணிர்த-தரிக்கப்பட்டிருக்றற, மேகலை- 

மேகலாபாணத்தினது, மணியின் - நீலமணியினத, செவ்வன்-நேராக, 

நின்றது - மேலெழுக்து நின்றதாகிய, ஒருசடரோ - ஒருகதிரொ, நாலி 

னும் - இழையினு மதிகமாக, நுடங்கும் - அசைகின்ற, மருங்கு-இடை 

யானது, இராது - ஓடியாதிருக்க, அனங்கன் - மன்மதனால், நண்ணி 

தின் - நுண்ணிதாக, சேர்த்தியது - சேர்க்கப்பட்டதாயெ, : சலாகையோ- 

இருப்புக்கம்பியோ, எ-று, 

ஆடவர்க்கு மற்றை யவயவம்களினும் அதிக விருப்பஞ செய்தல் 

பற்றி மால்புரி முலையென்ற து. மணமுந்தேனும் வெளிப்படாமையால் 

வண்டுவீழ்தற் இயைபில்லாத இளமுகைகளை மொழித்தற்கு சாண்முகை 

யென்றது. அதாவது அன்றைக்கு மலரும் பருவழுடைய அரும்பாம். 

வண்டு மாலையாவது வண்டுகள் இடைவிட்டுப் போகாம லொன்றன்பின் 

ஜொன்றாகச் தொடரும் தொடர்ச்சி, செய்வ ணிற்றலாவது - சாய்வின்றி 

மேலே நிவந்திருத்தல். நாலினு நுடங்கு நுண்ணியவிடைக்குத் சகு 

யாக நுண்ணிதிற் சலாகையென்றது. செவிமுதலிய வுறுப்புகளுக்குக் 

குழைமுதலியன போல வயிற்றிற் கணியாயழகு செய்தலின் அணிம௰ி 

ரென்று. வயிற்று மமிரொழுங்கை அவ்வண்டுமாலை முதவியனவாகக் 

குறித்தலாலே தற்தறிப்பாணி. இதனை அங்கமாகக்கொண்டு ஐயவணி 

வந்தது. உபமானமாகிய ஆலந்தளிரின து தன்மையை உபமேயமாடிய 

வயிற்றிலே ஆரோபித்தலாலே காட்சியணி. இதனாலே அம்மயிசொழுங் 

குக் இடன் சொல்வது போன்று வயிற்றுச்சிறப்புஞ் சொல்லியதாயிற்று. 

படைப்பழிவேதன் கமலமென்மலரைப் பழிக்குமென் 

கரத்தினனடுவைப், புடித்தலும்விரல்க ளழுந்தியவரையோ 

பெட்புறு மங்கையம்பருவ; மடித்தலஞ்சேர்த்தி யேறுதற்க 

மைத்தபடிகொலோ வவ்வயிறணிர் த; மடிப்புறுவரையின ழக 

னுக்குவமை மற்றுநாமுரைக்குமா றெவனோ. 

15 ் 
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[இதனால் வயிற்றுமடிப்புகளின் இறப்புச் 
சொல்லப்படுகின்ற து. ] 

இ-ள். அவ்வயிறு - அத்தமயந்தியின் வயிற்றினால், அணிரந்த-தரிக் 
கப்பட்டிருக்றெ, மடிப்பு - மடிப்புகளென்று சொல்லப்படுகிற பொருள் 

களானவை,  படைப்புழி - (அவளைப்) படைத்தபோது, வேதன்-நான் 

முகக் கடவுளானவன், கமலமென் - தாமரையெனப் படுகிற, மலரை- 

பூவை, பழிக்கும் - கிந்திக்கின்ற, மெல் - மெல்லிய, கரத்தினால்-கையி 

னாலே, நடுவை - இடையை, பிடித்தலும் - பிடித்தவளவீலே;, விரல் 

கள் - (அவன்கை) விரல்களானவை, அழுந்திய - அழுக்ததலா லுண்டா 

இய, வரையோ - மடிப்புகளோ, பெட்புறு - விரும்பப்படுகின்ற; மங் 

சையும் பருவம் - மங்கைப்பருவமாகிய (பெண்), அடித்தலம் - அடித்த 

லங்களை, சேர்த்தி - ஊன்றி, ஏறுதற்கு - ஏறுதற்காக, அமைத் த- (அவ 

னாலே) உண்டாக்கப்பட்ட, படிகொல் - சோபானங்களோ, வரையின்- 

அம்மடிப்புகள த, உறு - மிகுந்த) அழகினுக்கு - செளந்தரியத் துக்கு- 

உவமை, உபமானம்; நாம் - நாம், உசைக்குமாறு-சொல்லுமாறு, எவன்- 

யாது, எ-று, 

கமலமென் மலரைப் பழிக்குமென் காமென்றதனால் அவண் மெல் 

லிய இடையைப் பிடித்தற்கு அக்கரந் தகுதியுடைத்தென்றதாயிற்று. நடு 

வைப்பிடித்தல்- அவனளவையறிதற்கென்க, . விரல்களழுந்தியவரையென் 

இதனால் அழுத்திப் பிடித்தானென்பதும், அங்ஙனம் பிடித்தபோது அங் 

குட்டம் பின்புறத்திற்செல்ல மற்றைச் சுட்டுவிரல்முதலிய நான்கு விரல் 

களும் முன்புறத் துச் சென்தழுந்தலால் அவற்றுளொன்றற் கொன்றிடை 

வெளிகளிலெமும்பி மூன்றுவரைக ஞண்டாயினவென்பதுந் தோன்று 

இன்றன. வயிற்றுமடிப்புகளை அவ்விரல்களழுந் திய வரைகளாசவும் அப் 

படி.களாகவுங் குறித்தலால் தற்தறிப்பணிகள். இவை ஐயவணிக்கங் 

கம். இங்கனஞ் றெப்பிக்கப்பட்டது வரையின் வடிவமே யாதலால் 

வரையினழூனுக் குவமையென்று பின்வேறு கூறப்பட்டது, மத்றும்- 

அசைநிலை. எவனென்பது இன்மைப்பொருளில் வந்தது. அழகனுக் 

குவமையில்லை யெனலால் உபமானந்தொக்க தொகையுவமையணி. 20 

சுணங்குபூத்தொருகாழ் மணிவடங்டெந்த துணையிள 

வனமுலைசுமநற்து, வணங்கொடோறுந் தேய்க்ததோபெருகும் 

வனப்பெனுங்கடலுளாம்ச் ததுவோ; கனங்கொள்வண்டார்க் 

குங் கணைமதன்கண்ணேறெய்தலுக்கழிர்ததோவன் றி, யணன் 

கரவல்குற் றேர்மிசைவதியு மனங்கனோவிடைய றி இிலேமால். 
ர் 

- 

ழ் 
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| இதனால் இடையின்9றெப்புச் சொல்லப்படுநின்றது. | ' 

இ-ள். இடை - (அதீதமயர்தியின த)  இடையென்று சொல்லப் 

படுற பொருளானது, சுணங்கு - தேமல், பூத்து - படரப்பெற்று, ஒரு 
காழ் - ஓரளவாகிய சரங்களையுடைய, மணிவடம் - இரத்தினமாலை, 

இடத்த - டெக்கப்பெற்ற, துணை - இரண்டாகய, இளவனம் - இளமை 

யுஞ் சந்தனக்கோலமும் பொருந்திய, முலை - முலைகளை, சுமந்து-சுமத்த 

லால், வணங்கி - வளைந்து, நாடோறும் - தினந்தோறும், தேய்ந்ததோ- 

(கிறி. அூசிறிதாகத்) தேய்ந்து போயித்றோ, பெருகும் - பொங்குகின்ற, 

வனப்பெனும் - அழகென்ற, கடலுள் - கடலுள்ளே, அழ்க்ததவோ - 

முழுகப்போயிற்றோ, கணம் - கூட்டத்தை, கொள் - கொண்ட, வண்டு- 

வண்டுகளானவை, ஆர்க்கும் - ஒலிக்கப்பெறுதின்ற, கணை - பூவம்பை 

யுடைய; மதன் - மன்மதன து, கண்ணேறு - பார்வைக் குற்றமான ௫; 

எய்தலும் - அடைந்தமாத்திரத்திலே, கழிக்ததோ - இறந் துபோயித்றோ, 

அன்றி - அல்லாமல், அணங்கு - அழகாகிய, அரவு - பாம்பின் படம் 

போலும், அல்குல் - அல்குலாகிய, தேர்மிசை - தேரின்மேலே,வதியும்- 

இருக்கின்ற, அனங்கனோ - அங்கயில்லாத மன்மதனோ, அறிகிலேம்- 

(யாம்) அறிதநிலேம். எ-று. 

அநங்கன் - அங்கமில்லாதவன். இடையானது நுண்ணிதாய்க்கா 

ணச் கூடாதிருத்தல்பற்றி - அதன்மேலே கணங்கொண்டிருக்கிற இர 

- ண்டுமுலைகளாலும் அழுத்தப்பட்டுத் தேய்தற்கு வினை முதலாகவும் அள 

வற்றிருக்கையால் அழகைக்கடலாக உருவகஞ் செய்து அக்கடலிலேமூழ்கு 

தற்கு வினைமுதலாகவும், ஒருவனொருபொருளை வியர் அற்றுப் பார்த்தால் 

அப்பொருள் அப்பார்வைக்குற்றக் தாங்யெழிதல் உலகியல்பாகலால் மண் 

மதன அ அப்படிப்பட்ட பார்வைக்குற்றந் தாங்கி அழிதற்குவினை முதலா 

கவும், அரசனுக்குத்தோபோல மன்மதனுக்குப் பகை வெல்லுதற்குத் 

துணேக்கருவியாகையால் அல்குலைத்தேராக வுருவகஞ்செய்து அதன்மே 

விருக்றெ உருவமில்லாத மன்மதனாகவும், குறித்தலாலே  இந்கான்குந 

தற்தறிப்பணிகள். இவற்றை அங்கமாகக்கொண்டு ஐயவணிவந்த த. 

இவற்றுள் முன்னையமன்றும் வினைப்போநட்டற் தறிப்பணி. பின் 

னது வடிவப்போநட் டந்தறிப்பு. இவ்வேறுபாட றிதற்கு அவற்றிடை. 

அன்றியென்னுஞ் சொல்வைகச்கப்பட்டது. இரண்டாவது தற்தறிப்பு 

உருவகத்தா லுய்விச்சப்பட்டது.  . 21 

வெங்கதிர்க்கடவுள்கொக.ஞ்சியந் தேர்க்குவியப்புறவா [ரி 

யொன்றமைத்த, பங்கமிறெழிலின் பயிற்சியா லனங்கன்பைங் 
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கிளிக்கூர்கன்மான் நேர்க்குச், செங்கரம்வருக்த மலாயன்வகு 

த்த திரரியோசெய்யபொற் றட்டோ, வங்கரவல்கு லதனள 

வுரைக்னொடவரவாவின. களவே. 

[ இதனால் அல்குல்றெப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். அங்கு.- அவ்வரையிட த்தைச் சேர்ந்த, அரவு - பாம்பின் 

படம்போலும், அல்குல் - அல்குலென்று சொல்லப்படுகின்ற பொருளா 

து, மலர் - தாமரைப்பூவிவிராக்கன் 2, அயன் - நான் முக்க கடவுளான 

வன், வெங்கதிர்க்கடவுள் - குரியதேவன அ, கொடிஞ்சி - மேன்மொட் 

டையுடைய, தேர்க்கு - இரதத்திற்கு, வியப்புற - ஆச்சரியப்பட, ஆழி 

யொன்று - ஒருருளையை - அமைத்த, அமைலித்த, பங்கமில் - பழுதில் 

லாத, தொழிலின் - தொழிலின த, பயிற்சியால் - பழக்கத்தினாலே; 

அனங்கன் - ம்ன்மதன த, பைங்கிளி - பச்சைக் இளியாகிய, கூக்தன் 

மான் - குதிரையை யுடைய, தேர்க்கு - இரதத்திற்கு, செங்கரம்-செய்ய 

கைகளானலை, வருந்த - வருத்தமுத, வகுதத - (அவனாலே) படைக்கப் 

பட்ட, திகிரியோ - ஒருருளையோ, செய்யபொத்றட்டோ - (அக்கடவு 

ளாலே அம்மன் மதனுக்குப் படைக்கப்பட்ட) செம்பொன்னினாற் செய்த 

தட்டோ, அதன் - அவ்வல்குவின அ, அளவு - (பரப்பி) னளவை, உரைக் 

இன் - சொன்னால், ஆடவர் - காளையர் தம், அவாவினது - (அதன்மே 

லுளதாகிய) ஆசையின் ௮, அளவே - அளவேயாகும், (அத) எ-று. 

கொடிஞ்சி - தோமேன்மொட்டு, 6 கூவிரங்கொடிஞ்சி கூம்புதேர் 

மொட்டே ?? இதனாலறிக. பலவுருளைக ளின்றி யமையாத தேர்க்கு 

ஒருருளை அமையும்படி யாகச் செய்தல் அரிய செயலாதலால் . வியப்புற 

வென்றும், அடகஙனஞ செய்யப்பட்டது நெடுங்காலமாக நிலைபெறுத 

லாலே பங்கமிறொழிலென் றும் கூறிற்று, பின்செய்யப்பட்ட விதற்குச் 

செங்கரம் வருந்த வெனலால் அதினுமிது சிறந்ததாகச்செய்யப்பட்டமை 

தோன்றுகின்றது. அல்குலை அப்படிப்பட்ட உருளையும் பொற்றட்டமொகக் 

குறித்தலாலே த$தறிப்பணிகள். இவற்றை யுறுப்பாகக்கொண்டு ஐய 

வணி வந்தது. அ௮சனளவு ஆடவரவாவின தளவெனவே அ௮வ்வவாவினள. 

வைப் போலவே அல்குற் பரப்பினளவைக் காணக்கூடாதென்றதாயிற்று, 

£6 ஐயோவசலல்குல் குழ்வறாதற் காழித்தேர் - வெய்யோர்ச்கனேக நாள் 

வேண்டுமே ?? என்றார் பிதரும், அவ்குவினளவுயாது ? ௮து ஆடவ 



அன்னத்தைத் தா அவிட்டபடலம், IE 

ரவாவினதள் வென்பதுபடத் தோன்றுகிற வீரண்டவொக்கியப் பொருள் 

சளுக்கு ஐக்கியத்தைச் சொல்லுதலாலே காட்சியணி, 22 

மாந்தளிர்மேனி யீரம்பையைவனப்பின் வென்றமான் நி 

சண்மணிக் குறங்கு; கூம்தலம்பிடியின் கொழுங்கரந் துரந்து 

குலவியகவின்குடியிருக்து, சேந்தஅனுண்பஞ்சின் மென்மைய 

வாகிச் செழுமணிமமகலைதாங்க; யேர்தெழிற்கன்னி யாம்பை 

யின்குலங்க ளியாவையுமெளிதின் வென் றனவே. 

| இதனால் தொடைகளின் றெப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். மா - மாவினது, தளிர் - தளிர்போலும், மேனி - வடிவத் 

தையுடைய, அரம்பையை - அரம்பையென்பவளை, வனப்பின் - அழக 

னாலே, வென்ற - வென்ற, மான் - தமயந்தயினுடைய, திரண்மணீ- 

இரட்சியம் அழகும்பொருந்திய, குறங்கு - தொடைகளானவை, கூந்தல்- 

கூந்தலையுடைய, பிடியின் - பெண்யானையின் அ, கொழுங்கரம்-செழிய 

அதிக்கையை, துரந்து - துரத்தி, குலவிய - விளங்குகின்ற, கவின்- 

காந்தியான த, குடியிருக்து - குடியிருக்கப்பெற்று, சேர்ந்த - சிவந்த, 

நுண் - நுண்ணிய; பஞ்சின் - பஞ்சனுமதிகமான, மென்மையவாட- 

மெல்லியகுணத்தை யுடையனவாதி, செழுமணி - செழிய நவமணிகளா 

லாய, மேகலை - மேகலையை, தாங்கி - சுமந்து, ஏந்து - ஏந்தப்பட்ட, 

எழில் - அழகையுடைய, கன்னியரம்பையின் - இளவாழைகளுடைய, 

குலங்கள் யாவையும் - குலங்களையெல்லாம், எளிதின் - வருத்தமில்லா 

மல், வென்றன - வென்றன. எ-று, 

மாந்தளிர் மேணியரம்பை யென்றதனாலே அவளழகிற் சிறத்தவ 

ளென்றதாயிற்று. அரம்பை - தேவ கன்னிகையரு ளொருத்தி. வென்ற 

வென்னும் பெயரெச்சங் குறங்கென்னும் பெயர்கொண்டது. அரம் 

படையை வனப்பின்வென்ற குறங்செனவே அவளுடையவெல்லா அவயங் 

களினழகுங்கூடி இவளது தொடையழகுச்குங் குறைக்சசென்றதாயீற்று, 

அரம்பைக்கு அவ்விருபொருள்களும் “ அரம்பை தெய்வப்பெணவாழை?? 

இதலைநிக. அவ்விரண்டரம்பைகளையும் வெல்லூதலும் பிடியின் கரத் 

தைத் தூரத்தலும் இல்லாதிருக்க அவற்றின் சம்பர்தத்தைக் கற்பித்த 

லாலே தொடர்புயர்வு நவிற்சியணி. 22 

புக்கை குழைக்கும் வேனில்வேன் பகழி யொதிந்த 

பொன்னாவம்வெர்கொடுப்ப, வாங்கவன்வெற்றி குறித்திடவி 
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ரிஞ்ச னமைத்தகாகளம்வெரீஇ யரற்றத், தேங்கமழ்வாவி நீரி. 

டைக்குளித்துச் சஇனைவரான் மறைந்திடவரையிற், நாங்கு 

கேன்பெய்த பச்சளங்கமையைத் தோழமை கொண்டன 

கணைக்கால். | 

[ இதனால் கணைக்கால்களின் இறப்புச் சொல்லப்படுகன்றது. | 

இ-ள். கணைக்கால் - (தமயந்தியினுடைய) கணைக்கால்களானலை, 

பூங்கழை - அழகிய கருப்புவில்லை, குழைக்கும் - வளைக்கின்ற, வேணில்- 

வசந்தசாலத்இத்குரிய, வேள் - மன்மசனது, பகழி - பூவம்புகளால், 

பொதிந்த - நிறைந்த, பொன் - பொன்மயமாதிய, அவம் - அம்புக்கூடா 

னது, வெந்கொடுப்ப - (தோற்றுப்) புறங்கொடுக்கவும், ஆங்கு - அந்தக் 

காலத்தில், அவன் - அம்மன்மதன து, வெற்றி - வெற்றியை, குறித் 

துட - குறிக்கும்படியாக, விரிஞ்சன் - நான்முகனால், அமைத்த-படைக் 

கப்பட்ட, காகளம் - காளமானது, வெரீஇ அரற்ற - அஞ்சியொலிக்க 

வும், தேங்கமழ் - தேன்மணக்கப் பெற்றிருக்னெற, வாவி - தடாகத்தி 

லுள்ள; நீரிடை - நீரின்சண்ணே, குளித்து - முழ்கி, சனை - கருவை 

யுடைய, வரால் - வராலான து, மமைர்திட - ஒளித்துக் கொள்ளவும் 

(செய்து) வரையில் - மலையின்கண்ணே, தூங்கு-தங்கிய, தேன்-தேனை , 

பெய்த - வார்த் துவளர்க்கப்பட்ட, பச்சிளங்கழையை ட் பசுமையு மிள 

மையும் பொருந்திய மூங்கலோடு, தோழமை - நட்பை, கொண்டன- 
கொண்டிருந்தன. எ-று, 

அவத்திற்குப் பகழிபொதிந்த வென்றும் பொன்னென்று.ம் அடை 

கள் சேர்த்தமையாற் கணைக்காலில் ஆடவா அ மனவலியைக் கெடுக்கன்ற ' 

குணமும் பொன்னிறமுங்கொள்க. மன்மதன் காகளமெனப் பட்டது ' 

குயிலாம்.- “கடமுரசங கங்குல் சளிறு குயில் காளங் - கொடிமகரந் 

திங்கள் குடை ?? இதனாலறிக. குயில்வடிவத்திற்குங் காமுகரைவருத் து 

தற்குங் கொள்ளப்படும். சினைவராலுக்கு வயிறுபோலக் கணைக்காலிற் 

குப் பின்புற மேற்பங்கு பருத்திருத்தல்கொள்க, வெர் கொடுப்ப-வெரீ. : 

இயரற்ற - மறைந்திட - இவ்வினையெச்சவடுக்கை முடி த்தற்குச் செய்து 

என்னுஞ் சொல் வருவிக்கப்பட்டது. ஆவ முதலியவை வெந் கொடுக் 

கச் செய்கை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தைக் கற்பித்தலாலே தொடர் 

புயர்வு நவிற்சியணி. . மூங்கிலுக்குக் கண்டோரால் விரும்பப் 
படுகிற அதன் செழுமைமுதவிய குணங்கள் தோன்றற்கு வரை 

யிற்றூங்கு தேன் பெய்தவென்னு மடை கொடுக்கப்பட்டது போ. 

ஞூ ப ன தன அ த வன் 
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அரம், தோழமை கொண்டனவென்றதற்கு அவைகளை யொத்திருக்கன் 

றன வென்பஅ கருத்து. 24 

| முருகவிழ்செய்ய கமலமுண்ணெ௫ூழ்கது முகமலர்ந்துறு 

| கணீர்சிர்தி, யொருபசுந்தாளின் வன த்தினின் றரிதி எஞற்றிய 

| தவத்தினாலன்றோ, விரிமலாசோகின் றளிர்நலங்கவற்றி மென் 

| சிறையன மெனமிழற்றும்,பரிபுரமணிந்து பஞ்சியூட்டியபொற் 

| பதத்தினைச் சறிதுபோன் றனவே. 

[| இதனால் அடிகளின் சிறப்புச் சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். முருகு - பரிமளமானது, அவிழ் - விரியப்பெற்றிருச் 

| கின்ற, செய்யகமலம் - செந்தாமரை மலர்களானவை, உண்ணெ௫ழ்க் து- 

| மனமுருகி, (உட்கட்டுவிட்டு) முகமலர்ந்து - முகக்கிளாச்சிகொண்டு- 
| (நுனிவிரிர்து) உறு - மிகுந்த, கணீர் - அனந்தக் கண்ணீரை, (தேனா 

| யெரீரை) இந்தி - பொழிந்து, ஒருபசுந்தாளின் - பசிய ஒருகாலினாலே, 

(ஒரு£ாளத்தினாலே) வனத்தில் - காட்டிலே, (ரிலே) நின்று - கின்று) 

அரிதின் - அரிதாக, உஞுற்றிய - செய்த, தவச்தினாலன்றோ - யோகத்தி 

லைன்றே, விரி - விரிந்த, மலர் - மலர்களையும், ௮சோடின் - அசோ 

கத்தின அ, தளிர்ஈலம் - தளிர்கள்! லுயர்ந்ததையும்; கவற்றி - துன்பப் 

படுத்தி, மென்சிறை - மெல்லிய சிறைகளையுடைய, அனமென - அன் 

னம்போல; மிழற்றும் - ஒலிக்கின்ற, பரிபுரம் - சிலம்பை, அணிக் த- 

தரித்து, பஞ்சி - செம்பஞ்சை, ஊட்டிய - அப்பப்பெற்ற, பொன்- 

பொன்னிறம்பொருக்திய, பத்தினை - அடிகளை, சிறிதுபோன்றன - ஒரு 

, சிறிது ஒத்தன. எ-று, 

தாமரைக்கு முகமலா்தல் சூரியன்முன்னே யாதலால் அத தவத் 

திற்குங்கொள்க. வனத்திழ்சென்றொரு தாளானின்று மனங் சமைந்து 

குரியனைரோக்கி யானந்தச்கண்ணீர் பொழிந்து செய்யப்படுகிற யோகம் 

தாமரைக்குச் சிலேடையாற் சொல்லப்பட்டது. பதத்தினைச் சிறிது 

போன்றன வென்றதற்கு அந்த யோகத்திற்குப் பயனாகத் தமயந்தியின் 

பதசாரூப்பியத் திற் சிறி அபெற்றனவென்பதுபொருள். சரியை-இிரியை- ' 

யோகம் - ஞானம் - இவற்றிற்கு முறையே - சாலோக்ியம் - சாமீப் 

பியம் - சாரூப்பியம் - சாயுச்சியம் இவை பயன்களாமென்பது சைவாக 

- மத்திற் காண்க. பதத்தினைச் சிறி துடோலுதற் கேதுவாகாத அத்தாமரை 

யினது அப்படிப்பட்ட நிலமையாகெய தவத்தை யேதுவாகச் குறித்த 

லாலே ஏதுத் தற்தறிப்பணி. தாமரை தன்னாலே விரும்பப்பட்ட பத 
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சாரூப்பிய முழுதும் அடையாமையைச் சொல்லுதலால் த்ததியின்மை 

யணி. இவை சேர்தலாத் சேர்வையணி. 20 

இதக்சுகைவனப்பின் மடவரறன்னை யெவ்வுழிக்கண்டனை 

யென்னிற், பைத்தபாம்பல்கு லரம்பையர்வதியும் பதிதுறந் 

இம்பரிற்போரந் ௮, மொய்த்தபூம்பொய்கை காணியதேய முழு 

வதுங்குறுனெனவற்றுட், கைத்தலமயந்த நெல்லியங்கனியிற் 

கண்டனன்விதர்ப்பர்கோனகரில். 

[இதனால் ரீ அவளை எங்கேகண்டாய் என்தற வினாவோடு 

கூடிய உத்தாஞ் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். இத்தகை - இப்படிப்பட்ட, வனப்பின் - அழகினையுடைய, 

மடரவல்தன்னை - மங்கையை, எவ்வுழி - எவ்விடத்தே கண்டனை என் 

ணின் - பார்த்தாயென்று வினாவினால், பைத்தபாம்பு - படம்விரித்த 

பாம்புபோலும், அல்குல் -... அல்குலையுடைய, அரம்பையர் - தெய்வ 

மாதர், வதியும் - விற் பதி - நகரத்தை, அறந்து- 

விட்டு£ங்ட, இம்பரறில்-இவ்வுலகத்தின்கண், போரந்து-வந்து, மொய்த்த- 

ம பூ - மலர்களையுடைய, பொய்கை - தடாகங்களை, காணிய- 

பார்க்கும்படியாக, தெயமுழுவதும் - தேசங்களனைத்தையும், குறுகினன்- 

அடைந்தேனாகி), அவற்றுள் - அத்தேசங்களுள்ளே, கைத்தலம் - உள் 

எங்கையில், அமர்ந்த - தங்கிய, ரெல்லியங்கனியின் - நெல்லிப்பழத் 

தைப்போல, விதர்ப்பர்கோன் - லீ மராசன ௫, நகரில் - பட்டினத்தல், 

கண்டனன் - (அவனைப்) பார்த்தேன். எ-று, 

பூம்பொய்கை காணுதல் விளையாடுதற் பொருட்டென்க. அவ 

ளிடத்தே சிலகுறைவுகள் உ௨உன்னாலறியப்படா திருக்கலாகாதாவெணின் 

அப்படிக்கில்லை யெனற்குக் கைத்தலமமர்ந்த தெல்வியங்கனியென் றது. 

நெல்லிக்கனியை :யுள்ளங்கையில் வைத்துப் பார்ப்போருக்கு அசனுரு 

வமுழுதும் ஈன்றாய்க்கராணப்படுதலறிக, அன்றியும் அக்கணியின் புற 

வரைகளாலே உட்கொட்டையின் வரைகளையும் வறிசல்போல அவள் 

புறத் இக் குணங்களாலே அகத்துக்கருத்தின் குணங்களையும் அளவறிதற் 

கும் சொல்லப்பட்ட தெனினுமாம். 27 

காண்டலுமவட்கு நிகராமகளிர்தம்மிலுங் கண்டிலேன் 

கதித்துப், பூண்தயங்கனைய வனமுலைதளைக்கும் புயமுடை 

பிளைஞன்யாரென்னாத்; தேண்டினன்மும்மை யுலநினுங்கா 
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| ணேன் றிரும்தலர்க் கசனியேறன்ன, வாண்டகாய் நின்னைக் 

காண்ட லுநினைந்சே னவ்வளை த்தோளணங்கனெையே. 

[ இசனாலே அப்படிரின்னாற் காணப்பட்டவளை இங்கே 
நினைத்தற்குக் காணம் யாதென்கிற வினாவிற்கு 

விடை சொல்லப்படுகின்ற | 

இ-ன். திருந்தலர்க்கு - பகைவருக்கு, அசனியேறன்ன - இடியேற் 

றைப்போலும், ஆண்டகாய் - ஆண்மையுடையவனே, காண்டலும்- 

கண்டவளவிலே, அவட்கு - அவளுக்கு, நிகர் - நிகர்வாரை, அரமகளிர் 

தீம்மிலும் - தெய்வமங்கையருள்ளும், கண்டிலேன் - பரர்த்திலேன், 

கஇத்து - பருத்து, பூண் - ஆபரணங்களால், தயங்கு - விளம்காநின்ற, 

இளைய - இளமைபொருந்திய, வனம் - சந்தனக்கோலத்தையுடைம 

முலை - முலைகளை, இளைக்கும்-தழுவுவதற்குத்தகுஇயுள்ள், புயம்-தோள் 

களை, உடை - உடைய, இளைஞன் - காளை, யாரென்னா - எவரெனறு, 

தேண்டினன் - தேடினேன், மும்மையுலகிலும் - மூன்றுலகங்களிலும், 

காணேன் - கண்டிலேன், நின்னை - உன்னை, காண்டலும் - பார்த்தவள 

விலே, ௮ - அந்த, வளையலையுடைய, தோள் - கைகளையுடைய, ௮ணவங் 

இனை - கன்னியை, நினைந்தேன் - நினைத்தேன். எ-று. | 

முற்பாட்டிலே அரம்பையர் வதியும் பதிதுறர் தென் தசனாலேசனக் 

கிடந் தேவலோக மென்பதும், தேவமகளிரையெல்லாம் தானறிந் திருக் 

கையும், குறிப்பித் சவினாலே காண்டலுமவட்கு நிகராமகளிர் தம்மிலும் 

கண்டிலே னென்றது நிகர்வாளென்பத னீறுகெட்டு கின்றது, அரமக 

ளிர் தம்மிலமென்ற வம்மையயர்வுகிறப்ப, சேடினனென்னும் வீனை 

எதுகைத் தொடைநரோக்தி விரித்தல் விகாரமாய்வந்த ணகாரம்பெற்று நின் 

றது. யானென்னு மெழுவாய்வருவிக்க. மும்மை யுலகிலுங்காணேனென்் 

றதஞை - தேவர் - உரகர் - மணிதர் - இம்முமத்திரத்தாருள்ளுக் தக்கவ 

னில்லையென்றதரயிற்று. நின்னைக்காண்டலு நினைந்தேனென்றதலலை 

நெடுங்கால த தின் முன்னே அவளைக்கண்டு இன்றளவும் அவளுக்குத்தக்க 

வனைக் காணாமையால் அவளை மறக்திருந்து இப்போது உனதுபோழகு 

அவளை நிணைப்பிக்க நினைத்தேனென்றதாயிற்று. அழகொப்புமையால் 

நளனைக்கண்டு சமயச் தியை நினை த்தலால் நீனைப்பணி. 27 

கேழ்ளெர்தரள வடமிளயுலையிற் கடப்பினன்றேசிறப் 

பெய்து; மாழையொண்கண்ணி மார்பிடங்கொண்டு வளரிள 
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வனமுலைநின து; பாழியர்தடக்2தாட் குவட்டினை ஜெழுங்கப் 

புல்லினன்ரோபயன்பயக்கு; மாழியாய்நினக்கு வனப்பவளில 

ளே லலர்ந்தபாடலநிகராமால். 

| இதனாலே நீ அவளுக்கு இன் றியமையாச் சறப்பினையென் 
பதும் அவளும் உனக்கு இன்றியமையாச் செறப்பின 

ளென்பதுஞ் சொல்லப்படுகன் றன. | 

இ-ள். அழியாய் - சக்கரவர்த்தியே! கேழ் - கிறத்நினாலே, சிளர்- 

விளங்கர்நின்ஐ, தரளவடம் - முத் துமாலையான அ, இளமுலையில் - இள 

மைபொருக்திய முலையின்கண்ணே, டெப்பினன்றோ - இடந்தாலனறோ, 

சிறப்பெய் தும் - விளங்கும், மாழை - வாவடுப்போலும், ஒள் - ஒளி 

பொரும் திய, கண்ணி - கண்களையுடையவள த; மார்பு - மார்பை, இடங் 

கொண்டு - இடமாகக்கொண்டு, வளர் - வளர்கின்ற, இளவனமுலை-இள 

மையுஞ் சந்தனக்கோலமும்: பொருந்திய முலைகளானவை,நின து-உன்னு 

டைய, பாழியந்தடக்தோள் - வலிமையும் விசாலமும்பொருந்திய தோள்க 

ளாகிய, குவட்டினை - மலைகளை, ஜெழுங்க - அழுந்த, புல்லினன்றோ- ' 

சேர்ந்தாலன்றோ, பயன்பயக்கும் - விளங்கும், நினக்கு-உனக்கு,வனப்பு- 

அழகான அ, அவள் - அத்தமயட்தி, இலளேல் - இலளாயின், அலர்ந்த- 

மலர்க்த, பாடலம் - பாதிறிப்பூவிற்கு; நிகராம் - ஒப்பாகும். எ-று, 

இளமுலையிற்சிறப்பெய்து மென்றும் தோட்குவட்டினைப் புல்விற் 

பயன்பயக்கு மென்றுங்கூறவே மற்றையிடங்களிலே வீணாமென் றதா 

யிற்று, இதனாலே 8 அவளுக்கு இன்றியமையாச் றெப்பினையென்ப து 

காட்டப்பட்டது. அன்றே விரண்டும் - உலகறிதேற்றத்தில் வந்தன. 

இக்கே தரளவடமும் வனமுலையுமாகிய உபமானோபமேயங்களையடைய 

விரண்டு வாக்யெங்களிலே இளமுலைக்கும் அரசனுக்கும் விம்பப்பிரதி 

விம்ப பாவத்தைச் சொல்லுசலாலே எடுத்துக்காட்டுவமையணி. பாதிரி 

மலரிலே தகுந்தகாயுண்டாகைமைபற்றி அலர்ந்தபாடல நிகராமென்ற ௮, 

இதன்முதனூலிலே அவகேசியென்று சொல்லப்பட்டிருக்ற து. ௮௫, 

அத்திமுதலிய பூவாதுகாய்க்கு மரங்களுக்கெல்லாங் கோளியென்ப து 

'போலப் பூத்துச் காயாதமரங்களுக் கெல்லாம் பொதுப்பெயராம். இங்கே 

அவற்றுளொன்றாகிய பாதிரி சொல்லப்பட்டது. 4 அல்கியுக் தீங்கனி 

மிக்காக்கும் பலவினலர், பல்கியும்பாடலப் பூப்பாழாகு - நல்சசைகூர், 
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| ஈல்லோர்பாற் செல்வஞ்சிறிது நலம்பயக்கு, மல்லோர் பேராக்கமும் 

வீணாம் ?? என்பதனாலுமறிக, தற்ழெமைப் பொருளாயெ அழகைக் 

கூறவே பிறிதின் கிழமைப் பொருளாகிய அரசாட்சி செல்வமுதவியவை 

| யும் லீணாமென்ப அதானே தோன்றுமென்க. இதனாலே அவள் உனக 

| குக்கிடைப்பாளாயின் உன்னழகு முதலியனயாவும் பயன்படுமென்ப த 

 தொன்றலால் அவள் உனச்கின்றியமையாச் சறப்பினளென்பதுங் காட் 

| டப்பட்டது அரசனா புகழ்பொருளைத் தமயந்தியாகிய ஒருபொருளில் 

லாமையினாலே தாழ்வடைவதாகக் கூறலால் இன்மைநவற்சியணி. இது 

| வும் பாடல நிகராமென்ற உவமையணியுஞ் சேர்ந்து வருதலால் சேர்வை 

் பணிவாம். 26 

கரும்புயன்மறைக்கு மதிக்க தர்வேட்டல் கைரவமலர்பெ 

| ரூததுபோ; லரும்பிளமுறுவ லிளமுலைப்போக மையநீயெய் 

| துதற்கரிதால், விரும்பினராஇ, யமாருமிருக்தார் விண்ணவரி 

| ட.த்தவளார்வம், புரிர்திடா அனத பேரெழிலவட னுளத்தி 

[டைப் பொ றிப்பல்காணுதியால். 

[| இதனால் தன்னுதவி வேண்டுமென்பதைக் காட்தெற்கு 

அவளருமைகூறலும் ஆனால் எப்படி அவளை 

அடையலாமென்றற்கு உத்தரமுஞ் 

சொல்லப்படுகின்றன.] 

இ-ள். ஐய - அரசனே ! அமரரும் - தேவர்களும், விரும்பினராகி 

| இருந்தார் - (அத்தமயந்தியை) விரும்பியிருந்தார், கைரவமலர் - அல்லி 

| மலரான ௫, கரும்புயல் - கரியமேகத்தினாலே, மறைக்கும் - மறைக்கப் 

| பட்டிருக்கின்ற, மதி - சந்திரன ௮, கதிர் - ரணத்தை, வேட்டல் - அனு 

| பவித்தலை; பெறாஅ - பெறமாட்டாது, அதுபோல் - அம்மலர்போல, 

| அரும்பிளமு.றுவல் - அரும்புனெற புன்சிரிப்பையுடையவளாகிய (அத் 

| தேவரால் விரும்பப்பட் டிருக்கன்ற (தமயந்தியின து), இளமுலை - இள 

| முலையின த, போகம் அனுபவமான த, நீ - £ீ, எய் துதற்கு-அடைதற்கு, 

| அரிது - அரிதாயிருக்கும், விண்ணவரிடத்து-அத்தேவரிடத்தே, அவள்- 

| அம்மங்கையானவள், ஆரவம் - ஆசையை, புரிந்திடாது - செய்யாதிருச் 

கும்படியாக, உன ஐ - நினது, பேரெழில் - ஒப்புயர் வில்லாதவழகை, 

|. அவள் - அவளது உளத்திடை - மனத்தின்கண்ணே, பொறிப்பல்- 

| (யான்)எழுதிலைப்பேன், காணுதி-( என்வல்லமையைப்) பார், எ-று, 

அமரர் - இந்திரன்முதலியோர், அமாருமென்னும் உம்மை வுயர்வு 

சிறப்பு. தான் முன்னறிர்தமையைச் சொல்லுதலால் இருக்கின்றாரென் 
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னாது இருந்தாரென் றிறந்தகாலத்தாற் கூறிற்று, விரும்பினராகி அமாரு 

மிருக்தாரென்னும் பதப்பொருளால் எய் ததலரிதெனப் பட்டதைச் 

சாதித்தலாலே சேய்புட்தறியணீ. இதனை அங்கமாகக்கொண்டு உவ 

மையணி வந்தது. உனதுபேசெழி லவடனுளத்திடைப் பொறிப்ப 

லெனவெ உனதுபயர் வொப்பில்லாத அழகைக்குறித்து ௮வளிடத்சே 

பலவிதச்தாலும்புகழ்ந்து அவளது நினைப்பைவிட்டு கீங்காதிராக்கச் செய் 

வேனென்றதாயிற்று. இங்கனஞ் செய்தல் அரிதாதலாலே தகுதிபற்றிப் 

பாரென்றதற்கு வல்லமையென்னுஞ் செயப்படுபொருள் வருவிக்கப்பட் 

துப்ப 29 

செய்தொழில்பயனாு ஓுரைப்பரேயன்றித் தெளிகுரரு : 

சையினாலுசையா; ரையமுற்றுடன்பா டெய்தவான்முன்ன 

வில் ம்ம பெய்தசொல்லமுதமுள்ளெலா 

மபரந்து பெருகிமல்வழிதல்பேோ னகையாக், கையினாற்பசும். 

பொற் சிறகர்தைவந்து காதல்கூர்மொழிலலை புகன்ளார்.. 

[| இதை அப்படியே செய்யலாமே என்னோடு சொல்லுத 

லாம் பயனென்னென்றற்கு உத்தாமும் அரசன் 

அதற்குக் காதல் கூர்மொழி சில சொன் 

னமையுஞ் சொல்லப்படுகன்றன. | 

இ-ள். ஐய - அரசனே! தெதளிகுகர் - விவேூகள், செய்தொ 

ழில்--(தம்மாற்) செய்யப்படு முபகாரததை. பயனால் - (அதன்) காரியத் 

தினாலே, உரைப்பரேயன்றி - சொல்லுவரே யல்லாமல், உரையினால்- 

வாக்கினால், உரையார் - சொல்லார், முற்று - முழுதும், உடன்பாடு- 

(உன்) சம்மதியை, எய் தவான் ் அடையும்பொருட்டாகவே, முன்னர்- 

முன்னாக; அறைந்தனனென - சொல்லினனென்று சொல்லியதாக, ம்ட 

வன்னம் - இளமைபொருக்திய அன்னத்தினலே, பெய்த - பெய்யப் 

பட்ட, சொல்லமுதம் - சொல்லாகிய அயிர்தமானது, உள்ளெலாம்- 

உள்ளிடமெல்லாம், பரந்து - பரவி, பெருகி - பெருக்கெடுத்து, மேல்- 

மேலே, வழிதல்போல் - (வாய்வழியால்) வெளிப்டதெல்போலும், 

தகையா - நகைசெய்து, கையினால் - காத்தினாலே, பசும்பொன் - பயெ 

பொன் வடிவமாதிய, சிறகர் - இறகுகளை, தைவந்து - தடவி, காதல் கூர். 

மொழி சல - ஆசைமிகுக்த சிலமொழிகளை; புகன்றான் - சன்) 

சொன்னான். எ-று, 



அன்னத்தைத் தூ துவிட்டபடலம், 181 

மூற்றுமென்பத னும்மைதொக்கது. அம்முற்று மென்னுஞ்சொல் 

| சிறிதும் பிறிதொன்றைக் குறித்ததன்றென்னும் பொருள்பட கின்ற. 

| உடன்பாடெய்தாமற்செய்தால் அங்ஙனஞ் செய்யப்பட்டதை மீ அங்க 

| காரஞ் செய்யாமற் போவேயாயின் என்முயற்? வீணாய்த் தீராப் பழிதரு 

| மென்னும் பொருளைக் காட்டுதற்கு உடன் பாடெய்துவான் முன்ன 

| ரறைந்தனனென்றத. இதனாலே பின்செய்யப்படு முபகாரத்தை முன் 

| னே சொல்லுதல் தகாதென்ற தாயிற்று. : £6 செய்தொழிற் பயனே 

| யுரைப்பதையன்றி - ஐயமுற்றிடுதி யென்பதான் முன்னர் எனவும் 

| பாடமுண்டு; அப்பாடத்திற்கு இப்பொருள் அமையாமை காண்க. அன்றி 

| யும் ஜயமுற்றிடுதி என நிறுவி நீ அங்கேகோஞ் செய்வாயோ செய்யாயோ 

வென்று நான் சந்தேகமுற்று எனப்பொருள் கூறினும் அமையும், முத 

 லடியிற் சொல்லப்பட்ட பொதுப்பொருளாலே இரண்டாமடியிற் சொல் 

லப்பட்ட முன்னராறைதல் தகாதென்னுஞ் சிறப்புப்பொருளைச் சாதித்த 

லாலே வேற்றுப்போருள் வைப்பாணி. 4: பெய்தசொல்லமுதம் ? 

குடவளையினங்கள் வயிறுளைம்தென்னும் பாட்டு முதலியவற்ற|ாற் சொல் 

லப்பட்டவை சொல்லமுதம் - உநவகவணரி. தெள்ளமுதமெனப் பாடங் 

கூறின் உநவகவுயர்வு நவிற்சியணியாம். அமுதத்தை அதிகமாகக் 

குடித்தவனுக்கு எதிர்த்துச் சிறி த வெளிப்படுமாதலின் வெண்மைபற்றி 

அவனது நகையை அவ்வெளிப்படு மமுதமாகக் குறித்தலாலே தற் 

துறிப்பணி. இது அவ்வுருவகத்தா லுய்விக்கப்பட்ட த. காதல் கூர்மொழி 

சிலவென்றதற்கு அனனத்தினாலே விரும்பப்படுகித சிலமொழியென 

வும் தனது அசைமிகுதியை க் அரசி சில மொழியெனவு 

மிருபொருள் கொள்க. ௦0 

கவத பில - கடிகைவாயனநின் பொற்பினுக் 

குவமைவேறின று; ஈலங்கெழுகுணனு முரைப்பதற்கரிது நல் 

லெழில்பகருமுன் னஅரலோ, ரிலங்கெழிலளவு குணமென 

வுசைப்ப ரிதற்குமேற்கோளென நின்னைத். துலங்குறக்கண் 

டேன் விரகரோய் £ர்க்கு மருந் அநின் சொல்லின்வே றுளதோ. 

[இ அமுதலிய லெ பாட்டுக்களாலே முன்காதல் கூர்மொழி 

லெவென்னப் பட்டவை சொல்லப்படுகின்றன. | 

இ-ள். பொலன் - பொன்வடிவாகிய, சிறை - சிறைகளையும், 

பவளக்கடிகை - பவளத்துண்டு போலும்; வாய் - வாயையும் உடைய 

16 
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அனம் - அன்னமே, நின் - உனது, பொழ்பினுக்கு - அழகுக்கு, உவமை 

வேறு - வேறுவமை, இன்று - இல்லை, நலங்கெழு - நன்மைபொரும் 

திய, குணனும் - உன் குணமும், உரைப்பதற்கு - சொல்லுதற்கு, 

அரிது - அரிதாகும், நல்லெழில் - நல்ல அழனெிலக்கணத்தை, பகரும் - 

சொல்லுகின்ற, முன்னூலோர் - பழைய நூலோர், இலங்கு - (ஒரு 

பொருளிலே) விளங்காநின்ற, எழிலளவு - அழசெனளவாகவே, குண 

மென - குணமும் (அதிலிருக்கு) மென்று, உரைப்பர் - சொல்லுவார், 

இதற்கு - இந்தச் இத்தாந்தத்நிற்கு, மேற்கோளென - உதாரணமாக, 

துலங்குற - விளங்காநிற்க, நின்னை - உன்னை, கண்டேன் - (நாண்) 

பார்த்தேன், விரகம் - விரகத்தாலாகிய, நோய் - காமவியாதியை, ர்க் 

கும்-மீக்குகின்ற, மருந்து - ஒளடதம், நின்சொல்லின்-உன அ சொல்லைப் 

பார்க்கிலும், வேறு உளதோ - (எனக்கு) இருக்கின்றதோ, எ-று, 

உவமைவேறின் ழென்றதனால் அதற்கு அதுவே ஒப்பென்ற I 

தாயிற்று, எழிலளவுகுணமெனல் எதிலேயெவ்வள வழூருச்குமோ அதி 

லே யவ்வளவு குணமிருக்குமென்றல். நின்னைமேத்கோளெனக் கண்டே 

னெனலால் ஒப்பில்லாத அவ்விரண்டி ற்கும் நீ இடமாயிருக்கன்றாயென்ற , 

தாயிற்று. எழிலளவு குணமெனப்பட்டதைச் சாதித்தற்கு முன்வாக்கி 

யப்பொருள் ஏதுவாகையால் சேய்புட்துறியணி. விரககோய் தீர்க்கு 

மருந்து கின்சொல்லின் வேறுளதோ என்றதற்கு அவளைக் கூட்டுதல் 

உன்னாலன்றி முடியாதென்பது கருத்து. ol 

வெண்ணகைத்அவர்வா யணங்கெழில்பலரும் விளம்பி 

னர்நின்பொழி யவளென்; கண்ணெதிர்ப்பட்டாள் போலு 

மெய்த்துணையாற் கருத்தினை காண்டலேகாண்ட, னண்ணி 

முற்மருன்றும் பொருளுஅண்ணியதே னாடுதற்கரியலாமுகத் 

இற், பண்ணியகோக்க ரோக்குநர்க்கழகு பயப்பதையன் றிவே 

அளதா. 

இ-ள். வெண்ணகை - வெள்ளியபற்களையும், அவர்வாய் பவளம் 

போலும் வாமையுமுடைய, அணங்கு - தமயந்தியின த, எழில் - அழ 

௪.௧, பலரும் - (விதர்ப்பதேசத்தி விருந் துவந்த) பலரும், விளம்பினர்- 

(எனக்குச்) சொன்னார் (ஆயினும்), நின்மொழி - உன்சொற்களாலே, 

அவள் - அம்மங்கை, என் - எனது, கண்ணெதிர்ப் பட்டாள்போலும்- 

கண்முன் பார்ச்கப்பட்டவள் போல்கின்றாள், மெய் - மெய்ம்மையாக, 

| 
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துணையால் - நட்பாளனாலும், கருத்தினால் - (தன் மனத்தினாலும், 

காண்டலே - (எல்லாவற்றையும்) காணுதலே, காண்டல்-காட்சியாகும், 

முன் - எதிரிடத்தே, நண்ணி - பொருந்தி, தோன்றும் - தோன்று 

கின்ற, பொருளும் - பொருளையும், நுண்ணியதேல் - நுட்பமான தாயி 

ருக்கன், காடுதற்சரியலா - கரணுதற்குச் சான்றாகாத, முகத்தில் - முகத் 

இடத்தே, பண்ணிய - உண்டாக்கப்பட்ட, மோக்கம் - கண்ணானது, 

| சோக்குநர்க்கு - (அப்படித் துணைவனாலுங் கருத்தினாலுல்) காண்னெற 

| வறிவுடையோர்க்கு, அழகு - அழகை, பயப்பதையன்றி - (அம்முகத் துக் 

குச்) செய்வதல்லாமல், வேறு - மற்றொருபயனைச் (செய்தற்கு); உள 

தோ - இருக்கின்றதோ. எ-று, : 

ஆப்தவாக்கியப் பிராமணத்தினாலே நின்மொழியவ ளென்கண் 

|ணெதிர்ப்பட்டாள்போலு மென்று னென்க. மெய்யெனலாற் சந்தேக 

விபரீதங்க ளொழிக்கப்பட்டன; துணையென்னும்பெயர் - அமைச்சு- 
| 
[வேந்து - என்பவைபோலப் பண்பிக்சாயிற்று, தன்மனம்போலவே 

| துணைவனுமென்று அவனிடத்துள்ள ஈம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தத் 

குக் கருத்தினாலென்பது சொல்லப்பட்ட து. இதனாலே தன்காட்சியினு௩ 

| துணைவன் காட்சியே உயர்வின தென்றதாயிற்று, எங்குமுள்ள வெல்லா 

| வற்றையும் துணைவன் வாய் மொழியையும் தன் கருத்தையுங் கொண்டு 

| காணக்கூடுமாதலால் அவற்றாற் காணுதலே காட்சியென்றும் தூரத்தி 

| ௮ள்ளவற்றதையே யன்றிச் சமீபத்திலுள்ள அணுமுதவிய நுண்ணிய 

பொருள்களையுங் கண்ணைக்கொண்டு காணக்கூடாமையால் அவற்றாற் 

| காண்பார்க்கு இக்கண்ணாற் பயனில்லை யென்றுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

| மரண்ணிமுற்றோன்றும் பொருளுளம் பிரியினாடுதற்கரிய வாண்முகத் 
| திற்பண்ணியரோக்கம்?? எனப்பாடங்கூறி அதற்கு எதிசேயுள்ள பொருளை 

| மனந்தன்னைவிட்டுப் பிரிந்தாற் காணமாட்டாத கண்ணெனப் பொருள் 

கூறுவாருமூண்டு, அது இதன் முதனூன் முடிபின்வேறுபட்டும் அத் 

துணைச் செப்பின்றி நிற்றலறிக. 32 

மூருக்திளமுறுவ லழகுரை த்தெவரு மூட்டியகாமவெச் 

| தியிற், சொரிந்திடு நெய்யிற் குணனெலாமுரைத்தி சொல்லு 
மவ்வழலிடைப் பெய்து; கரிந்தபைந்தளிரின் வாடுமெற்குறித் 

| துக்கனன் றுகூற்று ற இிசையமர்ந் த,வருஞ்சறுகென்றன் மலய 

 வெவவிடங்கால் வாளராவுயிரப்பென லாமால். 

| 
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இ-ள். மருந்து - மயிலிறனெடிபோலும், இளமுறுவல் - றிய 
பற்களை யுடையவளது, அழகு - அழகை, உரைத்து - (எனக்குச்) 

சொல்லி, எவரும்-(விதர்ப்பதேச ததிலிருக் துவந்த) பலராலும், மூட்டிய- 

(அச்சொற்களாகிய விறகலே) மூட்டப்பட்ட, காமம் - காமமாகிய, வெந் 

தீயில் - வெப்பம்பொருந்திய நெருப்பிலே, சொரிர்திடு - சொரியப்பட்ட, . 

நெய்யின் - நெய்யாக, குணனெலாம் - (அவ) ளழகை யெல்லாம், . 

உரைத்தி - சொல்லினை, சொல்லும் - சொல்லப்பட்ட, அழலிடை - அக் 

சாமரெருப்பில், பெய்து - இடப்பட்டு, கரிந்த - கருகின, பைந்தஸிரின்- ... 

பூயதனிராக, வாடும் - வாடுகின்ற, என்குறித்து - என்னைக்குறித்து, 
கனன்று - சுட்டுக்கொண்டு, கூற்று - யமனானவன், உற-வாசஞ்செய்யப் 6 

பெற்ற, திசை-தென்றிசையில், அமர்ந் து-பொருந்தி, வரும்-வருகின்ற, ந 

சிறுதென்றல்-இளந்தென்றலை, மலயம் - பொ தியமலைபிலுள்ள, வாள்- i 

ஒளிபொருந்திய, அரா - பாம்புகளது;, வெவ்விடம் - கொடியாஞ்சை, 

கால் - பொழிகின்ற, உயிர்ப்பெனலாம் - ஊ "தகா ற்றென்று சொல்ல் 

லாம். எ-று. 
i 

கூற்று - (உயிர்களை யுடலினின்றும்) ிப்பவன் யமன். அவர் | 

போலத் தமயந்தியி னழகுமாத்திரமே யன்றி நீ அவள் பிறப்பு முதலிய | 

வற்றையுஞ் சொன்னாயென் றற்குக் குணனென்றும், அவற்றளினியறிய $ 

வேண்டுவது சிறி துமில்லை யென்றற்கு எலாமென்றுங் ' கூறினனென்க* | 

கூற்றுறு திசையமர்ந்து வருசிறு தென்றலென்றது சகவாசகுணம் பற்றி . 

உயிர்க்கொலை செய்யும் தன்மைத் தென்பது தோன்றற்கென்க. பொதிய 

மலையிலே சந்தனமரங்களின் மணம்பற்றிப் பாம்புகள் அதிகமாயிருத்த 

லால் மலய வெவ்வீடங்கால் வாளரா வென்றான். விறகிலே நெருப்பு 

மூட்டி நெய்வார்த்து அதனை மெரிவித்தற்கு ஊதுதல் |உலகவழக்கமாத 

லால் அங்ஙனஞ் சொல்லப்பட்ட து. தென்றலை அவ்வூ துகாற்றாகக் 

குறித்தலாலே தந்தறிப்பணி. இது உருவகத்தை அங்கமாகக் கொண்டு 

ஒந்தது. 3௨ 

வெண்கதிர்பரப்பித் தணந்தவரிதய மெழுகெனவுருக் 

கும் * வெண்டிங்கள்; கண்கவர்வனப்பி னணங்கினைநினந்து 

* வெண்மை என்னும் பண்புமொழி இனம்பத்றியும், இனம்பற் 
ரமலும், தனக்குரிய னையை விட்டு உரிமையில்லாத மு;தலைப்பற்றி 
யும், வெதிர்வுபற்றியும், இழிபு பற்றியும், சாதி, பொய், புதுமை, உள் 
ளீடின்மை, இயல்பு, கலப்பின்மை, தனிமை, நிறம், நிறமின்மை, மம் : 
தீம்; பண்புப்போலி என்னுமிவை முதலாய பல்வகைப்பற்றியும் பயி. 
லும். அவற்றுள் 6 வெண்டிங்கள் * எனஈண்டு இளம்பற்றாமே வந்த. 
தென்க, அதனை : இனச்சுட்டில்லாப் டண்புகொள் பெயர்க்கொடை . 
லமக்காறல்ல செய்யுளாறே ?? என்னுர் தொல்காப்பிய விதியி னடக்டிடுக. . 
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| கவலுமென்னுளத்தினைக் கனற்றத், தண்கதிர் பெருவென் 

ன ற்றுவெல்கஇர்க டனித்தனிக்கவர்வதற் கன்றோ, வொண் 

| சுடரிரவி யிடத்தினிற்றிங்க டொறுமினி அறவு செய்குவதே. 

| இ-ள். வெண்கதிர் - வெள்ளிய ரெணங்களை, பரப்பி - விரித்து, 

| தீணந்தவர் - பிரிந்தவரத, இதயம் - மனத்தை, மெழுகென - (தயிற் 

பட்ட) மெழுகென்னும்படி, உருக்கும் - உருக்கா நின்ற, வெண்டிங்கள்- 

| சந்தானானது, ஒண்சுடர் - ஒள்ளிய இரணங்களையுடைய, இரவியிடத 

| தனில் - குரியனிடத்தே, திங்கடொறும் - மாதந்தோறும், இனிது- 

| இணிதாக, உறவு - நட்பை, செய்குவது - செய்துவருகிறது, கண்-கண் 

| களை, கவர் - கவர்கின்ற, வனப்பின்-அழகையுடைய, அணங்கினை - அத 

| தமயர்தியை, நினைந்து - எண்ணி, கவலும் - துன்பப்படுகின்்ற, என் 

| னுளத்தினை - எனது மனத்தை, கனற்ற - சுடுதற்கு, தண்கதிர் - சீதள 

| சரணங்கள், பெறாவென்று - (வல்லமை) பெறுவனவல்லவென்று, 

| அழற்று-சுடுகன்ற, வெங்கதிர்கள் - வெவ்விய ரெணங்களை, தனித்தனி- 

ஒவ்வொன்றாக, கவர்வதற்கன்றோ - வெளவுதற்கன்றோ, 6-று, 

சீதளகிரணத்தின லே தணந்த பலரையுஞ் சுடாநின்ற சந்திரன் 

| தன்னுள்ளத்தைச் சுடுதற்கு அக்ரெண முதவாதென்று சூரிய ெணத் 

தை வாங்குகிறதாகச் சொல்லலால் தன்னை அவரின்மேற்பட்ட மனவலி 

| யை யுடையவரென்று அங்கனஞ செய்கின்றானென்பது குறிப்பிக்சப் 

| பட்டதாயிற்று, ஹிர்தயம் என்னும் வடமொழி இதயம் எனச்சிதைந்து 

| நின்றது. மெழுசென - இதன்கண் என - உவமவறாபு. சந்திரன் அமா 

| வாசி தோறுஞ் சூரியனோடுறவு செய்தற்குப் பயனாகாத அமற்றுவெங் 

கதிர் கடணித்தனிக்கவர் தலைப்பயனாகச் குறித்தலாலே பயன்றற்தறிப் 

பணி. ot 

காதலங்கடலின் கரைபெறற்கயனாற் காரணமின் நியேகர 

ட்டப், போதரும்புணேய தாதியென்னுள்ளம் புலம்புகொ 

-ண்டினைவது தவிர்ப்பான்; ஹாதுநீபோய்முன் னுரைத் தவா 

முடித்த ரேமறுபுகழ்நினக் கென்ன; வாதரம்பெருக நன் 

மொழிபுகன்றவ் வனத்தினைமடர்தைபால் விடுத்தான். 

[இதனால் அன்னத்தைத் தா தவிடுதல் 
சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். காதல் - ஆசையா, அம்கடவின் - அழயெ கடலின அ 

குரை - கரையை, பெறற்கு - (நான்) பெறுதற்கு, காரணமின்றி - ஏது 

| 
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வில்லாமல், காட்ட - (அதனைக்) காண்பிக்க, அயனால் - விதியினால், : 

போதரும் - வந்த, புனையதாதி - தெப்பமாகுதி, என்னுள்ளம்-என்மன 

மானது, புலம்புகொண்டு - தன்பத்தைக்கொண்டு, இனைவது - வருந்து 

தலை, தவிர்ப்பான் - இர்க்கும்படியாக, தூத - தூதாக, நீ - மீ, போய்- 

சென்று, முன - முன்னே, உரைதீதவா - (உன்னாற்) சொல்லப்பட்ட 

வாறு, முடித்தல் - நிறைவேற்றல், நினக்கு - உனக்கு, தோமறு - குற்ற 

மற்ற; புகழ் - இர்த்தியாகும் என்ன - என்று, ஆதரம் - அன்பான; | 

பெருக - வளர, நன்மொறி - முகமன்சொற்களை, புகன்று - சொல்லி, 

அவ்வன்த்நினை - அந்தவன்னத்தை, மடந்தைபால் - - தமயந்தியிடத்து, . ் 

விடுத்தான் - அனுப்பினான். எ-று, 1 

காதல் - தமயர்திமேலாசை, கரைபெறுதல் - அவளையடைதல். 

இங்கே காரணமின்மை - தன்முயற்? யில்லாமை. காரணமின்றி அய ட் 

ஞற்போதரும் புணேயெனவே என்முயத்யொலன்றி முன்னை ஈல்வினை | 

யாற் கிடைத்த புணையென்றதாயிற்று, இம்முதல் வாக்கியம் உருவக | 

வணி. முன்னுசைத்தவா முடித்தமெனவே ரீ தானே இதுகாரியத்திலே |. 

முயலாநிற்க நான் உன்னை முயல்வித்தல் பிசைபட்ட மாவைப் பிசைதலவ் |. 

போலுமா மெனறதாயிற்று. முடித்தல் புகழெனக்காண காரியங்: 

களுக்கு: ஒற்றுமையைச் சொல்லுதலால் ஏதுவணி தோமறுபுகழ்-உலக | 

முள்ளளவும் அழியாது நிற்கும் புகழ். 95. 

போதருகெறியி னமைகள்பயக்கப் பொருந் துறுகிளை | 

யொடு புல்லி, யாதரம்பெருகு மளியனை மறவேலா யிழை யருண் 

முகம் : பெற்றுத், தீதறவிறைவில் வருதியென் றுரைத்அது | 

திங்களினருஞ்சுதை இற்று, தாதவிழ்தாம மாடமேற்றானுந் 

தனியுமாயிருர் தட றளர்ந்தான். 

[இதனால் போம்போத அதற்குச் சொல்லப் பட்டவையும் பின் 
வருந்தி யிருக்கின்௦படி.யுஞ் சொல்லப்படுகன்றன. | 

இ-ள். போதரும் - போகின்ற, நெறியில் - வழியில், ஈன்மைகள்- I 

சுபங்களானவை, மயக்க - (உனக்கு) உண்டாகுக, பொரும் த ற-பொருந் 1 

திய, இளையொடு - (உன்) சுத்றத்துடனே, புல்வி- கூடி, ஆதரம்- | 
ஆசையான து, பெருகும் - வளரப் பெற்றிருக்கின்ற; அளியனை-எளி ' 

யேனை, மறவல் - மறவாதே, ஆயிழை - தமயந்தியின அ, அருள் முகம்-. 

அருளோடு கூறியவாக்கை, பெற்று - அடைந்து, திதற - - குற்றமற, \ 

விரைவில்-சக்கிரத்தில், ந ர்க் ப உரைத்து- சொல்லி. | 
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திங்களின் - சந்திரன் போலும், அருஞ்சுசை - அரியசுண்ணச் 

சாந்தை; இற்று-தீற்றப்பெற்றுள்ள, தாது-ஃபொடியையுடைய, அவிழ் 

மலர்ந்த, தாமம் - பூமாலைகளையுடைய, மாடமேல் -ஃ மேல்வீட்டிலே, 

தானும் - தானும், தணியுமாய் - ஒருவருமுடனில்லாமையுமாதி, இருந்து 

இருது, உடல் - உடம்பு, தளர்ந்தான் - தளரப்பெற்றிருந்தான். எ-று. 

நன் மைகள் பயச்கவென்ற த - வாழ்த்து. மறவேலென்ற த-வேண் 

டிக்கோடல். வருதியென்றது - விதி, முகம் - அகுபெயர். நீமீண்டு வரு 

வதற்குக் கால£ட்சியுண்டாமாயின் அதுவரையில் என்னுயிர் நிற்கமாட் 

டாது உன்முயற்சி வீணாய்ப் பழிபடுமென்பது தோன்றற்குத் சற 

விரைவில் வருதியென்றானென்க். விடுத்தபின் னுசைத்தல் பொருந்து 

மோவெணின் போகச் தொடங்குகையில் அசைமிகுதியாஜ் சொல்லு 

தலும் உலகவழக்க மாசலாலே பொருந்து மென்றறிக. தானும் தனியுமா 

யிருக்தென்றதலை உயிர்போற்சிறந்த நட்பாளரையும் விலக்கியிருந்தா 

னென்றதாயிற்று. 26 

ஈங்கிவனமாமழாந் தன்னமென்சொல்லர் லின்னுயிர்தாங் 

னெனிருப்பத், தீங்கரும்பனுக்கு மாங்குயிற்ளெவி செவ்விகண் 

களிப்புறகோக்கி, யாங்கணுற்றிற்றைப் பகலைகற்பகல தாக்குவ 

லென மனம்வலியாப்,; பூங்கனிநிறைநீர்ப் பொற்குடமெதிரப் 

போய துபொலன் சிறையன்னம். 

[ இதுமுதலிரண்டு பாட்டுக்களால் அன்னத்தின் 

செலவு சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். ஈங்கு - இவ்விடத்தே, இவன் - இவ்வரசன், மாழார் து- 

அறிவுகலங்கி, அன்னம் - அ௮ன்னத்தினது, மென்சொல்லால் - மெல் 

வியசொல்லால், இன்னுயிர்-இணிதாகியவுயிரை, தாங்கென்-தாங்கனெவ 

னாக, இருப்ப - இருக்க, தீங்கரும்பு - மதுசமாகிய கன்னலை, அனுக்கும்- 

கெடுக்கின்ற, மாங்குயில் - மாங்குயிவிசைபோலும், கிளவி - சொல்லை 

யுடையவள து, செவ்வி - அழகை, ஆங்கண் - அவளிருக்கின் ஐவிடத்தை, 

உற்று - அடைந்து, கண் களிப்புற - (என்) கண்களிகூர, நோக்க. 

பார்த்து, இற்றைப்பகலை - இத்தினத்தை, நற்பகலதாக்குவலென - நல்ல 

தினமாக்குவனென்று, மனம்வலியா - ரனத்திலெண்ணி, பூங்கணி- அழ 

இயபழமும்; நிறை£ர் - நிறைந்த நீரையுடைய, பொற்குடம் - பொற் 

குடமும், எதிர - தனக்கெதிர்ப்பட, பொலன்சிறை - பொற்சிறைகளை 

யுடைய, ௮ன்னம் - அன்னமானது, போயது - போயிற்று, று, 
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மென்சொல் எனவே காதுக்கு இனியமொழியென்பது பெறப்படும். 

தாங்னென் - வினைமுற்று எச்சப்பொருளில்வந்த அ. அன்னமென் 

சொல்லா லின்னுயிர்தாங்குசல் அததன் விருப்பப்பொருளைப் பெறுதற்கு 

உபாயமாகையாலே தைரியங்கொண்டிருத்தல். பூங்கனி அவ்வன த்தி 

னோர்மாத்தின்பழம். பழமும் நிறைநீர்க்குடமும் எதிர்ப்படின அவை 

விரும்பப்பட்ட காரியங் கைகூடுமென்பதை முன்னறிவிக்னெற நல்ல 

நியித்தங்களாம் இது நிமித்தநூலிலே சொல்லப்படுவது. 91 

கட்புலன்கதுவா அயர்ந் துபின்னெவருங காண்வாவெள் 

ளிடைப்பறந்து; புட்செறிவாவி புகா தகல்விசும்பிற் பொன்னு 

ரைத்தாலெனப்போடி; நுட்பமாய்குகர்க்கு மதிசயம்பயப்ப 

கொடிவரைப் புகுர்ததவ்வன்னம்; வட்கிவெண்மதியஞ் சவி 

கெடவொளிரு மாடமார்குண்டின பரமே. ச 

இ-ள். அவ்வன்னம் - அவ்வன்னமான அ; கண் - கட்பொறி 

களுக்கு, புலன் - விஷயமாக, கதுவாது - பற்றப்படாமல், உயர்டது- 

மேலெழும்பி, பின் - (அதன்) பின்பு, எவரும் - யாவரும், காண்வர- 

(தன்னைக்) காண, வெள்ளிடை - ஆகாயத்தில், பறந்து - பறந்து, புள்- 

பறவைகளானவை, செறி - நெருங்கப்பெற்ற, வாவி - தடாகங்களிலே; | 

_ புகாது - செல்லாமல், அகல்விசும்பில் - வீரிவுள்ள வாகாயமாகிய (உரை 

கல்லீல்), பொன் - (தன்சிறைகளின்) பொன்னை, உரைத்தாலென- 

உரைச்ததுபோல, போதி - சென்று, நுட்பம் - காலநுட்பத்தில், ஆய்கு 

நர்க்கும் - ஆராய்னெறவருக்கும், அதிசயம்பயப்ப - ஆச்சரியமுண்டாகு 

மாறு, நொடிவரை வியில், வெண்மதியம் - வெள்ளைச்சந்திர 

னைத; வட்கி - நாணி, சவிகெட - அழகுகெட, ஒளிரும் - விளங்கா 

நின்ற, மாடம் - மாளிகைகளால், ஆர் - நிறைந்த, குண்டினபுரம் - குண் 

டினபுரத்திலே, புகுந்தது - சென்றது. உறு. 

மேலெழும்புகிற விசையாற் கரணப்படாமையாற் கட்புலன் கதுவா 

அயரந்தென்றும், பின்மேலிருர் த வழிகிதானித்துச். செல்லுஞ் சிறிது 

காலத்திலே யாவராலுங் கண்களிகூரக் காணப்படுதலால் எவருங்காண்வர 

வெள்ளிடைப் பறந்தென்றும், சற்றத்தோடுகூடி யின்புறு தலையும் வழி 

யிடையித் சற்றேதங்கி இளைப்பாறுதலையும்விட்டு அரசன் காரியத்தையே 

பெரிதாக நினைத்துப் போசலாழ் புட்செறிவாவி புகரதென்றும் சொல்லப் 
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பட்டன. - உரைத்ததென்னும் வினைமுற்று உரைத்தா லெனத்திரிந்த_து. 

பறத்தல் வேசத்தினாலே அதன் பொன்னொளி தாரையாக விழுதல் பற் 

றிப்பொன் னுரைத்ததெனக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. நுட்பமாய்கு 

நகர் ழே அச்நிலைப்பார்த் து அக்கணத்திற்றானே மேலே பார்ப்பவர். 38 

கலிவிநத்தம். 

மன்னுமாநகர்மேயவளனெலா 

மன்னங்கணுற்றதிசயித்தேகலு 

முன்னங்கண்ட அூசுவண்டார்த்தெழப் ' 

பொன்னந்தா தவிழ்பூர்துணாச்சோலையே. 

| இதனால் வனக்காட்டி சொல்லப்படுநின் ற அ. | 

இ-ள். அன்னம் - அன்னமான து, மன்னும் - நிலைபெற்ற, மா- 

பெருமைபொருந்திய, நகர் - குண்டினபுரத்தில், மேய - தங்கிய, வள 

னெலாம் - சறப்புக்களையெல்லாம், கண்ணுற்று - பார்த்து, அதிசயித் அ- 

ஆச்சரியப்பட்டு, ஏகலும் - போமளவிலே, முன்னம் - (தன்) எதிரே, 

மூசு - மொய்க்கின்ற, வண்டு - வண்டுகளானவை, ஆர்த்து-ஒலிசெய் ௮, 

எழ -. எழும்பாநிற்க, பொன் - பொன்னிறம்பொருந்திய, தாத - பொடி 

யுடனே, அவிழ் - விரிகின்ற, பூ - மலர்களையுடைய, துணர் - கொத்துக் 

களையுடைய, சோலை - (தமயந்தியின து) வனத்தை, கண்டது - பார்த் 

தத. எ-று, 
மூன் என்னும் இடப்பொருளிடைச்சொல் சாரியைபெற்று வந்தது. 

அரும்புகளாயிருக்குங்காலத் த மொய்த்தவண்டுகள் விரியும்போது அஞ்சி 

யெழுமாதலால் ஆர்த்தெழவென்னும் வினையெச்சம் அவிழென்னும்லீ னை 

கொண்டதென்க. அன்றி . தன்சிறைக்காற்றாுல் அஞ்சியெழக்கண்டது 

எனமுடிக்கினு மமையும். od 

சோலைவாயிந்சுடருகிலாமணி 

யாலவாலத்தவிர்மதியாற்புனல் 

காலவாய்ந்தக திர்மணிமுலஃலையின் 

கோலகாண்மலர்கொய்வதற்கெய்திலாள். 
| இதனால் அச்சமயத்திலே தமயந்தி அங்கேவருதற்கு 

நிமித்தஞ் சொல்லப்படுகின் த து. | 

௫-ள். சோலைவாயில் - அச்சோலையின்கண்ணே, அலவாலத்து- 

பாத்திகளில், சுடரும் - விளங்குகின்த, நிலாமணி - சந்திரகாந்தங்கள், 

அவிர் - விளங்காநின்ற; மதியால் - கிரணத்தினாலே; புனல் - நீரை; 
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கால - கக்க, வாய்க்த - (அதனால்) நிலைபெற்ற; முல்லையின் - முல்லைக் 

சொடிசளுடைய, கதிர் - ரெணத்தையுடைய, மணி - முத்துப்போலும், 

கோலம் - அழயெ, நாள் - அன்றுபூத்த, மலர் - மலர்களை, கொய்வதற்கு 

பறிப்பதற் “ , எய்தினாள் - (தமயந்தி) வந்தாள். எ-று, 

இப்பாட்டின் பொருள் செல்வ மிகுதியைச் சொல்லுதலென்னு 

மிஸக்கணத்தால் வீறுகோளணியும், சர்திரகாந்தத்தின் அவ்வளவு நீர்ப் 

பெருக்குக்கு முல்லைக்குஞ சம்பந்த மில்லாமையிலே சம்பந்தத்தைக் கற் 

பித்தலென்னு இலக்கணத்தால் தொடர்புயர்வுநவிற்சியணியும், ஆச 

தால் ஒருதோடர்ப் போருட் கலவையணீயாம். 40 

மீ துலாயவெண்டாரகைநாப்பணிற் 

ச கவொண்கதிர் தீதிங்கள்கண்டாலென 

மா தர்நோக்கின் மடந்தையர்நாப்பணிற் 

காதல்கூர் தமயந்தியைக்கண்டதே. 

| இசனாலே காடஎசொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். மீது - ஆகாயத்திலே, உலாய - திரிகின்ற, வெண்டாரகை- 

நக்ஷத் நரங்கள த, நாப்பணில் - நடுவில்; சீதம் - குளிர்ச்சிபொரும்திய, 

ஒள் - ஒள்ளிய, கதிர் - நிரணங்களையுடைய, தங்கள் - சந்திரனை, கண் 

டாலென - கண்ட தஅபோல, மாதர் - விரும்பப்படும், நோக்கின் - பார் 

வையையுடைய, மடந்தையர் - மாதரது, நாப்பணில் - நடுவீல், காதல் 

கூர் - விரும்பப்படுகிற, தமயந் தியை - தமயந்தியென்பவளை, கண்ட து- 

(அவ்வன்னமான த) பார்த்தது. எ-று, 

இவ்வுவமையினாலே தமயந்தியினுடைய தோழிகளெல்லாரும் ஒரு 

நிகரான வழகுடையவர்களாய் விளங்கலும் அவள் அவர்களுக்குள்ளே நடு 

காயகமாய் விளங்கலுங்காண்க. தாரகை கடலைக் கடத்தற்குக் கருவியா 

யுள்ளது; விண்மீன். தாரகம்--கடத்தல் பிரணவத்திற்கும் இதுபோ 

லும் பொருள் விரிக்கப்படல் காண்க, 41 

கண் ணுங்கையுமுகமுஙகமலமா 

நண்ணுஞ்சண்பகநாண்மலர்மேனியா 

வண்ணல்வேளைவழிபடற்காற்றிய 

வண்ணமாலைகொலென் ற மருண்டதே. 

| இசஞல் அவளைவிபந்தமை சொல்லப்படுகின் 2.௮.] 

இ-ள். சண்ணும் - கண்சளூம், கையும் - கைகளும், முகமும்-வத 

னழும், கமலமா - தாமரை மலர்களாகவும், மேனி - வடிவமானது, ஈண் 
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ணும் - பொருந்திய, நாள் - அன்றுபூத்த, சண்பகம்-சண்பகத்தினுடைய, 

மலரா - மலர்களாகவுகினைத்து, அண்ணல் - தலைவனாகிய, வேளை - மன் 

மதனை, வழிபடற்கு - பூசித்தற்பொருட்டு, ஆற்றிய - செய்யப்பட்ட, 

வண்ணம் - அழயெ, மாலையன்று - தொடையென்று, மருண்ட அ- 

மயங்கிற்று (அன்னம்) எ-று. 

கமலமாக மலராக வென்௫ற செயவென வாய்பாட்டு வினையெச்சஙக 

ளீ றுகெட்டுவந்தன. அவற்றை முடித்தற்குத் தோன்றலாலென்னுஞ் 

சொல் வருவிக்கப்பட்ட த. நான்குசாதிகளினுஞ் சிறந்த பது பினிசாத்க்கு 

“ சண்பகமலரெனக் சிவந்த மேணியாள் ?? என்று சொல்லப்பட்டமை 

யால் பதுமினி சாதியளென்றதாயிற்று, தமயந்தியை அப்படிப்பட்ட 

மாலையென்று மயங்குதலால் மயக்கவணியாம் . 44 

வழிந் ததெள்ளமுதூறவளர்ந்துமா 

சொழிந்ததிங்களை யூர்வளை£ தாலெனச் 

செழுக் தண்கோதைதிருமுகமுள்ளுறச் 

சுழமனறுதாழ்ந்ததுதூச்சிறையன்ன மே, 

[இத முதன் மூன்று செய்யுள்களால் பின் அன்னத்தின் 

செயல் சொல்லப்படுகின் தது. | 

இ-ள். தூ - பரிசுத்தமாகிய, சிறை-சிறைகளையுடைய, அன்னம்- 

அன்னமான ௮, வழிந்து - பெருக்கெடுத்து, தெள்ளமுது - தெள்ளிய 

அமிர்தமான த, ஊற - சுரக்க, வளர்க்து - நிறைந்து, மாசு - குற்றத்தின், 

ஒழிந்த - கீங்கிய, திங்களை - சந்திரனை, ஊர் - பரிவேடமானது, வளைக் 

தாலென - குழ்ந்ததுபோல கோதை-தமயட்தியின அ, செழுக்தகண்-செழு 

மையுங் குளிர்ச்சியும் பொருந்திய, திரு - அழகிய, முகம் - முகமானது, 

உள் - நடுவில்) உற - பொருந்த, சுழன்று - சுற்றிவந்து, தாழ்ந்த து- இறங் 

இற்று, எ-று. 

மாசொழிக்த திங்களை யென்றதற்குக் களங்க மில்லாத சந்திரன் 

ஒன்றுண்டாயின் அதனை யெனப் பொருள்கூறி இலபோநளுவமை 

யாக்கனு வமையும். சந்திரனுக்கு அயிர்தம்போல முகத்திற்கு மதுரவாக் 

குக்கொள்க. ஊர்வளைந்தா லெனச் சுழன்றெனவே சுழற்சிவேகத்தி 

னாலே அதன் பொன்னொளி வலயமாக வீழ்ர்ததென்பதுதோன்று தலறிக 

பறவைக்கு ஆகாயத்திலிருந்து கழேயிறங்கும்டோது தங்குதற்குத் தகுந்த 

௫ 
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விடத்தைச் சழன் றுகொண்டே பார்த்தல் சுபாவம்' உவமையு௩ தன்மை 

நவிற்சியுக் சேர்தல் சேர்வையணி. 43 

தெய்வத்தாமரைப்போதுறைசெல்வியுங் 

கொவவைவாயயிசாணியுங்கூறுமிக் 

நவ்விமராக்கிக்கணெயெனகாட்டுத 

லெவ்வமென்னவிகழ்ந் துவியச் ததே. 

இ-ள். தெய்வம் - தெய்வத் தன்மைபொருந்திய, தாமரைப்போ து- 

தாமரைப்பூவின்கண, உழை - வாசஞ்செய்கின்ற, செல்வியும் - திருமா 

அம், கொவ்வை - கோவைப்பழம்போலும், வாய் - வாயையுடைய, அயி 

ராணியும் - இந்திராணியும், கூறும் - சொல்லப்பட்ட, இந்கவ்விநோக் 

இக்கு - மான்கண்போலும் கண்களையுடைய இவளுக்கு, இணையென- 

உபமானமாவரென்று, நாட்டுதல் - நிறுத்துதல், எவ்வமென்ன - குற்ற 

மென்று, இகழ்ந்து - (அவ்விருவரையு) :மிகழ்ந்து, வியந்தது - (இவளழ 

கைக்குறித்து) ஆச்சரியப்பட்ட து (அன்னம்) எ-று. 

உபமானங்களுக்குக் குறைவைச் சொல்லுதலால் எதிர்நிலை யுவ 

மையணி. 44 

வேறு. 

சுலவுற்றெதிர்போ கிய தூவியனங் 

குலவுற்றபொலன் சிறையைக்குவியா 

் நிலனுற்றெறிநீள் சிறைமெல்வளியா 

லலைவுற்றமருங்கினளஞ்சினளால். 

இ-ள். சுலவுற்று - சூழந்து, எதிர் - (தமயந்தி) முன்பு, போயெ- 

சென்ற, தூவி - இறகுகளையுடைய, அனம் - அ௮ன்னமான து, குவவுற்ற- 

வளைவுபொருந்திய பொலன் - பொன்மயமாதிய, சிறையை - சிறை 

களை, குவியா - குவித்து, நிலன் - பூமியின்கண், உத்று - பொருந்தி, 

ஏறி - (அப்போது) உதறப்பட்ட, நீள் - விரிந்த, சிறை - (அதன்) சிறை 

கசாது, மெல்வளியால் - மெல்லிய காற்றோசையால், ௮லைவுற்ற மருங் 

இனள் - அசைவுற்ற விடையையுடைய தயயந்தியானளள்;, அஞ்சினள்- 
அச்சமுறந்றான். எ-று. 

வேறொன்றிற் கருத்து வைத்நிருக்ன்றவளுக்கு முன்னே 

அனனஞ்சரேலென் றிறங்குஞு சமயத்தில் விரித்தடித்துக் கொள் 

ரூஞ் சிறைகளின் காத்றோசை ஆகஸ்மிகமாக வுண்டாதலால் அச் 

ட்ட 
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சமுண்டாயிற்றென்க, அன்றியும் அலைவுற்றமருங்னெ ளெனலால் காற் 

ரால் இடைமுரியு மென்றஞ்சனா ளெளினுமாம். இது தன்மை நவிற்சி 

யணி. இதுமுதம் பத்தொன்பது செய்யுள்கள் பெரும்பாலும் முதற்சீர் 

_ புளிமாச்சமோனுக் தேமாச்சீரேனும்பெற்று மற்றை மூன்றும் புளிமாச் 

| சீர்க ளாகிவருறெ அளவடி. நான்குகொண்ட கலிவிநத்தங்கள்.  . 45 

பொறியின்வழிகெஞ்சுபுகுத்தியிடா 

ர றிவின்ன நிவாயவரும்பொருளை ப் 

பிறிதொன் றறநோக்குதல்போ ற்பிறமு 

மறியுண்கணின்மங்கையர்கோக்கெசால். 

| இதனால் மங்கையர்க்கு ௮சனிடத் தண்டான விருப்ப 

மிகுதி சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பொறியின்வழி - ஐம்பொறிகளின் வழியிலே, நெஞ்சு. 

மனத்தை, புகுத்தியிடார் - செலுத்தாத யோகிகள், அறிவின் - ஞானக் 

கண்ணினாலே, அறிவாய - அரிவுருவாகிய, அரும்பொருளை - பரசிவனை, 

பிறிதொன்று - மற்றொருவிடயசம்பந்தம், அற-8ங்க; கோக்குதல்போல்- 

 பார்த்தல்போல், மங்கையர் - தோழிகளானவர், பிறிதொன்று-மற்றொரு 

விடயசம்பந்தம், அற - நீங்க, பிறழும் - புரளுகின்று, மறி - மான்சண் 

போலும், உண் - மையுண்ட; கணின் - முகக்கண்களாலே, அறிவாய- 

அறிவையுடையதாகிய, அரும்பொருளை - அபூர்வமாகிய அன்னத்தை, 

நோக்கினர் - பார்த்தார். எ-று. 

அநிவின நிவாயவென ஒற்றிரட்டவேண்டா விடத்துச் சந்தகோக்ி 

யிரட்டித்தது. உலகம் அஞ்ஞானமயமாகியும் பிரமம் ஞான மயமாகியு 

நிற்றலின் அறிவாயவென்றாரர். 4: அகரவுயிர்போலறி வாதியெங்கு, நிகரி 

விறைஙிற்கு நிழைந்தது ?? எனச் திநவநட்பயன் கூ றுவதனாலுமறிக. 

பிறிதொன்றற அப்பிரமமன்றி யிரண்டாவதொரு பொருளில்லையாக 

வெனினுமாம். இது உவமையணி. 40 

அணித்தாயரிதாயவரும்பொருளைப் 

பிணிப்பான சைவைத்தமர்பெற்றியர்போ 

லணித்தாயவனங்கவர்வானசையான் 

மணிப்பூணசையாஅவதிந்தனளால். 

17 
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| இதனால் தமயந்தி அதனை விரும்பிப்பிடிச்சச் தொடங் 

... கினமை சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். அணித்தாய் - தேகத்தினு ளிருக்கன்றதாய், . அரிதாய- 

(பெறுதற்கு) அரிதாகிய, அரும்பொருளை - பிரமத்தை, பிணிப்பான்- 

கண்டுபிடித்தற் பொருட்டு, ஈசைவைத்து - (அதனிடத்தே) அசை . 

வைத்து, அமரர் - அசைவற்று நிற்கின்ற; பெற்றியர்போல் - மனச் | 

செய்கையையுடைய முணிவர்போல், அணித்தாய - சமீபத்திலே வந்த, 

அனம் - அன்னப்பறவையை, கவர்வான் - பிடித்தற்பொருட்டு, ஈசை 

யால் - (அதன்மேல் வைக்கப்பட்ட) ஆசையினாலே, மணி - ஈவமணிக 

ளாலாகிய, பூண் - ஆபரணமான ௮, அசையா அ-அசையாதிருக்கும்படி, , 

வந்தனள் - (தமயந்தி) தல்னெள். எ-று. | 

தற்பாசிவம் உடம்புதோறும் உயிர்க்குயிராய்க் கலந்துகிற்றலிண் | 

அணித்தா யென்றதற்குத் தேகத்தினு ளிருக்கன்றதாயெனப் பொருள் | 

கூறப்பட்டது. பூணசையாதெனவே வடிவமசையாமை கூறப்பட்ட | 

தாயிற்று, யோகிகள் மனமசையாமல் வைத் துப் பிரமத்தைக்காணுமாறு | 

வாயுகித்பமனநின்று மனந்தானிற்கப் பொறிநின் று, பாயபொறிக ணிற்ப | 

விடர் படுபுன்புலன்கணின்றனவா, லாயபுலனகணின்றமையா லகில் 

தோன்றா தள்ளத்தே, தாயபாமானந்த பாஞ்சோதிதோனறக் கண்டிரும் : 

தார் ?? என்னும் பிரபுலிங்கலி லைச் செய்யுளினலறிக உவமை. 47 

அவிர் பூணாலியாமலட.க்கனளாய்க் | 

கவர்வான்வரல்கண்டுமகன் றிலதாய்த் | 

தவர்வாய்மபிறொட்டிடலாகுமெனு 

நவைதீரனமெல்லகடந்ததுவே. 

[ இதனால் அப்போது அன்னத்தின்செயல் 
சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். அனம் - அன்னமான ௮, அவிர் - விளங்கரநின்ற, பூண்- 

பண்களை, ஒலியாமல் - ஓலியாதிருக்க, அடக்னெளாய் - அடங்னெ “ 

பத இ, கவர்வான் - (தன்னைப்) பிடிக்கும்படியாக, வரல் - வருதலை, கண 

டும் - பார்த்தும், அகன்றிலதாய் - வேர்த்த ஓடிப்போகாததாட, 

துவர் “ பவளம்போலும், வாய் - வாயையுடைய, மயில் - ண்ட து 

பவளாலே, தொட்டிடலாகுமெனும் - பிடிக்கக்கூடுமென்கின் ற, நவை. 

க் 

இகழ்ச்சியானத; தீர் - தீர, மெல்லஈடர்தது, - மெள்ளஈடந்தது, எ-று, ர 
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தொட்டிடலாகுமெனு நவைதீரென்றவிற் பிடித்தற்கெளிதென்னு 

| மெண்ணத்தை அ௮வளுக்குண்டாக்கி அவள்கை தன்மேல் விழவரு£ 

[தொறும் தன் குதிப்பினாலே தப்பித் துக்கொண்டு அவண் முயற்சியை 
| வலீணக்கிற்றென்க. தீரவென்வினை யெச்சம் ஈறுகெட்டது. விரைந்து 
| சடப்பிழ் பிடிபடாதென்று தொடராளென நினைத்து அவண்டை அப்த! ச 

இரலை நடந்ததென்க. 46 

புளின. த் ் கடமேவியபோகுமன 

மெளிதிற்றனகைம்மலசெய் துறுமோ 

வுளம்வைத்தமையென்னென வொண்ணுகலார். 

நளினக்கைபுடைத்துககைத்தனரால். ப 

| இதனால் மங்கையர் தமயந்தியைத் தடுத்தமை 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஒள் - கரந்திபொருந்திய, நுதலார் - நெற்றியையுடைய 

தோழிகள்; புளினம் - மணற்குன்றுகளையுடைய, தடம் - தடாகத்திலே, 

மேவிய - வாசஞ்செய்யும்படியாக, போகும் - போகின்ற, ௮னம்-அன்ன 
மான அ, எளிதில் - எளிதிலே, தன் - தன்னுடைய, கை - கைகளாகிய, 

மலர் - தரமரை மலர்களிலே, எய் துறுமோ - ௮டையுமோ, உளம்வைத், 

தமை - (எம்பிராட்டி அசனிடத்தே) மனம்வைத்தமைக்குக் காரணம், 

என்னென - யாதென்று, ஈகளினம் - தாமரை மலர்போலும், கசை- (சம்) 

கைகளை, புடைத்து - தட்டி, நகைச்தனர்.- இரித்தார். எ-று, 

புளினமென்றதற்குப் பறவைகளி னினத்தையுடைய வெணினு 

மாம். தமயக்கியின் முயற்சி வீணாதலைக்கண்டு இங்ஙனம் பரிகாசஞ் 

செய்சாசென்க. ் 49 

புனமேகலையிர்கைபுடைத்து௩கைத் 

தனமேகவியற்றுதலன் பகொசோ 

தனியேகுவனின்மினெனத்தகையாத் 

அினியோடுரைசெய் அதொடர்ந்தனளே. 

| இதுமுதனான்குசெய்யுள்களாலே பிடித்தற்குச் செய்யு 

ட் முயற்சி சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். புனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட, மேகலைமீர-மேகலாபரண ததை 

- முடையவரே, கைபுடைத்து - கைதட்டி, தகைத்து - சிரித்து, அனம்- 

அன்னத்தை, ஏக - ஓடிப்போக, இயற்றுதல் - பெய்த வாணம் 

அன்போ - (என்மேலுள்ள) ௮ன்போ, தனி - தனியாக,எகுவன்-(நான) 
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போவேன், நின்மினென - ௫ர்) நில்லுமென்று, அனியோடு - கோபத். 

தோடு, உரைசெய்து - சொல்லி, தலையா - அணையிட்டு, தொடர்ந்த 

னள்-(தமயந்தியானவள்) அதன்பின் போயினாள். எ-று. 

கைபுடைத்த லொலிமொடு மேகலையொலியு மெழுதல் தோன்றப் 

புனைமேகலைம் ரென்றாளென்க. அனபுகொலோவெனலால் என்மேல் , 

அன்பிலீ ராதலால் இம்ஙனஞ் செய்கின்நீரென்றதாயிற்று. தகைதல் 

என்பின்னே தொட ருவீராயின் கட துசோகஞ் செய்தவராகச்சடவி 

சென்றாணை கூறல், 0. 

த முலைவாணு தன்மொய்குழலார் 

நகைசெய்வதுகண்ளெநாணினளா 

யகல்கின் றபொலன் சிறையன்னநிழ 

னிகரென்னவொதங்கெணேரிமையே. 

இ-ள். கேரிமை - த்குந்த வணியையுடைய தமயந்தியான வள், 

முகிழ் - தாமரை யரும்புபோலும், மென்முலை - மெல்லியமுலைகளையும், 

வாணுதல் - ஒளிபொருந்திய நெற்றியையும், மொய்குழலார் - நெருங்கிய $ 

கூந்தலையும் உடைய தோழிகள், ஈகைசெய்வது - பரிகாசஞ்செய்தலை, 

கண்டு - பார்த்து, உளம் - மனத்திலே, நாணினளாய் - வெட்கமுற்றவ 
ளாகி, ௮சல்கன் த-௩ங்குடின் ற, டொலன்-பொன்மயமாகிய, சிறை- சிறை 

களையுடைய, அன்னம்-அன்னத்தன து, நிழல்-நிழலான அ, நிகரென்ன- 

(தனக்கு) நிகராமென, ஓதுங்கள் - நடந்தாள். எ-று. 

தகையப்பட்ட சோழிகள் தனது பிடிக்க மாட்டாமையைக்கண்டு 

சிரித்சலால் நாணங்கொண்டாளென் ௧. அன்ன மிழணீகரென்ன வொ துங் 

கஇனளெனவே அர ாணம் அவலது முமற்சியை எழுப்பலால் அதன்சா 

யைபோல விடா தஅசென்றாளென்க. இஃது உவமையணி. 91 

* வடியுண்கணிமாமுூலைதாஙகயதா 

லிடுகும்கிடையென்படுமேகலெனப் 
உ. 

*  வடியுண்கணி - (மாலின்) வடுவையும் வென்ற கண்ணையுடை 

யவளே என்றுரைத்தல் இறப்பு வடி அப்பொருட்டாதல், கஞ்சக நறுமுறி 

யளை இப்பைந்துணர் நெடுமாக் கொக்கி னறலடிவிதிர்த்த ? என்னும் 

பெரும்பாணாற்றுப்படைச் செய்யுளானும், (£ மிடிக்கலப் பன்ன நறுவடி 

மாவின் - வடிச்சேறு வீளைந்த £ம்பமழத் தாரம் - தூவற்கலித்த ?? என்னும் 

மலைபடுகடாச் துச் செய்யளானும் பெறுதும். 
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பிடிமென்னடைமங்கையர்பேச்மறுத் 

தடிமென்மலர்பேர்த்தனளாயிழை2ய. 

இ-ள். வடி - கூர்மைபொருந்திய, உண் - (மை) யுண்ட, கணீ- 

கண்களையுடையளே, மாமுலை - பெரியமுலைகளை, தாங்யெதால் - சுமத்த 

. லால், இடுகும் - துவளுகின்ற, இடை-(உன்) இடையானது, என்படும்- 

(நடத்தலாலே) என்னபாடுபடும், ஏகலென - போகாதேயென்று, பிடி- 

்பெண்யானைபோல், மெல்கடை - மெல்லியகடையையுடைய, மங்கையர் 

. தோழிகள், பேச - சொல்ல, மறுத்து - (அதை) மறுத்து, ஆயிழை- 
ஆராய்ந் துகொள்ளப்பட்ட வணியையடையவளாகிய தமயநீதியானவள், 

அடி - அடியுருக்கொண்ட; மென்மலர் - மெல்லியதாமரை மலர்களை, 

போத்தனள் - எடுத்தாள். எ-று, 

கணி - அன்மைவிளி. என்படுமென்றதற்கு இப்படியிருக்கிற 

விது யான் நடக் துசெல்லின் மிகவருர் மன்று நீதானே அறிவாயென் 

பது பொருள். முன்னே எளிதிற் றன்கைமமல ரெய்துறுமோ என்று 

பிடிபடாமைகூறிக் கேளாமற் போகையாலே பின்னும் வருத்தங்கூடறி 

மறுத்தாரென்க. தகாதொழில் செய்யும்போது வீலக்கல் சோழியர்கட, 

தைவின் “ நகுதற்பொருட்டன்று நட்டன்யிகுதிக்கண், மேற்சென் 

றிடித்தற் பொருட்டு? என்னுந் திநக்தறனானுமறிக. அடி மென்மல 

ரெனலால் - அடி வருந்துதலுங் கொள்க. ஏகல் - முனனிலையேவ லொ 

ருமை யெதிர்மதைவினைமுற்று. மலராகிய வபமானம் நடத்தற்செய்கை 

யிலே உபயோடத்தற்கு அடியாக உபமேயத்தி னுருவங்கொண்டு வேறு 

பட்டதாகச் சொல்லலால் திரிபணி. 52 

செய்ப்பட்டசெழுங்கமலத் திலன ங் 

கைப்பட்டதஅபட்டதெனக்கருதா 

மைப்பட்டமலர்ப்பொழின்மா தவிவாய்ப் 

பொய்ப்பட்டமருங்கனளைபுக்கனளே. 

இ-ள். பொய்ப்பட்ட - பொய்கூறுதற் மெமாயெ, மருல்னெள்- 

இடையையுடைய தமயந்தியானவள், செய்ப்பட்ட-கமணி.பிலுண்டாகிய, 

- செழுங்கமலத்தில் - செழிய தாமரைப்பூவிலிரநக்கின்த, அனம் - அன்ன 

மானது, கை - (என்) கையிலை, பட்டதுபட்டதென - அகப்பட்டது 

அஃப்பட்டதென்று, கருதா - நினைத்துக்கொண்டு, மைப்பட்ட-மேகத்தை 
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யளாவிய, மலர் - மலர்களையுடைய, பொழில்-சோலையிலே, மாதவிலாய்- 

குருக்கத்தினிடத்தே, புக்கனள் சென்றாள். எ-று, 

இருந்துஞ் சிறுத்துக் சாணப்படாமை பற்றி இல்லையென்று கொள் 

ளப்படுதலாலே பொய்ப்பட்ட மருங்கென்று சொல்லப்பட்ட ௮. கருதாப் 

புக்கன ளென்றதனால் அடிபெயர்க்குக் தோறும் அப்படி நினைத்தா 

ளென்க, பட்டதென்பது விரைவு பற்றி அடுக்கி இறந்த காலத்திலே வம் ' 

தது. புச்சன ளென்றதற்கு அன்னம் அவளை அப்படி நினைக்கக்செய்து 

வஞ்சித்துக் குருக்கத்தியின்கழ்த் தனிப்படர்கொண்டு A 

கருத்தாகச்கொள்க. ல 9௦ 
ச் 

தொடர்க்தாள்கலும்தூழுகம்வேசொழுக 

நடந் ௨ தாயிமையெய்த்தனளென்னநயந் 

திடந்தேர்ந்தவனிள்புறுகன்மொழிகண் 

மடக்தாழிளவன்னம்வழங்கிய 9௪. 

[இதனால் அன்னம் நன்மொழிகள் பேசத்தாடங் 

இன்மை சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். மடந்தாழ் - ௮றியாமைபோகிய, இளவன்னம் - இளமை 

"பொருந்திய அன்னமான து, தொடர்ந்தாள் - (என்பின்னே) தொடர்க் 

தவளாதி, கலும் - விளங்குகின் த, தூ - பரிசுத்தமாகிய, முகம் - முகத்தி 

னின்றும், வேர் - வியர்வையானது, ஒழுக-ஒழுகாகிற்க, நடச்து-நடக்து, 

ஆயிழை - தமயந்தியானவள் எய்த்தனளென்ன - இளைத்தாளென்று, 

நயந்து - விரும்பி, இடம் - (தகுதியான) இடத்தை, தேர்ந்து- அறிந்து, 

அவள் - அத்தமயந்தியானவள், இன்பு - இன்பத்தை, உறு - அடைதற 

குச் காரணமாவனவாகிய, நன்மொழிகள் - நல்லசொற்களை, வழங்கிய து.- 

சொல்லிற்று. எ-று. 

ஏனைய அன்னங்கள் போலாது பகுத் தணர்வுடைய அன்னமென் 

1 என்றார்... இயச்சதர்தல். விதப் 
பேசுதற்கா மிடத்தையறிதல். தாமுகம் - தசைபொருந்திய முகமுமாம் 

“6 தரவொடு மலிந்த காய கானவர்?” என வரூஉம் மலைபடூுகடாவுத்துச் 
கிட்சன் 54 

பார் “ மடந்தாழுளவனனம் 

(6 ஆயிழை ?? என்பதற்கு ஆராய்க்தெடுத்த ஆபரணத்தை யுடை. 
யாள் பரா அழிய அணியையுடையாளென்னலுமாம், அய்- அழ 
கென்னும் பொருட்கண் வருதல் (6 மாயோன் முன்கையாய் தொடி கடுக 
குங் - கண்கூடிருக்கைத் திண்பிணித் திவலி - னாய்தினை யரிசி யவைய 
லென்ன ?? என்னும் பொருகராற்றுப்படைச் செய்யு ஞரையினும், 4 நீர் 
திரண் டன்ன கோதை பிறகட்டாய்கோ லவீர்தொடி விளங்க விசி ல் 
என்னும் மதுரைக் காஞ்சிச் ஒன்றிய வற் கர் அரப் 

ய 
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கோடுந்தியகொம்மைமுலைப்பொறையால் 

வாடும்மிடைமாமயில்வாலென த் 

தோடுண்குழன்மங்கையரிற்றுணர்மா 

வாடுந்தளிரங்கைமறித்தனபார். 

| இஅமுதவிரண்டு செய்யுள்களாலே முன்சொல்லப்பட்ட ஈன் 

மொழிகள் இவையென்று சொல்லப்படுகின்றன. | 

இ-ள். துணர் - பூங்கொச் துகளை யுடைய, மா-மாமரங்களானவை, 

கோடு - யானைக்கொம்புகளை, உர்திய-£ழ்ப்படுத்திய கொம்மை - திரட்சி 

பொருந்திய முலை - முலைகள து, பொறையால்-பாரத்தினாலே, வாடும்- 

வாடுகின்ற; இடை - இடையையுடைய, மாமயில் - பெருமை பொருந் 

இய மயிலே ! வாரலென - (நடந்து) வராதேயென்று, தோடு - மலரிதம் 

களை, உண் - உட்கொண்ட, குழல் - கூச்தலையுடைய, மங்கையரின்- 

(உன்னுடைய) தோழிகள்போல், அடும் - அசைகின்ற, தளிர் - தளிர் 

களாகிய, அங்கை - அழயெ கைகளாலே, மறித்தன - (உன்னை) விலக்கு 

இன்றன, பார் - (6 அவற்றைப்) பார். எ-று, 

கொம்மை என்னுஞ்சொல் திரட்சிப் பொருட்டாதல், 4 மும்மதத்த 

னென் ரொருபெயர் தனக்கு மொய்கூந்தற் கொம்மை வெம்முலைக் கேற் 

றெடிக் கொடிச்சியை யிலைவேல் ?? எனுந் தணிகைப்புராணச் செய்யு 

ளானு முணர்க. வடியுண்கணியென்றபாட்டிலே மங்கையர் மறுத்தமை 

யைச்சட்டி இதிலே மங்கையரினென் றுவமிக்கப்பட்ட து மாமரங்களை 

. அங்ஙன அதம் அல கக்கு குறித்தலினாலே தற்குறிப்பணி. இதற்கு 

மங்கையரினென்னு ழவமையும் தளிரங்கை யென்னு ழநவகழம் அங் 
கங்கள், 55 

விண்ணின்னியங்கும்மெனைமேவரநீ 

மண்ணின்ன டம்தெவ்வணம்வெள வுதியா 

லெண்ணின்னிதுகண்டவர்யராககையார் 

பெண்ணின்னமுே தவரல்பேதைமையே. 

| இதனால் பிடிபடாமைக்குச் காரணஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பெண் - பெண்களிலே, இன்னமுதே - இணியலயிர்தம் 
போல் விளங்குின்றவளே ! விண்ணின் - ஆகாயத்திலும், இயங்கும்- 

திரினெற, எனை - என்னை, மேவா - அடைதற்கு, நீ - 8, மண்ணில்- 

பூமியின்மேல், நடந்து - நடந்துவந்து, எவ்வணம் - ஏவ்விதத்தினாலே, 
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வெளவுஇ - பிடிக்கமாட்டுவாய், எண்ணின் - அலோசிக்குமிடத்து, இது- 

இச்செய்கையை, கண்டவர் - பார்த்தவருள்) யார - யாவா, ககையா£- 

இிரியார், வால் - (மங்கைப்பருவமடைந்த வுனது) வருகை, பேதைமை . 

பேதைப்பருவத்தின் செயலாயிருக்கின்றது. எ-று. 

விண்ணி ணியங்கு மெனையென்றதத்குப் பூமியிலன்றி ஆகாயத்தி 

லுஞ் சஞ்சரிக்க வல்ல வென்னை யென்றும், மண்ணினடச் தென்றதற் 

குப் பூமியொன்றிலே மாத்தரஞ் சஞ்சரிக்கன்ற 8 அப்பூமியிலே நடர் 

ப்ட் விரித்துரைத்துக் கொள்க. பெண்ணின்னமுதே யெனலா 

லும் வால்பேதைமை யெனலாலும் மங்கைப்பருவ மூடைமை சொல்லப் 

பட்டத. விண்ணிணியங்கு மென்னும் பதப்பொருளாலும் மண்ணின 

டம் தென்னும் பதப்பொருளாலும் வெளவக்கூடாமையும் இம்முதல்வாக 

இயெப் பொருளாலே வால்பேதைமை யென்றதையுஞ் சாதித்தலாலே இவ் 

விரண்டு செய்புட்தறியணிகள் கலர்துவந்த கலவையணி. 56 

என் நின்மரபோ துமிவட்கியையப் 

பின்னம்மொழிபேசுவலென் றயனூ 

ரன்னந்தன தன்புறுசுற்றமியாம் 

பொன்னினைகர்யாங்கள்பொருர்திடமே. 

| இதனால் அரசன் காரியத் துக்கு உபயோகியாகிய தன்வாலாத்றின் 

சிறப்பை யுணர்த்தத்தொடங்் சுற்றமுமிடமு 

மூணர்த்தல் சொல்லப்படுகன்றது. | 

இ-ள். என்று - ஏன்று சொல்லி, இவட்கு - இவளுக்கு, இசைய- 

பொருந்த; பின் - பின்பு, அம்மொழி - அவ்வரசன்காரியத்தை, பேசுவ 

லென்று - சொல்வேனென் றெண்ணிக்கொண்டு, இன்மரபு - இணிதா 

இய, (சன்) வரலாற்றை, ஓதும் - சொல்லுகின்றது, யாம் - யாங்கள், 

அயன் - நான்முகக்கடவுளால், ஊர் - செலுத்தப்படுகின்ற அன்னம் 

தனது - அன்னவாகனத்நின அ, அன்புறு - அன்புயிகுந்த, சற்றம்- 

உறவினேம், யாங்கள் - யாங்கள், பொருந்து - தங்கப்பெற்ற, இடம்-இட 

மான அ; பொன்னின்னகர் - தேவநகரமாகும். எ-று, 

என்றென்றது முன்னிரண்டு பாட்டையுஞ் சுட்டி நின்றது. பின் 

சொல்லப்படுவதாயெ அரசன் காரியத்திற்கு உபயோகியாதலால் இன்மா 

பென்றது. அன்புறுசுற்றமென்றதனால் நெருங்கிய சம்பந்த முடைமை 
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சொல்லப்பட்ட தாயிற்று, பொன்னின் னகர்பொருந்திட மெனலால் 

எம்மோடு பயிலுதல் மனிதர்க்கு அரிதென்றதாயிற்ற, தன்னினத்தை 

யுக தழுவிக்கொண்டு யாமென்றும் யாங்களென்றும் கூறிற்று. 91 

மலர்மேலயன் மான தவாவியினுட் 

பொலன் மெல்லிதழ்பூத்தசெழுங்கமல 

நலனார்வளையம்பலநாளுமயின் 

அலவாதொளிர்பொன்னிறமுற்றனமால். 

| இதனால் தன்வடிவம் பொன்மயா யிருக்கைக்குக் காரண 

மேணர்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். மலர்மேல் - தாமரைப்பூமேலுள்ள, அயன் - நரன்முகன து? 

மான தவாவியினுல் - மானசதடாகத்திலுள்ள, பொலன் - பொன்மயமா 

இய, மெல் - மெல்லிய, இதழ் - இதழ்கள், பூத்த - விரியப் பெற்ற, 

செழுங்கமலம் - செழிய தாமமைமலர்களையும், கலனார் - ஈலம்பொருர்திய, 

வளையும் - இளவிலைச்சுருள்களையும், பலகாளும்-பல தினமும், அயின்று- 

இன்று, உலவாது - அழியாமல், ஒளிர் - விளங்குகன் 2, பொன்னிறம்- 

பொன்னுருவத்தை, உற்றனம் - அடைந்தோம். எ-று. 

மானசவாவி அண்டமுகட்டினக௧ணுள்ள சச்தியலோகத்திலுள்ள.து. 

இது யாற்றைப்போல வீழந்தொழுகுதலுடையதாய், தை, சக்குசை, 

அளகநந்தை, பத்திரை என நான்குவகைப்படும். ££ உயர்தரு மண்ட 

முகட் உன் மானவநீ ரூற்றிரும் தொழுகிய கங்கை - முயலடைடடக்குக் 

திங்களஞ் செல்வன் முழுமையு கனைந்அவார்க் தொழுக - வெயில்கெட 

விமைக்குஞ் சத்தியவுலகின் விரிதலை யருவியின் வீழ்க்து - துயரறு€தை 
9 சக்குசை யளகநந்தை பத்திரையெனத்திரியும் ?? என்னுங் கூர்மபு0௩ 

ணச் செய்யுளானறிக. காரணகுணம் காரியத்தில் உளதாமென்பது பல் 

றிப் பொற்கமலமாடிய தம்முணவின்குணம் தமக்குண்டானமை சொல் 

லிற்று. 08 

களிமாமயிலன்னவர்காதலுறு 

மளிநாண்மலரைங்கணேைவேளனையா 

னளன்மாநகர்தாண்மலர்வாவியினல் 

வள கோக்குறமண் ணிடைவந் தன மால். 

நாள்மலர் - நாட்காலத்திற் பூத்தமலர். ௮தனைப்  பூவெனப் 

பொலிந்த வோதியோதி - களிச்சினை வேங்கை நரண்மலர் 5௪9 ?? என் 

னுஞ் சிறுபாணாற்றப்படைச் செய்யுளுரையிற்காண்க. 
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| இதனால் பூமியில் வா் தமைக்குச் காரணமுணர்த்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற அ.| 

இ-ள். களி - களிப்பைத்தருநின்ற, மா - பெருமை பொருந்திய, 

மயிலன்னவர் - மயில்போலுஞ் சாயலுடையவராகதிய மகளிரால், காதலு 

அங் - விரும்பப்படுகின்ற, அளிநாண் - வண்டுகளினொமுங்காகெ நாரி 

மையும், மலரைங்கணை - மலர்களாக பஞ்சபாணத்தையு முடைய, 
வேளனையான் - மன்மதன்போ லழனெனாயெை, நளன் - நளச்சக்கரவர் த் 

தியின அ, மாநகர் - பெரியபட்டின சீ திலேயுள்ள, நாள் - அன்றுபூத்த, 

மலர் - மலர்களையுடைய, வாவியின் - தடாகத்தின த, நஈல்வளம் - கல்ல 

வளத்தை, போக்குத் - பார்த்தத்பொருட்டு, மண்ணிடை - பூமியினி 

டத்துிக்கு,; வந்தனம் - (யாம்வானுலகத்தைவிட்டு) வர்தோம், எ-று. 

ஈளன்மேல் அவளுக்கு ஆசையையெழுப்பு தற்கு அவனழகை இங்௩ 

-.னஞ் இதெப்பித்தச் சொல்லியது வளரோக்குற வென்றதற்கு அதில் 

விளையாடுதற்பொருட் டென்பது கருத். 59 

விண்ணம்புவிபா தலமேவுகினு 

நண்ணுந்துயரின்றெனநல்வசமுன் 

றண்ணங்கமலத்திறைதந்தனன்மைக் 

கண்ணென்றயில்கொண்டகன ங்குழை3யயே. 

| உலகமெங்கு மொழிவில்லாத திரிவிலேயும் தளர்வு தோன்றா 

மைக்குக் காரணமுணர்த்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

> இ-ள். மை - மையெழுதப்பெற்ற, கண்ணென் று-கண்களென்று 

(பெயர் வைத்து), அயில் - (கஞ்சுபூசப்பெற்ற) வேல்களை, கொண்ட- 

கொண்டிருக்கிற, சனங்குழையே - கனம்பொருக்திய காதணியையுடை 

யவளே ? தண்ணங்கமலத்து - குளிர்ச்சி பொருந்திய தாமரைப்பூவி 

விருக்னெற;,; இறை - தலைவன், விண்ணம்புவிபாதலம் - தேவலோகம் 

பூலோகம் பாதலலோகம் இவ்வனைத்தையும், மேவுகினும் - ஒழிவின்றி 

யடைந்து திரியினும், கண்ணும் - (உன்னை) யடையக்கடவதாடிய, துயா- 

(தளர்ச்சித்) துயரமான அ; இன்றென - இல்லையென்று, நல்வரம் - ஈல்ல 

வரத்தை, மூன் - முன்பு, தந்தனன் - (எனக்குக்) கொடுத்தான. எ-று, 

ஒருகாலத்தில் நான்முகனுக்கு வாகனமா யிருந்ததற்காகக் கொடுத்தா 

னென்க. இவ்வாத்தால் தளர்ச்சியின்றி இப்பூமியிலுள்ள தேசங்களை 

« 
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யெல்லாம் ஒழிவின்றி கோக்டித் திரிகன்றே னென்பது இசையெச்சம், 

கண்ணிற்கு மைபோல வேலிற்கு கஞ்சம் வருவிக்கப்பட்ட அ. 60 
“ 

கெளவைக்கடல்சூ ம்தருகாசினியி ற் 

றெய்வத்திறமேவிய€ர்களனே 

வெளவுற்றிடினன் றியிம்மானிடர்தா 

மெவ்வப்படிவெளவினுமெய் அவனா. 

[ இதனால் வேட்டைக்காரர் முதலானவர் பிடிப்பரென்னுமச்சம் 

எனக்கில்லையெனல் சொல்லப்படுகின்ற து | 

இ-ள். கெளவை - ஒலியையுடைய, ஃடல் - கடலாலே, குழ்தரு- 

குழப்பட்ட, காசினியில் - பூமியிலே, தெய்வத் திறம்-தேவபோகத்தை, 

மலிய - பொருந்திய, சர் - பாக்யெத்தையுடைய, களன் - நளமகாரா 

ஜன், வெளவுற்றிடினன்றி - பிடித்தாலன்றி, இம்மானிடர்தாம்-இம்ம 

னிதர்தாம், எவ்மிவப்படி, - ஏந்தெந்தவிதமாச, வெளவினும் - பிடித்தா 

லும், எய்துவனோ - அகப்படுவனோ. எ-று, 

காசினி - காசெமுனிவராற் பாசுராமரிடத்திற் முனமாக வாங்கப் 

பட்டது. ஈளன் பிறப்பிலே மானிடனாயிரு£தும் போகத்தினாலே 

தேவனாகத்தோன்றலின் அவனிடத்தே மாத்திரம் என்னைப் பிடித்தற்கு 

வல்லமையுண்டென்று கூறிற்றென்பதுகருத்து. மானுடரெனப்பொ௮ப் 

படக்கூறினாரேனும் தகுதிபற்றி வேட்டைக்காரர் முதலியோரென்று 

கொள்க. வளைகண்ணி படைக்கல முதவியவற்றைக்கொண்டு பறவை 

களை வெளவுமாறு பலவுமடங்குதற்கு எவ்வெப்படி வெளவினுமென்ற து. 

ஒளிர்பொன்னுலக த் துறையும்பர்பிரா 

் னளியாற்புகலேவலுமாற்றுஇலேம் 

வளர்பூவுறைவானவனேவ லுமிந் 

நளனேவலுமேஈனிசெய்குவமால். 
/ 

[இ அமுத லிரண்டுபொட்டுக்களாலே அத்தெய்வபோகம் 

- இதுவெனல் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். ஒளிர் - விளங்குகின்ற, பொன்னுலகத்து - தெய்வலோகத் . 

தன்கண், உறை - வாசஞ்செய்கின் ஐ, உம்பர்பிரான் - இந்திரனது, அளி 

மால் - அன்பினாலே, புகல் ன் சொல்லப்பட்ட, ஏவலும் - ஏவலையும்) 

ஆற்றுகிலேம் - (யாஞ்) செய்யோம், வளர் - வளர்கின்ற, பூ - தாமரைப் 

பூவின்சண், உறை - இருக்கின்ற; வானவன் - நமான்முகச் கடவுள த; 
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ஏவலும் - ஏலலையும், இக்களன் - இந்தரளன. து, ஏவலுமே - ஏவலை 

யுமே, ஈனி - மிகு தியாக, செய்குவம் (யாஞ்) செய்வோம். எ-று. 

தனக்கடங்னெ வென்றேவும் வல்லமையில்லாமையால் அளியாற 

புகலேவலு மென்றது. ஈனிசெய்தல் - அவர்சொன்னவளவினு மதிகமா 

கச் செய்து முடித்தல். இங்ஙன் கூறலால் இந்இரனைக்காட்டி லுஞ் சிறந் 

தவன் நளனென்று குறிப்பித்ததாயிற்று, 62 

அளிதூங்யெவான இதோய்ந் துநறுங் 

குவிர்தூங்குகுறு் அளிமென்சிறையாற் 

களிதாங்கியகாமவிடாயகல 

நளன் மேனியில்வீ சுவஈன் கூறவே. 

இ-ள். துளி - துளித்தலோடு, தூங்கிய - தங்கிய, வான தி-ஆகாய 

கங்கையிலே, தோய்ந்து - முழுக, ஈறுங்குளிர் - நல்ல குளிர்ச்சியான து, 

தூங்கு - நிலையுறப்பெற்த, சுறுந்துளி - இறிய துளிகளை, மென்சிறை 

யால் - மெல்லிய இறைகளினாலே, களி - களிப்பான ௮, தூங்யெ - தங் 

கும்படியாகவும், காமம் - காமத்தாலாகிய, விடாய் - தளர்ச்ச்யான து) 

அசல - நீங்கும்படியாகவும், ௩ளன் - நளன அ; மேனியில் - உடம்பில், 

நன்குற - ஈன்றாகப்பட;, வீசுவம் - (யாம்) லீசுவேம். எ-று. 

வீசுவமென்றது எதிர்காலமுற்றாயினும், எதிர்கால முற்றுகள், இப்ப 

டிப்பட்ட விடங்களிலே செயலைமரத்திரமே யுணர்த்துமென்க. ஈளனுக்கு 

வேறுமகளிரோடு கூட்டுறவும் இவை அப்படி வீசுதலும் பொய்யா தலிற் 

குற்றமன்றே வெணின் அன்று, ( பொய்மையும் வாய்மையிடத்த புரை 

தீர்ந்த கன்மைபயக்குமெனின் ? என்று சொல்லப்பட்டமையின். புரை 

இரந்த நன்மையா வது இதனால் அவளை வசப்படுத்தித் தகுந்தநாயகனேோடு 

சேர்த்தலாம். 63 

கலித்துறை. ப 

தெள்ளாசமுதத்தெளிவொக்தவர்தீஞ்சொனல்லாய் 

வள்வார்முரசங்கறங்கும்மணிமுன் நில்வேற் தன் 

கள்வாயுமிழ்பூங்கையேர்தியகாமனன்னா 

னள்ளார்வணங்குரளனென்னுமோர்நாமவேலான். 

[ இனி ஈளனுடைய பலவகைப்பட்ட குணங்களையுஞ் சொல்லத் 
தொடங்கி இதனாலே செல்வமும் அழகும் வேவின் 

இெப்பும் உணர்த்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். தெள்ளார் - தெளிவு பொருந்திய, அமுதம் - தேவா 

மிர்சத்தினது, தெளிவொத்த - சாரம் போன்ற, அம் - அழகிய, இ- 
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தித்திப்பாய் சொல் - வாக்கையுடைய, நல்லாய் - தமயந்தியே வள் 

வார் - வவிபொருந் திய வாரினாவிறுக்கப்பட்ட, முரசம் ம் முரசவாத்திய 

மானது, கறங் 2ம் - ஒலிக்கப் பெற்றிருக்கின்ற) மணி - நவமணிகளை 

யுடைய, முன்றில் - வீட்டின் முன்னிடத்தையும், ஈளனென்னும்-கள 

னென்று சொல்லப்படுகிற, ஓர்காமம் - ஒப்பற்ற நாம தேயத்தையும் 

உடைய, வேந்தன் - அரச (னொருவன்), கள் - தேனை, வாய் - இதழ 

வாயினால், உமிழ - கக்குினெற, பூங்கணே - மலரம்புகளை, ஏந்திய- 

தாங்குகின்ற, காமனன்னான் - மன்மதன்போ லழகுடையவன், ஈள் 

ளார் - பகைவர், வணங்கும் - (தன்னை) வணங்குதற்குக் காரணமா 

யிருக்கின் ற, வேலான் - வேற்படையை யுடையவன். எ-று. 

வள்வார் முரசம் - மயிர்க்கண முரசம் என்னலுமாம் அஃதாவது 

புலியைப் பொருது கொன்றுகின்று லெத்துக் கோட்டு மண்கொண்ட 

எருது இறந்துழி அதன் ரோலை மபிர€ீவாமத் போர்த்த முரசாம். “புணை 

மருப்பழுந்தக் குத்திப் புவியொடு பொருது வென்ற - கனைகுரலுருமுச் 

சற்றக் கதழ்லிடையுரிவை போர்த்த - துனைகுரன் முரசத்கானைத் தோன் 

தலை”? “என்றார் பிறரும், மணிமுன்றில் வேந்தன் - காமனன்னான்-க௩ள் 

ளார் வணங்குவேலான் - எனமுறையே செல்வம் - அழகுவேற்படை- 

இவற்றின் சறப்புக்கூறியவாறு. காண்க, மணி - பலதேசத்தா ராலுக் 

திறையளக்கக் 'ஞுவிக்கப்பட்டவலை, இல்முன் - முன்றிலென நிலைமாறிய 

இலக்கணப்போலவி இதுமுதல், ௧௬ - பாட்டுக்கள் பெரும்பாலும் இடையி 

லொரு. புளிமாங் கணிசசீரும் ஏனைநான்கும் மாச்சீர்களு மாகிவர்த கெட 

லடி. கான்குகொண்ட கவிச் துறைகள். 64 

வண்டார்வஞ்செய்துமதுவுண்டுமிழ்மாலைமார்பன் i 

நிண்டோளெழில்கேட்டவரம்பையச்செம்மன்மார்பர் 

கண் டாபுல்லப்பெருதா ற்பெயர்ச்சார்புகாடி 

யொண்டார்பு: னையுகளகூபர ன் றன்னையுற்றாள். 

| இதனாலே பின்னும் அழகின்புகழ்ச்சி சொல்லப்படுகன் ௫ து. | 

இ-ள். வண்டு - வண்டுகளானவலை, அர்வஞ்செய்து - விரும்பி, 

மது - தேனை, உண்டு - குடித்து, உமிழ் - உமிழப்பெறுறெ, மாலை- 

பூமாலையையுடைய, மார்பன் - மார்பையுடைய களனது, திண்டோள்- 

வலிய தோள்கள து, எழில் - அழகை, கேட்டு - - (எம்மிடத்திற்) கேட்டு, 

அ, அரம்பை - அந்தவாம்பையானவள், அச்செம்மல் - அவ்வாசன த, 

15 
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மார்பம் - மார்பத்தை, தண்டாது - நீங்காமல், புல்ல - தழுவுதற்கு; 

பெருதால் - பெராதகாரணத்தால், பெயர் (அவன்) பெயரின த, சார்பு- 

சம்பந்தத்தை, நாடி - ஆராய்ந்து, ஒண்டார் - ஒள்ளிய பொன்னரிமா 

லையை, புனையும் - குடுகின்ற, நளகூபரன்றன்னை - நளகூபரனை, உற் 

முள் - அடைந்தாள். எ-று, 

அரம்பைக்கு அகரசசுட்டு ௮அழடிற் இறந்தவளென்று பெயர் பெற்று 

விளங்குகின்றமையைக் காட்டுின்றது தண்டாதுபுல்லல் - தனக்குக் 

கணவனாகப்பெற்று எந்நாளும் புணர்தல். தண்டாமை - நீங்காமை. இது 

 அனாமை தண்டாமையா யிரண்டு நீங்காமை ?! என்பதனலைறிக * கள 

கூபரன் - குபேன்மகன். ஈளகூபானேச் சேர்தற்கு ஏதுவாகாத நள் 

ன த பெயர்ச்சார்பு காடுதலை ஏதுவாசக் குறித்தலாலே எதுத்தந்தறிப் 

பணி. இதனாலே அவனமழகுக்கு ஒப்பு இல்லையென்பது குறிப்பிக்கப் 

படுதின் ௨2. 65 
| 

ஏகாவிசும்பினளன் பாடலையாங்கள் கூற 

மாகாஇபனிவ்வரிப்பாடல்வருங்கொலென்று 

பாகூறவீணைபயில்வோன முகம்பார்த்துரைப்ப 
திக ல இடல். க 

வாகாவென லாலவற்கப்பெயர்சோ த் தினா. 

| இசனாலே இசை பாடழ்புகழ்ச்சி சொல்லப்படுகன் உ ௮ | 

இ-ள். யாங்கள் - யாம், விசும்பின - பொன்னுலகத்திற்கு, ஏகா- 

(இவ்வுலகத்திருந்து, போய், நளன் - நளராசன த, பாடலை - இசைபா 

டுதற் சிறப்பை, கூற - சொல்ல, மாகாதிபன் - தேவேந்திரன், இவ்வரி 

பாடல் - இப்பாட்டுப்பாடுசல், வருங்கொலென்று - உனக்கு வருமோ 

வென்று, பாகு - பாகின்சுலை, (போலுஞ்சுலை,) ஊற - பெருக, 
7 ட ட 0 ் ட ° ப் 

வீணையயில்வோன் - வீணைபாடுகற ஒரு கந்தர்வனது, முகம்-முகத்தை, 

பார்த்து - நோக்கி, உரைப்ப - சொல்ல) ஆகாவெனலால் - (யாம்) 

* கூர்மபுராணம - இராவணன் மாபுரைத்த அத்தியாயம். 

என்னலுஙின் முன்னவ ணிதிக்ழெவ னீன்ற 

மன்னனள கூபா னெனைத்தனி வரித்தா 

னுன்னுடன் மணப்பது தகாதென வுரைத் துக் 

கன்னல்புளித் தென்னஈனி கட்டுரை புகன்றாள் 

ஆங்கவன் வீடுத்திடலு மாரமுத மன்ன 

கோங்கமுலை மாதுகள கூபரனை நண்ணி 

மீங்கிவை யியம்பவவ னுன்னுமது போலுந் 

திங்குசெயி னவன்றலை தெறிக்கவென் வைதான். 
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ஹாஹாவென்று இகழ்தலால், அவற்கு - அக்கந்தர்வனுக்கு, அப்பெயா- 

அந்தஹாஹா என்றெ பெயரை, சேர்த்தினார் - வைத்தார். எ-று. 

மாகமென்னும் அகாயத் தின்பெயர் ஆகுபெயரய்த்தேவலோக தை த 

யுணர்த்தி நின்றது. அதுவருமொழியோடு மரம்-—அடிமராடி என் 

பதுபோலப் புணர்ந்துகின்றது. கொல் - வினாப்பொருளில் வந்தது. 

வரியாவது. அவரவர் பிறந்த நிலத்தன்மையும் பிறப்பிற்கேற்ற தொழில் 

தன்மையும் தோன்ற நடிக்கும்பாடல். ர்ந்து வரியென்ப்பவெது வகுக்குங 

காலைப் - பிறந்த நிலனுஞ்சிறக்த தொழிலு-மறியக் கூறியாற்றுழி வழங் 

கல் ?? என்றார் நாடக த்தமிம்நூலாநம், ஆகாவெனலா லென்றதற்கு 

அக்கந்தருவன் என்னாலாகாவெனலா லெனப்பொருள் கூறுவாருமுண்டு. 

கந்தருவர் பன்னிருவருள் இவன் சிறந்தோன். பன்னிருவராவார்-அகா; 

ஊ௯, தும்புரு, நாரதன் - விசுவாவசு, அத்தாசேனன், வசிருசி, ௪௫௬ 

வாசு, சித்திரசேனன், ஊளுசன். திருதராட்டான், குரியவாசன்எனனு 

மிவராம். அவனுக்கு அப்பெயர் அ௩்ஙனந் தற்பவமாய் வந்த வடமொ 

ழிப்பெயசாதலால் அமாத்திலுங் காண்க. ஆகாவென்னும் பெயர்க்கு 

வேறு காரணத்தைச் கம்பித்தலால் பிறிதுநிலை நவிற்சியணி. இதனால் 
ஈளன் இசைப்பாடவில் அக்கந்தருவணிலும் வல்லவனென்னும் பொருள் 

தோன்றுகின்றது. 66 

உலனூறுசெய்தவுயர்மாமணித் தூண்செய்தோளா 

னலன்யாமுரைப்பகசைகூரயிராணிகொம்மை 

முலைமேற்பொடித்தபுளகத்தினைமொய்த்தசெங்கண் 

மலர்நீரரும்புவதிற்கண்டிலன்வானவேந்தன். 

[ இதனால் நற்குணப் புகழ்ச்சி சொல்லப்படுகின் த து. | 

இ-ள். உலன் - இரண்டகல்லை, நாறுசெய்த - பொடிசெய்த, 

உயர் - உயர்வாயெ, மா - பெரிய, மணித்தூண் - வச்சிரத் தூண்கள் 

போல, செய் - செய்யப்பட்ட, தோளான் - தோள்களையுடைய ஈளம 

காராஜன து, நலன் - நற்குணத்தை, யாம் - யர்ங்கள், உரைப்ப -சொல் 

லக் (கேட்டு,) ஈசைகூர் - (அவன்மே) லாசையிக்க, அயிராணி - இந்தி 

ராணியினுடைய, கொம்மை - இளமைபொருந்திய, முலைமேல்-முலை 

சளின்மேலே, பொடித்த - உண்டாகிய, புளகத்தினை - மயிர் இவிர்த் 

தலை; மொய்த்த - (தன்வடிவத்திலே) நெருங்கிய) செம் - செவ்விய, 

கண்மலர் நேத்திராரவிந்தங்களில், £ர் - ஆனந்தமீரான த, அரும்புவதின 

தோன்றலால், வானவேர்தன் - தேவேந்தினானவன், கண்டிலன்-பாாத 

இலன். எ-று, 
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வச்ரெமணிவற்றைப் பலமணிகளையும் பேதிக்கு முறுதியுடையதாக 

லின் உயர்மாமணி யெனப்பட்ட து. கலன் - அவன் பலகுணங்கள். 

புளகம் உவகைச் சுவையைப் பற்றிய விறல். இந்திரனுக்கு ஆயிரங் 

கண்களாதலின் மொய்த்த செங்கணென்றது. புளகத்தைக் கண்டால் 

உள்ளப்புணர்ச்சியின் குற்தநோககி மனைவியைச் தண்டிப்ப னென்பது 

கருத்து. தத 

முருகுண்டுவண்டுபயிரார்நளன்வாண்முகத்தைப் 

பெருவெண்மதியநிகசெய்தப்பெறாமையன்றோ 

கர ௮ ங்கமலத் துறைகான முகன் கைவருந்த 

வருதுங்க! டாறும்புதி, தாகவகுத், தல்செய்வான். 

[ இதமுத லிரண்டுசெய்யுள்களாலே மூசசப்புகழ்சசி 
சொல்லப்படுகின்றது. ] 

இ-ள். கருதும் - தாக்கின, கமலத்து - தாமரைப் பூவின்சண், 

உறை - இருக்கின்ற, கான்முகன் - நான்முகக்கடவுள், வண்டு - வண்டு 

களான்வை; முருகு - தேனை, உண்டு - குடித்து, பயில் - வாசஞ்செய் 

யப்பெற்ற, தார - மாலையையுடைய, நளன் - களசாசனது, போண் 

முகத்தை - காந்திபொருந்திய வதனத்திற்கு, பெருவெண்மதியம்-கலை 

நிறைந்த சந்திரன், நிகர் - ஒப்பை, எய்த - அடைய, பெறாமையன்றோ- 

பெருமையாலன்றோ, கை - (தன்) கைகள், வருந்த - நோவ, வறு-வரு 

தின்ற, திங்கடோறும் - மாதந்தோறும், புதிதாக - நூதனமாக, வகுத் 

தல் செய்வான் - உண்டாக்குகிறான். எ-று. 

கருதல்-ஈளன் முகத்துக் கொப்பாவதொரு சந்திரனைச்செய்ய நினை தீ 

தில், வல்லலனொருவன் தன்னாலே தொடங்கப்பட்டது பலமுறை கெடு 

மாயினும் அதுசெவ்லையாக முற்றுப்பெறுமளவும் அதன் முயற்சியை 

விடானாதலால் வருதிங்கடோறும் புதிதாக வகுக்கன்றானென்க. நான் 

மூகன் மாதந்தோறுஞ சந்திரனேப் புதிதாகப் படைத்தற்கு ஏதுவாகாத 

௮க்கிசசெய்தப் பெராமையை ஏதுவாகக் குறித்சலினாலே எதுத்தற்தறிப் 

பணி. இதனாலே ஈளன் முகஞ் சந்திரனைப் பார்க்கிலுஞ் சிறந்து விளங் 

குனெறமை தோன்றஇன் றத. 06 

கோணைக்களிற்றுநளன்வாண்முகக்கூ.றுகென்னா 

யாணர்த்திருமாலருள்செய்தலும்யாங்கள்கூற 

நாணிக்கமலமயனோடுயு இமழ்ப்பகாடிப் 

பூணிற்பொலிந் தமுலைப்பூமகட்புல் லுமன்னோ. 

ட-ள். கோணை - மாறுபாடுபொருக்திய களிற்று - யானைகளையு 

டைய, நளன் - ஈளச்சக்கரவர்த்தயின த; வாள் - காட்திபொருந்திய, 

ஸ் 
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முகம் - முகச்சிறப்பை, கூறுகென்னா - சொல்லக்கடவிரென்று, யாணா- 

அழஃயெ, திருமால் - வீட்டுணு, அருள்செய்தலும்-சொல்லிய வளவிலே, 

யாங்கள் - யாம், கூற - சொல்ல, காணி - வெட்டு, கமலம் - நாபிக்கமல 

மானது, அயனோடு - நான்முகனோடு, முவம்ப்ப - குவிய, நாடி-( அதத 

ருணம்) பார்த்து, பூணின் - அபரணத்தினாலே, பொலிந்த - விளங்கு 

இன்ற, முலை - முலைகளையுடைய, பூமகள் - தஇிருமாதை, புல்லும்- 

(அக்கடவுள்) கூடுவான். எ-று. ஐ சாரியை. 

திருமால் ஈளன் முகத்தைப் புகழ்வித்தலாகிய கபடத்்தினாலே நாபிக் 

கமலத்தைக் குவிவித்து நான்முகனை மறைத்து மனைவியைப் புணாத 

லாகிய விருப்பத்தை முடித்தலால் பிறிதின விற்சியணி. இதனாலே நளன 

முகம் அக்கமலத்தினுஞ் சறக்தமை தோன்றுகின்றது. 

சிறைவண்டுதண்ணென்முகைசூழ்ந் துபைந்தேறன்மாக்தி 

யறைூன்றதண்டார்புனையுக்திறலாடல்வேந் தன் 

பொறைேரின ங்கட்புவிமாதினைப்பொங்குசெஞ்சூட் 

டிறைவாளரவைநிகரென்ன வியம்பலாமே. 

| இசஞாலே பொறுமை பூபாரந்தாங்குதல்களின் புகழ்ச்சி 

சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். றை - றைகளையுடைய, வண்டு - வண்டுசளானவை, 

தண்ணென் - குளிர்ச்சிபொருந்திய முகை - அரும்புகளை, சூழ்க த- 

சுற்றிக்கொண்டு, பைந்தேறல் - பசியதேனை, மாந்தி - குடித்து, அறை 

ன்ற - ஒலிக்கப்பெற்ற, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, தார் - மாலையை, 

புனையும் - தரித்திருக்கன்ற, இறல் - வலிமையாலுண்டாதகிய, ஆடல்- 

வெற்றியையுடைய, வேந்தன் - நளச்சச்கரவா்த்தியின த, பொறை - குற் 

றம் பொறுத்தலையும, பூபாரந்தாஙகுதலையும் தேரின்: - ஆராய்க்தால், அங் 

சுண்-அழகியவிடததையுடைய, புவிமாதினை-பூமிதேவியையும்,பொங்கு- 

விளங்காநின் 2, செஞ்சுட்டு - சிவப்பாகி குட்டையுடைய, வாள்-காந்தி 

பொருக் திய, இறை - (பாம்புகளுக்செல்லாக) தலைவனாகிய, அரவலை- 

ஆதிசேஷனையும் நிகரென்ன - (அவனுக்கு) உபமானங்களாக, இயம்ப 

லாம் - (அறிவுடையோருக்குச்) சொல்லுதல் கூடும். எ-று. 

குற்றம் பொறுக்குங் குணத்துக்குப் பூமியும் பூபாரந்தாங்குதனுக்கு 

அனர்தனுமென்று கொள்க. முன்னதற்கு 4: அகழ்வாரைத் தாங் துரிலம் 

போலத், தம்மை யிகழ்வார்ப் பொறுத்தறலை?! என திருந்தறன் 
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உரைத்தலாலும், பின்னதற்கு இந்நூலிலே : பன்னகஞ் சுமந்தவைப் 

போர்தொளினிற்பரிக்கு மன்னர்மன்னனை ?? என்றுவருதலாலும், அனை 

உபமானமாதற் கேற்றல் காண்க பொழையி னிருபொருளும் புகழ்பொ 

ருளாதவிற் புகழ்போநுட் சிலேடையணி. 10 

பற்றா குமாவமுறைவாளிப்புயங்கமுண்ணச் 

செற்றார் தமாவிநுகர்வீக்குஞ்லைக்கையாற்குக் 

குந்றறவல்செய்யுங்கொடியன்னவர்பான டக்கக் 

கற்ருடரம்பைபயில்வானடைகாட்கெற்பேன. 

| இதனால் ஈளரா சனிடத்து உத்தம மககையரிருக்கையைக் 

'குறிப்பித்தல் சொல்லப்படுகின் உ அ. | 

இ-ள். ஆவம் ஆகும் - தூணியாகிய, புற்று - புற்றினுள், உறைஃ 

இருக்கிற, வாளி - அஃபுகளாதிய, புயங்கம் - பாம்புகளானவை, உண்ண- 

உண்ணும்படியாக, செற்றார் - பகைவரது, ஆவி - பிராணவாயுவை, 

ுகர்விக்கும் - உண் பிக்கன்ற, சிலை - வில்லையுடைய, கையாற்கு-கையை 

யுடையவனாஇய நளனுக்கு, குற்றேவல் - சிறியவேவல்களை, செய்யும்- 

செய்கின்ற, கொடியன்னவாபால்-பூங்கொடிபோல்பவரிடத்தே, நடக்க- 

நடத்தற்கு, கற்று - (யான்) கற்றுக்கொண்டு, அடு - (தெய்வச்சடையி) 
லாடுகின்ற, அரம்பை - அரம்பையானவள், பயில்வான்-கற்கும்படியாக, 

தடை - அக்கடையை, காட்டுகிற்பேன் - கற்பிப்பேன். எ-று, 

கில் - அற்றவிடைநிலை, வாயு அருவமாயினும் அதனை யுண்ணுதல் 

பாம்பிற்கு இயல்பாதலால் ஆவி நுகர்விக்குமென்ற த. அவ முதலியவற் 

றிலே புற்று முதலியவற்றி னொற்றுமையை ஆரோபித்தலாலே உநவக 

வணி. கற்றுக்காட்டுநற்பே னெனறதலை எனது நடையினும் அரம்பை 

நடையினும் சிறந்துள.து ஈளன் குற்றேவல் செய்யு மகளிர் கடையென்ற 

தாயிற்று. குற்றேவல் - சாமரம் வீசுதல், அடைப்பையேர் இதல் முத 

வியன. இங்கே நளனுக்குச் சொல்ல் விசேடணத்தால் அவன் 

யுதத பராச்சொமமுஞ் சொல்லப்பட்ட தாயிற்று, (71) 

அறைபொற்கழற்காலரசன்னகர ஞ்சொனல்லார் 

மறைசொற்கள்யாவுமறையாமலெனக்குரைப்பார் 

பொறிமுற்றடக்கப்புலன் போம்வழிமபாக்கல்செய்யா 

நெறியிற்பிறர்க்குப்புகலா தெனகெஞ்€லெண்ணி, 
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[இதனால் களனரச்சப்புரச்திலே தனக்குப் பழக்க 

முண்டெனல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். அறை - ஒலிக்கின்ற, பொன் - பொன்னாலாகிய, கழல்- 

வீரக்கமலையுடைய, கால் - பாதத்தையுடைய, அரசன் - நளச்சக்கரவர்த்தி 

யின அ, நகர் - அரண்மனையிலுள்ள, அஞ்சொல் - அழகிய சொல்லை 

யுடைய, நல்லார - மாதரானவர், பொறிமுற்று - ஐம்பொறிகளையும், 

அடக்கி - அடக்கி, புலன் - ஜம்புலன்களிலும், போம்வழி - செல்லும் 

வழியில், போக்கல் செய்யா - (அவற்றைச்) செலுத்தாத, நெறியின்-ஒழுக் 
கத்தினாலே,; பிறர்க்கு - அயலாருக்கு, புகலாதென - சொல்லாதென்று, 

நெஞ்சில் - மனதிலே, எண்ணி - நினைத்து, மறை - மறைக்கத்தக்க, 

சொற்கள்யாவும் - எல்லாச்சொத்களையும். மறையாமல் - ஒளிக்காமல், 

எனக்கு - ஏனக்கு, உரைப்பார் - சொல்லுவார். எ-று, 

௮ந்தப்புசமாதர் சொல்லுவாரென்னும் பொதுப்பொருளினாலேஉன் 

கருத்தைச் சொல்லென்னா.ஞ் சிறப்புப்பொருள் தோன்றுதலாத் போதுப் 

புனைவிலி புகம்ச்சியணி. (2 

திங்கட்கலையின்செழும்பூங்கதிர்செவ்விவாய்ப்பக் 

கங்குற்கமலமலாதோய்க் அகளிப்புறாமற் 
பைங்கட்குமுதமுறல்போலுநீபார் த்திவன் றன் 

ஜொங்கற்புயந்தோய்ந் துருமற்பிறமாது தய்த்தல். 

| இதனால் அவளுக்கு நளன்மேற் காதலை யெழுப்புதல் 

சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். திங்கட்கலையின் - சந்திரகலையின து, செழு - செழிய, பூ- 

அழிய, கதிர் - அமுதகிரணத்தை, செவ்வி - அழகானது, வாய்ப்ப- 

பொருந்த, கங்குல் - இரவின்கண், கமலமலர் - தாமரைமலரான த, 

தோய்ந்து - சேர் த, களிப்ப - மஇழ்ச்சியை, உறாமல் - -அனுபலியா 

இருக்க, பைங்கள் - பசியதேனையுடைய, குழுதம் - (அத்தாமரை மலரிற் 

குறைந்த) அல்லிமலரான து, உறல்போலும் - (அப்படி அம்மசிழ்ச்சியை) 

' ௮னுபவித்தல்போலும், 8 - நீயானவள், பார்த்திவன்றன் - அரசனது, 

தொங்கல் - மாலையையுடைய, புயம் - தோள்களை, செவ்வி - அழகான ௮, 

வாய்ப்ப - பொருந்த, தோய்ந்து - சேர்ந்து, களிப்பு - மகிழ்ச்சியை, உறு 

மல் - அனுபவியா திருச்ச, பிறமாது-!உன்னித் குறைந்த) மற்றொருத்தி, 

- அயத்தல் - (அப்படி அம்மழ்ச்சியை) அனுபவித்தல், எ-று, 
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தாமரை மலர்களிலுஞ் நெந்தழகாய் நிற்றவிற் செவ்விவாய்ப்பவென். 

ஐது. ' பூவினுக்.கருங்கலம் பொங்குதாமரை ?? என்பதனாலுமறிக, கமல 

மலர் களிப்பு. தல் - மலர்ச்சியுறுதல், நீமகளிர் பலரினுஞ் சிறந்த அழ 

குடையவளாயிருந் தும் உனக்குத்தகுந்த நளனைப் பெறுதற்கு முமற்சி 

செய்யாது உன்னிற்குறைந்தவள் அவனைச்சேர்ந்தின் புறவிட்டிருச்தல் 

மடமையென்பது கருத்து. 4 பைங்கட் குமுதமுறல்போல நின்பாலு 

ரமற் ஜொங்கம்புயத்தான் பிறமாதரைத் தோய்தன்மாதோ ?' எனப் 

பாடங்கூூறி - சந்திரிரெணம் கமலத்தைச் சேர்ந்து களிப்புராமல் அல்லி 

யைச் சேர்ந்து களிப்புறுதல் போலும் ஈளன் உன்னைச்சேர்ந்து களிப்புற . 

மற் பிறமாதரைச் சேர்ந்து களிப்புறுதல் எனப் பொருளுரைப்பாரு 

முண்டு, களிப்புற தல் மலர்களுக்கன்றிக் ரெணத் நிற்கு இயையாமை 

யாலும் அரசனுக்குக் குறைவுதோன்றலாலும் அதுமுசனூன் முடிபின் 
வேறுபட்டும் பயன்படாமை யறிக. 13 

i 

மயிர்வாய்ச்சறுகட்பிடிமென்னடைவாய்க்தநல்லாய் 

செயிர் தீர்விதியின் நிறம்ய ரர்கொறெணிந்த நீரா 

ரயில்மீவனள ன் றன ழகுன்னெ ழிலொத்தவாற்றாற் 

பயினையவின்பநின க்கள் றிப்பயன்படாதால். 

[ இதனால் அவளுக்கு களனைப்பெறுதற்கு அனுகூல யிருக் 

இன்றபடி யுணர்தல் சொல்லப்படுகின் தது. | 

இ-ள் மயிர்வாய் - மயிர்பொரும் திய, சிறுகண் - இறியகண்களை 

யுடைய, பிடி - பெண்யானை ஈடைபோலும், மென்ன௪ட - மெல்லிய 

நடை, வாய்ந்த - பொருந்திய, நல்லாய் - தமயந்தியே ! அயில்--கூர்மை 

பொருச்சிய, வேல் - வேலையுடைய, களன் - சளராசனது, அழகு - அழ 

கும், உன் - உனது, எழில் - அழகும், ஒத்த - (தம்மி), லொத்திருக் 

கின்ற, ஆற்றால் - காரணத்தினால், பயில் - தங்யெ நேயம் - (ஒப்புடை) 

யன்பாலுண்டாகும், இன்பம் - இன்பமான, நீனக்கன்றி - உனக்கல் 

லாமல் (மற்றொருத்திக்கு), பயன்படாது - கிடைப்பதில்லை. (அழகொத் 

திருந்தாலும் விதிசங்கல்பம் பிரதி கூலமாயிருர்சாலோலெனின்) செயிர் 

குற்றத்தினின்றும், தீர் - நீங்கிய, விதியின் - விதியின ௫, 'இறம் - கருத் 

தை, தெளிந்த - அறிக்க, நீரார்-குண த்தையுடையவர், யார்-எவர். எ-று, 

இங்கே அழகும் எழிலும் ஆண்மை வடிவும் பெண்மைவடிவும் 

பிதழ்ச்சியின்றி யமைந்தவனப்பாம். அன்றியும் 'உயர்குடிப்பிறப்பு, ஈல் | 

லெழழுந்கஃ - பருவம் - அறிவு - செல்வம் - என்பவை முதலியனவும் : 
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| ஒரோலழிஅழகெனவும் படுமாதலின் அலையுமிங்கே யடக்டிக் கொள்ளப் 

படும். நும்மிருவருச்கும் அழசொத்தலால் ௮ன்புமொத்து இன்பனுசிழக்கு 

| மென்பது தோன்ற நேயவின்பமென்றது இருவர்க்கும் அன்பொக்குமாயி 

| னின்பஞ் சிறக்குபென்பது 4! தாம்வீழ்வார் தம்வீழப்பெற்றவர் பெற் 

(ராரே, காமத்துக்காழில்கனி ??. என்பதனாலுமுணர்க. நினக்கன்றிப் 

| பயன் படாதெனவே நீயே அவனுக்கு மனைவியாவை யென்றதாயிற்று. 

| விதியென வாளா கூருது செயிர்தீர்விதியெனச் சழெப்பித்துக்கூறு தலால் 

| விதிசங்கற்பமும் இர் நற்காரியத் துக்கு அனுகூலித்தே யிருக்குமென்பது , 
| குறிப்பிக்கப்பட்ட து. யாரென் றது ஒருவருமில்லையென்னும் பொருளில் 

| வந்த து. 74 

' விரைசேர்கமலவிதியுக்தகக்கூட்டுமென்க 

| தருவோடுசெங்கட்டிருமாலினைச்சேர்த்தலா னும் 

வரைமானை முக்கட்பெருமானிடம்வைத்தலானு 

 மிரவோகதெண்ணென்கதிர் த் திங்களியைத்தலா னும். 

| இதனால் அமகொத்திருக்கையினாலே விதிசஙகற்பமும் 

அனுகூலித் இருக்குமென்று துணிதற்கு உதாரண 

முண்டோவெனின் உண்டெனல் சொல் 

லப்படுகின்றது. | 

| இ-ள். திருலோடு - இருமாதோடு, செங்கண் - செய்யகண்களை 

யுடைய, இருமாலினை - விஷ்ணுவை, சேர்த்தலானும் - கூட்டினமை 

யாலும், வரைமானை - பார்வதிதேவியை, முச்சண் ன மூன்றுகண்களே 

யுடைய, பெருமானிடம் - கடவுளிடத்தே, வைத்தலானும் - இருத்சின 

மையாலும், இரவோடு-இராத்திரியோடு, தண்ணென - குளிர்ச்சிபொருக் 

திய, கதிர் - இரணங்களையுடைய, திங்கள் - சந்திரனை, இயைத்தலானும்- 

பொருத்தினமையாலும், விரைசேர் - வாசனைபொருக்திய, கமலம் - தாம 

ரைப்பூவி விருக்கன்ற, விதியும் - நான்முகனும், தக - தகுதியாக, கூட்டு 

மென்க - (ஒருபொருளோடொருபொருளைக்) கூட்டுகிரானென் தறியக 

கடவாய். எ-று, 

ஒருவர்க்கொருவர் தகுந்தவராகத் திருவோடு செங்கட்டிருமாலினைக் 

சேர்க்கை முதலிய உதாரணங்களால் விதி சங்கற்பமும் இதுகாரியத்திலே 

அனுகூலித்திருக்குமென் று அறியப்படுசன்றதென்பது கருத்து. “(விரை 

சேர்கமல நறும்போதினில் வீற்றிருக்கு ?' எனப்பாடங்கூறி இதனைச் 

திருவுக்கடை யாக்குதிலுமுண்டு. அப்போது இப்பாட்டிற்கு முடிக்குள் 
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சொல் இல்லாமையாற் பின்பாட்டோடேனும் முன்பாட்டோடேனுஞ். 

சேர்த்தும் குளகமாக்கி முடிக்கவேண்டும். அங்ஙன முடித்தற்குப் பொரு - 

ளியைமயாமையாம் பொருந்தாமையறிக. 75 

போர்வேனளன்றன்புனை தாரகனமார்புபுல்லு 

மேரார்மகள்யாசெனயானய்னோடுகேட்பக் 

காரோ திநின்போகமலுற்றனன்போலுமாங்குத் 

தேரோைதன்னாற்றெளிவுற்றிடக்கேட்டிலேனயான். 

| இசனால் அவ்வனுமானமேயன்றி இதற்கு ஆகமபிராணமும் 

முண்டெனல் சொல்லப்படுகின்ற து. | | 

இ-ள். சார் - மேகம்போலும், ஒதி - கூந்தலையுடையவளே,போர்- 
i 

போர்செய்தற்குறிய, வேல் - வேலையுடைய, களன் - நளராஜனது 

புனை - குடப்பட்ட, தார் - மாலைமையுடைய, அகல் - பரந்த, மார்பு- 

மார்பை, புல்லும் - தழுவத்தகும், ஏர் - அழகினால், ஆர் - நிறைந்த, $ 

மகள் - மங்கை, யாரென - எவளென்று, எ...” அயனோடு- 

நான்முகனை, கேட்ப - வினாவ, நின் - நினது, பேர் - காமதேயத்தை, 

கழலுத்றனன்போலும் - (அவன்) சொன்னான்போலும், அங்கு - அப் 

போது, தேர் - (அவனது) தேரின ௫, ஒதைதன்னால் - ஒலியினாலே, 

தெளிவுற்றிட - ஐயக்கீர, யான் - நான், கேட்டிலேன் - (அதைக்) கேட் 

டறிந்திலேன். எ-று, 

௫௭-ம் பாட்டில் (6 அயனூ ரன்னந்தனதன் புறுசுற்றமியாம் ?? என் 

ஐலின் அயனை விலவுதற்கு இயைபுடைமை பெறப்பட்டது. யாரென 

றது பெண்பாலில் வந்தது. அத உயர்திணை முப்பாற்கும் பொதவாத 

வின் - இதற்கு  யா௮ரென்னும் வினவின் களவி - யத்திணைமருங் 

கன் முப்பாத்குமாரித்தே ?? என்பது தொல்காப்பிய விதி, அமனோ . 
டென்பது உருபுமயக்கம். இதற்கு “ யாதனுருபிற் கூறிற்ளாயினும் 

பொருள்சென்மருங்கின் வேற்றுமைசாரும் ?' என்பது தொல்காப்பிய 
விதி. ஒருவேளை மற்றொருவன்மே லவளுக்கு விருப்ப முண்டாயிருப் 

பின் தன்சொல்லைப் பொய்யென்று கொள்வளென்று நின்பேர் கழலுத் 

றனன் போலும், தெளிவுற்றிடக் கேட்டிலேன் என்றது. . ப பத 

குயின் மென்குதலைத்திருவேநினைக்கூடுமின்ப 4 

மயில்கொண்டவொள்வேனள ற்காகவமைத்திலானே 
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லியைபெண்ணியன் றிவிதிகூட்டலனென்லுஞ்சர்த்தி தி 

பயனின் றிமா றிப்பழியாகப்பயக்குமன்றே. 

[| இதனால் விதியின் செயலுஞ்சொல்லும் அப்படியிருக்தாலும் 

அவள் சுதந்தரனாகையால் இப்போது வேறுவிதமாகச் 

செய்யலாமே யென்றால் அதற்கு தடை யுண் 

டெனல் சொல்லப்படுகின்த.து. | 

| இ-ள். குயில் - குமிவிசைபோலும், மென்குதலை - மெல்லிய 

மழலைச் சொற்களையுடைய, திருவே - தமயந்தியே ! நினை - உன்னை, 

கூடும் - அனுபவித்தடைவதாகிய, இன்பம் - இன்பத்தை, அபில் 

கொண்ட - கூர்மைகொண்ட, ஒள்வேல் - ஒள்ளியவேலையுடைய. நளற் 

காக - நளராஜன்பொருட்டு, அமைத்திலானேல் - படைச்திலனாயின், 

இயைபு - ததியை, எண்ணியன்றி - கினைத்தல்லாமல், விதி - நான்முக 
னைவன், கூட்டலனென்னும் - (ஒருவரோடொருவரைச்) சேர்க்கல 

னென்கின்ற, சீர்த்தி - £ர்ச்தியான து., பயனின்றி - பயனில்லாமல், 

| மாறி - வேறுபட்டு, பழியாக - நிந்தையாக, பயக்கும் - (அவனுக்கு), 

| விளையும். எ-று. 

இ௩ஙனங்கூறவே நளனை £ நாயகனாகப்பெறு தற்கு விதியினாலுந் 

| தடை யுண்டாவதில்லையென்று வலியுறுத்திக் கூறியவாறாயிழ்று, ச் 

| கருந்தாரைவாய்வாள்பொருவுங்கயற்கண்ணி 2கண்மமா 

| பொ ருந்தாதனயான்புகன்றேன அகிற்கபூக் தான் 

வ் முக்தாவொ அங்கப்பிழைசெய்தனனமாறவுளனம் 

| பசிக் தார்வமுற்றப்புரி 2 வனென்பணித் தியென்னா. 

| இதுமுதல் இரண்டுபாட்டுகளால் இப்படி அவளுக்கு ஆசையை 

வளர்த்தவன்னம அவள்கருத்தை அறிதற்காக வேறொன் 

றைச்சொல்லி முன்சொல்லப்பட்டதை முடித்தமை 

சொல்லப்படுகின்ற அ | 

| இ-ள். கருந்தாரைவாய் - கருவிழிபொருந்திய, வாள் - வாளையும், 

I கயல் - கெண்டையையும், பொருவும் - நிகர்க்கின்த, கண்ணி - கண்களை 

|யுடையவளே! கேள் - (கீ) கேளு; யான - நான், பொருந்தா தண-(இப் 

| போதைக்கு) வேண்டாதசொற்கலை , புகன்றேன் - சொல்லினேன், ௮௮௫ 
'நிற்க- அது நிற்பதாக, பூ - மலர்போல (மெல்லிய), தாள் - (உன்) 

னடிகளானவை, வருக்தா - வருந்தி, ஒதுங்க - (என்பின்னே) நடந்து 

| ஒரும்படியாச, பிழை - குற்றத்தை, செய்தனன் - (உனக்குச்). செய் 
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சேன், மாற - (இது) தீர, உள்ளம் - உள்ளத்தில், பரித்து - அன்புற்று, 

ஆர்வம் - (உன்) விருப்பத்தை, முற்ற - நிறைவேற, புரிவேன் - செய் 

வேன், என் - (அவ்விருப்பம்) யாத, பணித்தி - (ம) சொல்லு, என்னா- 

என்றுசொல்லி. எ-று, மோ - முன்னிலையசை. 

வருந்தா வொதுங்க வென்றதற் கேற்பப் பூந்தாளென்றது. இதி 

பாட்டும் பின்வரும் பாட்டுங் தளகம். குளகம் பலபாட்டொரு வினை 

கொள்ளாம் - என்பதுவிதி, 

தோள்£மணியைநிசைத்தன்னமென் தாயகூர ற் 

கோளார்மதிவாண்முகத்தாளுட்குறிப்புகாடித் 

தாளாண்மையுளள ங்குறிப்பிற்றெரிதன்மையாரின 

வாளாவதிந்ததணிப்டொற்கசிறைவாய்ந்தவன்னம். 

இ-ள். அணி - அழடிய, பொன் - பொன்மயமாகிய, றை - சிறை 

கள், வாய்ந்த - பொருந்திய, அன்னம் - அன்னமான ௮, தோளா-அளைக | 

கப்படாத, மணியை - முத்துகளை, நிரைத்தன்ன - ஓழுங்கு படுத்தது. 

போலும், மெல் - மெல்லிய, தூய - பரிசுத்தமாயெ, மூரல்-பல்லொழு&ி 

கையும், கோளார் - பெருமைபொருர்திய, மதி-சந்திரன்போலும், வாள் | 

காந்திபொருர்திய, முகத்தாள் - முகத்தையுமுடைய தமயந்இயின து, உ 

குறிப்பு - உட்கருத்தை, நாடி - ஆராய்ச்சி செய்துக்கொண்டு, ஆண்மை- 

அழமாயெ, உள்ளம் - (ஒருவர்) கருத்தை, குறிப்பின் - அறியின் தான்னு 

(தமது) முயற்சியை, தெரி - (அதன்பின்பு) தெரிவிக்கும் தன்மை 

யோரின் - குணமுடையவர்போல், வாளா - சும்மா, வதிக்தது - இருக் 

தது. எது. 

தோளாமணி. தோண்டப்படாத முத்து என்றதை, 4 தெரிவி. 

தாகிய தெளிவே போற்றி - தோளாமுத்தச் சுடரேபோற்றி ?? எனத்: 

திருவருட்பா எட்டாம் திருமுறைக்கண் உரைத்ததனானு முணர்க, தோ 

ளாமணியை நிறைத்தனன் ஓூய மூரலென்றும், சோளார் மதிவாண்முக। 

மென்றும், சொல்லப்பட்டமையால், நளன் செய்திகேட்டுத் தமயக்திக்கு$ 

ஈகையும் முகக்கிளர்ச்சியுச் தோன்றினமை குறிப்பிக்கப்பட்ட தாயிற்று 

ஆண்மை இங்கே உள்ளக்கருத்தை வெளிப்படுத்தாது அளுதற்றன்மை 

யாதலின் அழமெனப்பொருள் கூறப்பட்டது. பெடியோர்அப்படிப்பட் 

பிதாகருக்தைத் தாமறிவதன் முன்னே தமது காரியத்தைக்பெடுமென்று' 
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 சொல்லாசாதலால் அன்னம் அவள் கருத்தை யறிந்தபின்னே தன்வரவின் 

காரியத்தைச் சொல்லுதற் கெண்ணிச் சும்மா விருந்ததென் 5. தெரியென் 

ஐது தன்வினை பிறவினைகளுக்குப் பொதுவாதலின் இங்கே பிறவினைப் 

பொருளில் வந்தது. உட்குறிப்பு நாடித் தாளாண்மையுள்ளஸங் குறிப்பிற் 

றெரிதன்மை யோரினென்ததற்கு முயற்சியையுடைய உள்ளத்தை முகக் 

குறிப்பினா லாராயுச் தன்மையோர்போலத் தமயந்தி யுட்கருத்தை முகக் 

| ' குறிப்பினா லாராய்க்திருந்ததெனப் பொருள் கூறுவாறாமுண்டு, அத 

முதனூல் கருத்தன்றென்க. 79 

இவ்வா றுசெங்கான்மடவன்னமிருத்தலோடு 

மைவ்வாணெடுங்கட்டமயந் தமன த்தினார்் து 

செவவாம்பலூறுஞ்செழுந்தற்றுளித்தலின் றி 

யொவவா ததஞ்சொல்குயினாணவுரைக்க லுற்றாள். 

| இதனால் தமயந்தி பேசத்தொடங்னெமை 

| சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். இவ்வாறு - இவ்விதமாக, செய்க் - செய்யகால்களை 

I யுடைய, மடம் - இளமைபொருந்திய, அன்னம் - அன்னமானது, 

இருத்தலோடும் - இருந்தவனவில், மை - அஞ்சன மெழுதப்பெற்ற, 

வாள் - வாள்போலும், நெடு - £ட்சிபொருக் இய, கண்-சண்களையுடைய, 

தமயந்தி - தமயந்தியானவள்,; மனத்தின் - மனத்தின்கண், ஓர்க்து- 

அலோசித்த, செவ்வாம்பல் - செவ்வலலிப் பூவிலிருந்து, ஊறும் - சரக் 

இன்ற; செழுந்தேறல் - செழியதேனான அ, அளித்தலின்றி - சிந்துதல் 
(தன்னிடத்) தில்லாமல், ஒவ்வாத - நிகராகமாட்டாத, திஞ்சொல்-(தன் 

செவ்வாயிலிருக்து வருகிற) மதுரவார்த்தையை, குயில்-கோகிலமான ஐ, 

காண - வெட்கமுற, உரைக்கலுற்றாள்-சொல்லத் தொடங்கினாள். எ-று. 

செவ்வாம்பலுக் கேற்பச் செவ்வாய் வருவிக்கப்பட்டது. அம்ப 

லூறுஞ் செழுந்தேற்றுளித்தலின்றி யொவ்வாத திஞ்சொலெனவே அல்வி 

மலரிவிருக்து வெளிப்படும் தேன்போல் வாயிவிருந்து வெளிப்படுதலுக் 
இஞ்சுவையுமுடைய சொல்லென்ற தாயிற்று உவமைய ணி, ஒடு 

பேதைநீர்மையிற்பெட்புறின்யாங்கணு 

மேதமெய்துறுமென்பர்சர தமே 

19 
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யாதலானிற்றொடார்களுரெய்துறத் 

தீதிழைத்தனனயானுன் நிறத்தினை. 

| இதுமுத லிரண்டுபாட்டுகளாற் பூர்தாள் வருந்தா வொதுலகப் 

பிழைசெய்சன னென்றதற்கு மாறான உத்தரஞ் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். பேதை£ீர்மையில் - பேதைமைச் குணத்தினலே, யாங் 

கணும் - எல்லாவிடங்களிலும், பெட்புறின் - விரும்பினால், ஏதம்-குற்ற 

மும் (அதனால் விளைவதாகிய) துன்பமும், எய்துறும் - அடையும், என் 

பர் - என்றுசொல்வார் (பெரியோர்), சரதமே - (அது) சத்தியமே, ஆத 
லால் - ஆசையால், கின் - உன்னை, தொடர்ந்து - பின்சென்று, அஞர் 

துன்பமானது, எய்துற - (என்னை) அடைய, யான் - நான், உன்றிறத் 

இன் - உன்னிடத்தே, திது - குற்தத்தை, இழைத்தனன்-செய்தேன். 
எ-று. 4 

பேதைநீர்மையாவ து - செயத்தமுவதுச் தகாததும் பகுத்தறிய 

மாட்டாதகுணம். அத பெண்மைக்குச் இதந்தகுணமாய் நிற்றலிற் 

பேதைநீர்மையித் பெட்புறினென்றாள். அது பெண்மைக்குச் இறந்த 

தென்பது. £6 நுண்ணறிவுடையோர் நூலொடு பழகினும் பெண்ணறி . 

வென்பது பெரும்பேதைமைத்தே ? என்பதனாலறிக. இரட்டெமொழித 

லென்னு முத்தியால் ஏதத்திற்குக் குற்றமும் அதனால் வருக்துன்பமு 
மூசைக்சப்பட்டன. அவ்விருபொருளும் 4 ஏதர் துன்பங் குற்றப்பேர் ? 

என்பதனாலறிக. என்பர்சரதமே யென்றாள். பேதைமையுளெல்லாம் 

பேதைமை காதன்மை கையல்ல தன்கட்செயல் ?? என்பவாகலின். 

பேதைமையினாலே விஷயநியமமில்லாமல் எல்லாப் பொருள்களிலும் 

விருப்பம் வைத்தால் அதனாலே தான் பிறருக்கு அபகாரஞ்செய்யவும் 

பின்பு அதைக்குறித்துத் தான் மனம்வருந்தவு நேரிடும், அதை யென் 

னிடத்துத் தானே காணலாமென்பது கருத்து. முன் வாக்கியத்தின் 

பொதுப்பொருளாற் பின்வாக்கியத்தின் சிறப்புப்பொருள் சா திக்கப்படுத, 

லால் வேற்றுப் போதன் வைப்பணி. 81 

பளிங்கிற்றுன்னியபல்பொருண்மற்றதில் 

விளங்கித் தான் றல் போல்யான் செய் தவெம்பிழை 

களங்கமற்றவுன்னுளள த்திற்கண்டுகொற் 

றளங்கயானபிழைத்்தேனென றுசொற்றதே, 

இ-ள். (களங்கமற்ற) - மாசற்ற, பளிங்கில் - கண்ணாடியிடத் ௪, 

துன்னிய - இட்டியிருக்கின்த, பல்பொருள் - பலபொருளும், அதில்- 
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அதனுள்; விளங்கித் தோன்றல்போல் - பிரதிபிம்பித்துத் தோன்றுதல் 

போல், துன்னிய - (உன்னிடத்துச்) இட்டியிருக்னெற, யான் - நான, 

செய்த - (உனக்குச்) செய்த, வெம்பிழை - கொடிய பிழையானது, 

களங்கமற்ற - மாசற்ற, உன் - உனத, உள்ளத்தில் - நெஞ்சுள், கண்டு 

கொல் - பிரதிபிம்பித் துத் தோன்றியோ, யான் - நான்; துளங்க-நடுங்கும் 

படியாக, பிழைத்தேனேன்று - (உனக்குக்) குற்றஞ் செய்தேனெனறு, 

சொத்றது - (8) சொல்லியது, எ-று. 

பெரியோர் தமக்கொருவனொரு பிழை செய்தவிடத்து அவனை 

நோக்கி நன்றா னுனக்குப் பிழைசெய்தேனென்று கண்ணாடியானது தன 

முன்னுள்ள பொருளைச் தன்னிடத்தே காட்டுதல்போல் அவனிடத் 

தள்ள பிழையைத் தம்மிடத்தே காட்டுவாராதலால் அவர் கண்ணாம் 

போழ் களங்கயின் றி விளங்குவார் நீயவர்களிற் சேர்க்துளாயா தலால் அங் 

ஙனஞ சொன்னாயென்பது கருத்து. சண்டுகொல் - தோன் றலைக்கண 

டோ வெனினுமாம். சொற்றதென்றத-இறக்தகாலம் பத்றிவர்த தொற்ற 

பெயா, இதுவுவமையணி. | 82 

வேண்டல்செய்வலென்௫ய்விழைவானினைக் 

4 காண்டலன் றியென் வேண்டுங்கதிர்மதி 

மீண்டுநோக்குநர்கண்களிப்பெய் அ றச் 

சேண்டயங்குவதன் நியென்செய்யுமால். 

| இதனால் மாதவள்ளம் பரிந்தார்வமுற்றுப் புரிவேனெனறதற்கு 

உத்தாஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். வேண்டல்-வேண்டப்பட்டதை, உ ரராய்காபாம். 

னென்றுசொன்னாய், விழைவால் - அசையினாலே, நினை - (அழகிய) 

வன்னை, (கண்களிப்பு நேத்திரானர்தத்தை), கடு வம், காண்ட 

லன்றி - காணுதலல்லாமல், என்-யா.து, வேண்டும் - (எனக்கு) வேண் 

டும், கதிர் - கரணத்தையடைய, மதி - சந்திரனைவன், ஈண்டு - இவ் 

- விடத்திருகது, ரோக்குநர் - பார்ப்பவர், கண்களிப்பு - நேத்திரானந்தத் 

ப தை, எய்துற - அடைய; சேண் - அகாயத்திலிருஈது, சயங்குவதன் றி. 

விளங்குவதல்லாமல், என் - யாதுபயனை, செய்யும் - (அவர்க்குச்) செய் 

வான. எ-று, 

வேண்டல் - வேண்டப்படுபொருளை யுணர்த்தலால் ஆகுபெயர். 

அவ்வனத்தைக் காணுதலினுஞ் சிறக்தபொருள் தனக்கில்லை யென்பது. 

தோன்ற கினைக்காண்டலன்றி யென் வேண்டுமென்றாள். சந்திரன் 
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இங்கேயிருக்து பார்ப்பவர்க்குக் கண்களிப்பைச் செய்வதன்றி வேறே 
விசேடமாசச் செய்யக்டெக்த தொன்றில்லை அதுபோல நீயும் எனக்குக் 

கண்களிப்பைச் செய்வதன்றி வேறே சாலவுஞ்செய்யக் டெர்ததொன் 

தில்லை என்பது கருத்து. அன்னத்தையுஞ் சந்நிரனையுங் குறித்துச் 

சொல்லப்பட்ட இரண்டு வாக்யெங்களுக்கு விம்பப்பிரதி விம்பபாவ்ந் 

தோன்றலால் எடூத்துக்காட்டுவமையணி. 03 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

விழையுமன த்ததுமன ததைவிட்டகல்வதெனினன்றோ 

தீழையவுரை தருகாவாற்சாற்றலாந்தகைமைத்தா 

மெழுபுவிவா ழ்கன்னியரிலிருவிசும்பிற்றருவின றங் 

கொழுகனை நல்குதியென் றுகூறுகளுமுளல்கொல்லோ. 

| இதனால் விரும்பப்பட்ட பொருள் எப்படிப்பட்டதாயினும் : 

சொல்லலாமெனின் அதுகூடாதெனல் 

சொல்லப்படுகின் றது. | 

இ-ள். விழையும் - விரும்பப்படுன்ற, மனத்தது மனத்திலுள்ள 

தொன்று, மனத்தை - அம்மனத்தை, விட்டகல்வதெனினன்றோ-வீட்டு' 

வெளிப்படுவ தாயினன்றோ, தழைய - பெருக, உசைதரும்-பேசுகின்ற, 

நாவால் - நாவினாலே, சாற்றலாம் தகைழைச்தாம் - சொல்லப்படுர் தகுதி 

யுடையதாகும்; எழுபுவி - ஏழு சீவுகளிலேயும், வாழ்-வாழ்கன்ற, கன்னி 

யரில் - பெண்களுள், இருவிசும்பில் - பெரிய வானுலகத்துள்ள, தரு 

வின் - கற்பகதருவினது, ௩ற-பரிமளம்பொருக்திய, கொழுகனை-செ நிய 

வரம்பை, கல்குகியென்று - (கொணார்து) கொடுவென்று, கூறுகளும்- 

சொல்வாளும், உளல்கொல் - இருச்கின்றாளோ, (அப்படியே) தருவின் 

கற்பகதருப்போலும், ஈறு - கற்குணம்பொருந்திய, கொழுநனை - கள 

ராஜனை, நல்குதியென்று - கொணர்ந்து கொடுவென்று, கூறுகளும்- 

சொல்வாளும், உளல்கொல் - இருக்கன்றாளோ. எ-று, 

மனத்தைவிட் டகலாமைக்குக் காரணம் - மனம் அதனை யுறுஇ 

யாகப் பிடி த்திருத்தலே யாம். சொழுகனைமெனவே மலரும் பருவத்துப் 

பேரரும்பென் ஐதாயிற்று, மலர்மேல் விருப்பமகளிர்க் யெல்பாதலால் 

அதனை யெடுச் தக்கா_டினாள். கொழுான் - தலைவன். 4: பிரானேகொழு 

கன ரசனாதயெனப் பதினைந்து முரை செயப்பொருட்கு மிறைவன் 

மேத்றே ?? என்பதனா லறிக, அது சிறப்புப்பற்றி நளனை யுணர்த்திற்று. 

ல்க டைத பண்ணை 
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கணவனென்பாருமுளர். சடைத்த ழ்கரிய வொருவனைப் பெறவேண்டு 

தீல் இடைத்தற்கரிய கற்பகவரும்பைப் பெறவேண்டற் கொப்பாதலாற 

பழிப்புக்டெமாதல் பற்றி நாணமுடையவ ளெப்படிக் கூறுவளென்ப.து 

கருத்து. சிலேடையி ளிருபொருளுக்கும் விம்ப பிரதி விம்பபாவத்தால 

எடுத்துக்காட்டுவமையணி. இது மத லிருபத். அரா லுபாட்டுகள் பெரும 
பாலு காய்ச்சீர் நான்கு பெற்றுக் கலித்தளையிக்கு வருகிற அளவடிகான்கு 

- கொண்ட தாவுகோச்சகக்கலிப்பாக்கள். எ-று. 64 

தழைசிறையமடவனமேசா ற்ற தியென் றிவவாறு 

குமைகிழிக்குமதர்நெடுக்கட்கொம்பர்மகிழ்சாணினொடு 

மொழிவதுகேட்டையுற்றுமுழ்சகைவாணுதலுளத்தில் 

விழைவுறஈன்மொழிகள் லெமடவன்னம்விளம்புமால் 

| இதனாலே தமயந்தி யிச்சொல்லைக்கேட்டு அன்னம் பேசத் | 

தொடங்கினமை .சொல்லப்படுனெற அ. 

இ-ள். தமை - தழைத்த, சிறைய - சிறைகளையடைய, மடம்- 

இளமைபொருந்திய, அனமே - அன்னமே ! சாற்றுதியென்று - சொல் 

லென்று, இவ்வாறு - இவ்விதமாக, குழை - குழையையுடைய (காதை) 

இ.நிக்கும் - இழிக்கின்ற, மதர் - மதர்த்த, நெடு£ட்சிபொருக்கிய, கண்- 

கண்களையுடைய, கொம்பர் - பூங்கொம்புபோல்பவள், மூழ்-மகிழ்ச்சி 

யோடும், நாணினொடும் - வெட்கத்தோடும், மொழிவது - சொல்வதை, 

கேட்டு - (தான்) கேட்டு, ஜயுற்று-சந்தேகத் து, மு௫ழ்-(முல்லை) யரும்பு 

போலும், நகை - பற்களையும், வாள் - காந்திபொருந்திய, நுதல் - நெத் 

நியையுமுடையவள அ, உளத்தில் - உள்ளத்தின்கண்ணே, விழைவுறு- 

விரும்பப்படும், நன்மொழிகள் லெ - சல ஈல்லசொஜற்களை, மடவன்னம்- 

இளமைபொருக்திய அன்னமான அ, விளம்பும் - (அவளுக்குச்) சொல் 

லும். எ-று, 

கொம்பு கொம்பரென எறுதிரிர்தது. மழெ-தனவிருப்பத்தை 

முடித்தற்கு உபாயங்கிடைத்தசென் றுண்டாகியது. ஐயமுற்றென்பது 

விகாரப்பட்டது. ஐயம் - ஈளன்மே விவளுக்கு விருப்பமுண்டோ வில்லை 

யோவென்னுஞ சந்தேகம். ஷி 

தருவினறுங்கொழுகளையார் தருகவெனவுரைப்பளெனு 

 மரிபமறைப்பொருள் கனை பான் ?2கட்உலாகாதோ 
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தெரியவருமறைப்பொருளைச்செவிப்புலத்திலுறநான்காம் 

வருணமுடையவர்கேட்கலாகாதவாறே பபால். 

| இதனால் அத நான் கேட்கத்தக்கதுதானெனல் 

சொல்லப்படுகின் ற து. | 

இ-ள். தருவின் - கற்பகதருவின அ, ஈறு - பரிமளம்போருக்திய, 

கொழுகனை-செழியவரும்பை, யார் - எவள், தருகவென-கெரடுவென்று, 

உரைப்பளெனும் - சொல்வாளென்று சொல்லப்பட்ட, அரிய - அரிதா 

இய, மழைய்பொருள தனை - இரகயெப்பொருளை, யான - நான, கேட்க 

லாகாதோ - கேட்கத்தகாதா, செரியவரு- அரிச த்கரிய, மறைப்பொருளை- 

வேதப்பொருளை, செவிப்புலத்தில் - காதினாலே, உற - பொருந்த, கான் 

காம் வருணமுடையவர்-கூத்திரர், கேட்கலாகாதவாறேபோல் - கேட்கத் 

தகாத விதம்போல்-எ-று, 

அம்மறைப்பொருளைக் கேட்டதற்குச் சூத்திர்/் போல் இமமறைப் 

பொருளைக் கேட்டற்கு யான் அன திகாரியல்லேன், அதகாரியே அதனை 

தன்றாகச் சொல்வென்பது கருத்து. பின்மறைப்பொருள் - வேசவாகஇ 

யம்; அன்றி - வேதத்நின து அர்த்தமெனினுமாம்.. 

மன முறுமோர்பொருள டைதலரியதோமனத்தர லு 

நின வரியபொருளினை யுகிறையுடையோரடைகுவசாற் 

புன.மணிமமகலைதாங்கப்புடையகன் றவகலல்குற் 

கனியனையவர் நீஞ்சொற்கற்பகப்பூங்கொம்பன்னாய். 

| இதனால் அப்பொருள் பெறுதற்கரியசாகையாத் சொல்லுதற்கு 

நாணுகின்றேனெனின் அதற்குத்தரு முத்தாஞ 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். புனை-அலங்கரிச்சப்பட்ட, மணிமேகலை-இரத்தின மேகலை 

யை, தாங்கி - சுமந்து, புடையகன்ற - புடைபரந்த, அகல் - பரப்பை 

யுடைய, அல்குல் - அரைக்டீழிடத்தையும், கணியனைய - முக்கனி 

போலும், அம் - அழக, தி - மதுரம்டொருந்திய சொல்-சொல்லையு 

முடைய, கற்பகப் பூங்கொம்பன்னாய் - கற்பகத்தின் மலர்க் கொம்பு 

போல்பவளே ! மனம் - மனத்தின் கண், உறும் - இருக்கின்ற, ஓர். 

பொருள் - ஒருபொருளை; அடைதல் - பெறுதல், அரியதோ - (கற்பக 

வரும்பையடைதல்போல்) அரியதோ, (அரியசன்று) அரியதென்சேன் ' 



அன்னத்தைக் தாதவிட்டபடலம். 223 

| சொல்லக்கூடாதெனின்) நிறையுடையோர் - யோடிகள், மனத்தாலும்- 

| அம்மனத்தினாலும், நினைவரிய - நினைத்தற்கெட்டாத, பொருளினையும்- 

| பரப்பிரமத்தையும், | அடைகுவர் - பெறுவார். எ-று, 

மனமுறுமோர் பொருளடைதலரியதோ வென்றதற்கு அப்பொ 

ரு கட்பொறி முசலியவற்றிற்குப் புலனாகாதிருப்பினும் மனமொன்றற 

காவது புலனா யிருக்கையால் உனக்கு அதனை யடைத லரிதன்றென்ப த 

கருத்து. ஆணவமலர் தடையா யுயிசைச்செறிந்து 8ிற்கையாற் சச்சிதா 

னந்தசொரூபமாகிய பரப்பிரமத்தை நினைத்தல் மனத்திற்குக் கூடாமை 

யறிக, நிறை - அம்மன த்தைப் பொறிகளிற் செலுத்தாது சமாதியினி 

றுத்சல், நில்லென்முதநிலை நிறுவெனப் பிறவினையாய்ப் பின்பு நிறை 

யெனத் தொழிற்பெயராயிற்று, மனத்திற் கெட்டாததையும் அடைவ 

சென்னு மொருபொருளைச் சொல்லத் தண்டாபூபிக கியாயத்தினாலே 

மனத்திற் கெட்டியபொருளை யடைதல் சொல்லவேண்டுவ தில்லை என்னு 

மற்றொரு பொருள்தோன்றலால் செய்யுட்பொருட்பேறணி. 87 

பொய்ம்மைமொழிபுகன் றறியேம்புகலமன மெண்ணுகினு 

மெய்ம்மையல அரையாநாவே தநவில்பயிற்கியாற் 

கொம்மைகருமுலைவாய்மையுடையோரைக்குறித்துசைப்பி 

னெம்மைமுதலெடுத் துசைப்பரீர்ங்கமலத் திறைமுன் னம். 

[| இசனால் இதுபொய்சொல்வதென்று சொல்லா இராதே 

யெனல் சொல்லப் படுகின்றது | 

இ-ள். கொம்மை - இளமைபொருந்திய, வரு - வளர்கின்ற, முலை- 

முலைகளை யுடையவளே ! பொய்மமைமொழி - அசத்திய வார்த்தையை, 

புகன் றறியேம் - சொல்லியறியேம், புகல - (ஒருசமயத்திலே) சொல்லு 

தீற்கு, மனம் - மனமானது, எண்ணுகினும் - நினைத்தாலும், நா-(எம் 

முடைய) நாக்களானவை, வேதம் - வேதத்தை, ஈவில் - ஒதிவருகன்ற, 

பயிற்சியால் - பழக்கத்தனாலே, மெய்ம்மை (மொழி) மலஅ - சத்திய 

வார்த்தையை யல்லாமல், உரையா - சொல்லாவாம், எர்ங்கபல ச் து 

குளிரச்சிபொருந்திய தாமரைப்பூவிலுள்ள, இழைமன்னும் - நானமுகக் 

கடவுண்முன்னும், வாய்மையுடையோரை - சத்தியத்தை யுடையவரை, 

“குறித்து - கருதி, உரைப்பின் - பேரன், எம்மை - எம்மையே, மூதல்-. 
முதலில், எடுத்து - குறித்து, உரைப்பர் - சொல்லுவார். ௭-ற. 
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தன்னினத்தையுர் தழுவிப் புகன்றறியேம் எம்மை என்றது. புகல 

மனமெண்ணுகனு மென்னு மும்மைமனமும் அப்படி எண்ணுகின்ற 

தில்லை என்னும் பொருளைப் பயத்தலால் எதிர்மறை, சத்நியத்தைச 

சொல்லுகிற வேதத்தோடு பழகலால் நாவிற்கு அப்பழக்கக்குணம் விடா 

தென்க. *: பழக்கங்கொடியது பார்பாறையினுங் கோழி, கிழிக்கும் 

பொதியைக் கிளறும் - விழித் துங், குருடர்க்கொளிபகையாக் கூசிக்கோல் 

போடா, ரருளைப்பருக்குமான்மா ?? என்பதனாலுமறிக, சேவலோகத் 

தப் பறவையாதலின் வேதமோததற் குரித்தாயிற்றென்ச. கமலத்திறை 

முன்னு மான் மெச்சுப்பொருளில் வந்தவுயர்வு இழறப்பும்மையால் 

இக்இரன் முதவியோரிடத்த முரைப்பரென்பது தோன்றுதல் காண்க. 38 

பாட்வெரிச்சரும்புமுரல்பங்கயமெல்லரும்பேய்க்கு 

மோட்டிளவெம்முலையென க்குமுடியாதபொருளுளதோ 

சூட்டரவின்மேற்கடந்ததொடுகடன்ஞாலத்திடைநீ 

வேட்ட தக றுதிகொணர்வல்விரை வினெனக்கூறியதால். 

[இதனால் ஆனால் ரீ என்ன செய்யமாட்வொ யெணின் அதற்குத் . 

தீருமுத்தரஞ் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். வரி - இரேகைகளையுடைய, சுரும்பு - வண்டகெளானவை, 

பாட்டு - பாட்டை; முரல் - பாடப்பெற்றிருக்கின்ற, பங்கயம் - தாம 

ரையின ௮, மெல்லரும்பு - மெல்லியவரும்பை, ஏய்க்கும் - நிகர்க்கின்ற? 

மோட்டிளவெம் - உயர்ச்சியும் இளமையும் விரும்பப்படுங் குணமும்பொ 

ரும்திய, முலை - முலைகளையுடையவளே ! , எனக்கு - என்னால், முடி 

யாத - முடிவுபெறாத,; பொருள், காரியமானது, உளதோ - (ஒன்) 

றிருக்கன்றகோ, சூட்டு - உச்சிக்கொண் டையையுடைய, அரவின்மேல்- 

ஆதிசேஷன் மேல், இடந்த - தங்கிய, தொடு - தோண்டப்பட்ட, கடல்- 

கடலாற் குழப்பட்டி, ஞாலத்திடை - பூமியின்கண், வேட்டது - (உன் 

னால்) விரும்பப்பட்ட பொருளை, கீ - நீ, கூறுதி - சொல்லு, விரைவில்- 

கரத்தில், கொணர்வல் - (யான்றுதனைக்) கொண்டுவருவேன், என- 

என்று, கூறியது - (அன்னந்தமயந்திக்குச்) சொல்லியது. எ-று. | 

சுரும்பு முரலுதலைப் பங்கயவரும்பிற்கு அடையாகடியது மலரும் 

பருவத். துப் பெரியவரு பென்று தோன்றுதற் கென்க. எனக்கு முடி 

யாதொரு ஞா தோவெனவே அற்பமான பறவையென்று நினையாதே 



அன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலம், 995 

சிறியலச்சாணி பெறியதேரை நடத்துதல்போல் எப்படிப்பட்ட பெரிய 

காரிய த்தையு முடிக்கின்ற வல்லமை யெனக்குண்டெள்.றதாயித்று, 89 

| மருவுபுரிகரம்பிசைக்குமாடகறல்லியா நிசை கேட் 

டுருகி னளன்பால்வேட்கையுற்றனளென் றறிகில்லா 

| யரியபசும்பொன்னிறத்தவாய் தூவிமட வனமே 

தெருமர லுற்றன் விழைவுசெப்புமா றெவனென்றாள். 

[இதனால் வேட்டது கூறுதியென்றதற்குத் தரும் 
உத்தரஞ் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். அரிய - பெறுதற்கரிய, பசும்பொன் - பசிய பொன்னி 

னது, நிறத்த - உருவமுள்ள, ஆய் - தேடத்தக்க,. தாவி - இறகுகளை 

யுடைய, மடம் - இளமைபொருந்திய, அனமே - அன்னமே ! மருவு- 

சோந்த, புரி - வலிக்கட்கெளையும், நரம்பு - தந்திகளை, இசைக்கும- இசை 

|  விக்கின்ற, மாடகம் - முறுக்காணிகளையும் உடைய, நல்யாழ்-நல்லவணை 

. யிசைபோல்கின்த, இசை - (என்) சொல்லை, கேட்டு - (இவள்) கேட்டு, - 

| உருனெள் - மனற்குழைர்தவளாகி, அன்பால்-அசையினாலே, வேட்கை 

யூற்தனளென்று - (௮.ச்சொல்லையே) கேட்கவேண்டுத லுற்றாளென்று, 

இன்னுஞ் சிலேஷையால்) உருகு - உளமுருகநின்ற,; இன் - இனிமை 

பொருந்திய, ந்ளன்பால் - நளனிடத்தே, வேட்கை யுற்றனளென்று- 

ஆசைமிகுக்தா ளென்று, அறிகில்லாய் - அறியாயா, தெருமா லுற்மேன்- 

'  மனச்சுழற்சியை யடைந்த நான், விழைவு-அவ்வாசையை, செப்புமாறு- 

(வெளிப்படையாகச்) சொல்லும் விதம், எவன் - யாது, என்றாள்-என்று 

சொல்லினாள் (தமயந்தி) எ-று, 

வீணையிசைபோல்கின்ற என் சொல்லை யிவள்கேட்டு மனங்குழைக் 

தவளாடி, ஆசையினாலே இன்னு மச்சொல்லையே கேட்கவேண்டுகின்றா 

ளென்றறியாயா வெனலால், உன்சொல் கேட்குந் தோறுஞ் செவிக்கின் 

பஞ் செய்தலால் நான் இன்னும் அதனையே சேட்கவேண்டுகின்றே னல் 

லது பிறிதொன்றை வேண்டுகின்றிலேன் என்றாளென்பதாயிற்று. இப் 

பொருளிலே வேட்கைப்பெறல் வேண்டுதல். வீணேயிசைபோலு மென 

சொல்லை இவள்கேட்டு உளமுருக்கின்ற வினிமை பொருந்திய ஈளனி 

i டத்தே விருப்பமுற்று ளென்றறியாயா வெனலால், உன் சொல்வினாலே 

.... களனுடையகுணங்களை நன்றாகவறிந்து அவனிடத்தே விராப்பமுற்றேன் 

என்றாளென்பதாயிற்று, இப்பொருளில் தமயந்தியை வினைமுசலாக 



9 26 நைடதம். 

வுடைய உருகென் வினைத்தொகை களனென்பெயர் கொண்டுமுடிகசது. 

உத்ஹேனென்றது வினையா லணையும்பெயர். 4 90. 

வேட்கைதனதுளத்த டக்கிமெய்நாணான்மறைத்திக லும் 

வாட்படைபோனெடுக்கண்ணாள் வழங்கிய சொற்பொருடேர் 

நா ட்கமலவள்ள வாய்கறும்போ இலமர்செய்ய [ந்து 

தாட்பவளக்கடிகைவாய்மடவன்னஞ்சாற்றுமால. 

| இதனால் அன்னம் பேசத்தொடங்க மை 

ம சொல்லப்படுகின்ற. | 

இ-ள். நான் - அன்றபூத்த, கமலம் - தாமரையின அ, வள்ளம்- 

கண்ணமபோலும், வாய் - வாயையுடைய கறும்போதில் - நல்லமல 

ரில், அமர் - வாசஞ்செய்கின்ற; செய்ய - சிவப்புமிறம் பொருக்திம, 

தாள் - அடிகளையும், பவளக்கடிகை - பவளத்துண்டம்போலும், வாய்- 

வாயையும் உடைய, மடம் - இளமை பொருந்திய, அன்னம் - அனை 

மானது, இகலும் - போர்செய்தற்குரிய, வாட்படைபோல் - வாளாயு 

தீம்போலும், நெடுங்கண்ணாள் - நெடிய கண்களையுடையவள், வேட்கை- 

த்ர (ஈளன்மேலுண்டாகிய) ஆசையை; தனது - தன்னுடைய, உளத் து- 

மனத்தின் கண், அடக்கி - வெளிப்படாமல் வைத்து, நாணால் - வேட் 

கத்தினால், மெய் - அவ்வாசை கொள்ளப்பட்ட பொருளை, மறைத் து- 

(லேலைஃயால்) மறைத்து, வழங்கிய - சொல்லிய, சொற்பொருள்- 

வாக்யொர்த்தத்தை, தேர்ந்து - அறிந்து, சாற்றும் - சொல்லும். எ-று. 

தருவின றுங்சொழுநனையார் தருகென்பாரென் றதுவு 

மருவுபுரிகரம்பிசைக்குமா டகறல்லியா மிசைகேட் 

டுருகினளன்பால்வேட்கையுற்றன ளென்றுரைத்ததும்யான் 

கருதினனாற்பலகலையும்கற்றுணர்ந்ததெளிவினால். 

| இதனால் 8 என்னாலே மறைத்துச் சொல்லப்பட்ட பொருளை 

யறிந்திலேயா வென்பாயாயின் அறிக் தளேனெனல் 

சொல்லப்படுகின் உ த. | 

இ-ள். தருவின் - கற்பகதருவின அ, நறும் - வாசனை பொருந்திய, 

கொழுகனை - செழியவரும்பை, யார் - யாவர், தருகென்பார் - சரடு 

வென்று சொல்லுவார், என்றதுவம் - என்று சொன்னதும், மருவு- 7: 

சேர்ந்த, புரி - ௨லிச்சட்டுகளையும், நரம்பு - தந்திகளை இசைக்கும்-இசை ட் 
ட் 



அன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலம். a 

| விக்சன்ற, மாடகம் - முறுக்காணிகளையு முடைய, நல் - நல்ல; யாழிசை 

| கேட்டு - வீணையின் இசையைக்கேட்டு, உருகனள் அன்பால் - சை 

| யால் மனங்குழைர்சவளாகட, (மனமுருக நின்ற நளனிட த்தே வேட்கை 

| யுற்றன ளென்று - ஆசையிகுந்தாளென்று, உரைத்ததும் - சொன்ன 
| அம, யான - நான், பலகலையும் - பலவகைநூல்களையும், கற்றுணர்ந்த- 

| கற்று (அவற்றின்பொருளை) யறிந்த, தெளிவினால்-தெளிவைக்கொண்டு, 

| கருதினன் - (நளனைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டவை யென்ற) அறிந் 

| தேன். எ-று, 

| களனைக்குறித் துச் சொல்லப்பட்டவைக ளென்பது இசையெச்சம். 

| கருதல் - இங்கே அறிதற்பொருளைப் பயந் துநின்ற து. பலகலை - வியாக 

| ரணம் - தருக்கம் - முதலியன. 92 

| மறங்கிளருமதர்நெடுங்கட்கன்னியா தமனமொன் நிற் 

| செறிக்துமுடன் பிரியுமென த்தெளிவடையோர்செப்புதலா 

| ன றுந்துண்ரொண்கல்லோ திகயப்புறுநின் குறிப்புரைக 

 ளறிர்துமறியேன்போலவையுறவுற்றிருந்தனனயான். 

[| இசனால் இருவிசும்பிற்றருவின றுங் 'கொழுநனை முதலிய வாக்கியப் 

பொருளை நீ அறிரந்திராந்தால் அறியாப்போற் சொல்லியதற்குக் 

காரணம் யாதெனின அதனையுணர்த்தல் 

சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ள். .நறுந்துணர் - நறியமலர்களையும், ஒண்சில் - ஒள் ய் 

பொன்வட்டத் தகட்டணியையுமுடைய, ஒதி - கூந்தலை யுடையவளே! 

| மதம் - கொலைத்தொழிலால், கிளரும் - விளங்காநின்ற, மதர் - மதர்த்த, 

| நெடு - நெடிய, கண் - கண்களையுடைய, கனனியர்தம் - கன்னியாக 

ளுடைய, மனம் - மனங்களானவை, ஒன்றில் - ஒருபொருளில், செறிந் 

தும் - அழுக்தியும், உடன் - விரையின், பிரியுமென - (அந்லையி)னீங் 

குமென்று, தெளிவுடையோர் - அறிவுடையோர், செப்புதலால்-சொல் 

| ஓதலினாலே, நயப்புறு - விரும்பப்படுகின்ற, நின் - உன்னுடைய, 

குறிப்புரைகள் - குறிப்புச்சொற்களின்பொருளை, யான் - நான், அறிக் 

அம் - தெறிந்தும், அறியேன்போல - ௮றிந்திலேன்போல, ஐயுறவுற்று- 

சர்தேகமடைந்து; இருந்தனன் - இருந்தேன். எ-று. 

| மனமொன்றில் அழுந்தல் - ஒரு பொருளைப் பெறல் வேண்டு 

மென்று மிகவிரும்பி அதனையே நினைத்திருத்தல். தெளிவுடையோர் 



2289 ட் தம். 

செப்புதல் 6 இனம்போன் நின மல்லார் கேண்மை மகளிர் - மனம்போல 

வேறுபடும். ?? ஏன்பதனாலறிக. கன்னியர் மனமொன்றி லழுர்தியும் 

உடனே *£ங்குமெனச் சொல்லு தலாலே உன்மனமும் ஈளனிடத்தே இப் 

போது அழுந்தி நிற்பினும் இன்னு ஞ சிறு பொழுதிலே விட்டு நீங்கும் 

ஆதலால் உனது நிச்சயம் அறியப்படாமைபற்றி அறியேன்போலச்சந்தே 

இத் திருந்தே னென்றதாயிற்று, 98 

உலகமெலாம்பொ அந்க்்யோராழிதனையுருட்டி 

யலகில்புகழ்படாம்போர்த்தவர சர்பிரான் நிருமுன்னர் 

மலர்பொதுளஞ்சில்2லா தியையுற்றுமடநாணாற் 

சுலமொழிசொற்றனளெனனாச்செப்புவதஞ்சர்மைத்தோ. 

| இசனால் அன்றியும் ஈளன் அரசர்க்கரசனா யிருக்கையால் 

அவனுக்கு நிச்சயமல்லாத செய்தியைச்சொல்லல் 

அகாதெனல் கூறப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். உலகமெலாம் - பூமிமுழுதையும், பொது - (பலவரசர்க் . 

கும்) பொதுமையினின் ஐம், நீக்கி - நீங்குவித்து, ஒராழிதனை - ஒருசக் 

கரத்தை, உருட்டி - செலுத்தி, அலகில் - அளவில்லாத; புகழ் - புகழா 

சிய, படாம் - ஆடையை, போர்த்தா (அர்தப்பூமியின்மேற்) போர்த்திய, 

அரசர்பிரான் - அரசர்க்காசன ௮, இருமுன்னர் - சந்நிதானத்தில், மலர்- 

மலர்கள், பொதுள் - ரெருங்கப்பெற்ற, அம் - அழிய, சில் - பொன் -: 

வட்டத் தகட்டணியையுடைய ஒதி - கூந்தலை யுடையவள், ஐயு.ற்ற- : 

சர்தேகித்து, மடம் - அறியாமையோடுகூடிய, காணால் - வெட்கத்தி 

னாலே, சிலமொழி - (உன்னைக்குறித்துச்) சில சொற்களை, சொற்றன 

ளென்னா - சொல்லினாளென்று, செப்புவதும் - சொல்லுவதும், £ர். 

மைத்தோ - சிறப்புடைத்தாமோ. எ-று, | 

எலாமென்பது எஞ்சாப் பொருளில்வந்தது; மேனியெலாம் பசலை 

யாயிற் றென்பதிற்போல். ஆணையைச் சக்கரமாகச் சொல்வது செய்யுள் ' 

வழக்கு. புகழ்ப்படாம் போர்த்தவென 2வ அவன்புகழ் பூமியெங்கும் வியா 

பித்திருக்சன்ற தென்றதாயிற்று. பெண்களுக்கு விவாகமளவும் தகப்ப 

னுடைமையா யிருக்கவேண்டுதவிற் கருத்தின்படி முடியுமோ முடியா : 

தோவென்று சம்தேடித்தல். சீர்மைத்தோவெனவே 'ஐயம்-மடம்-காணம்- 

சொற்குறைவு இவற்றுளொன்றே சொல்லுதற்குத் தடையாமெனின் . 

இக்ஈான்குஞ் சேர்ந்த இக்காரியத்தை நான் அதனால்வரும் பழிக்கஞ்சா னி 

எப்படி.ச் சொல்லமாட்டுவே னென்றதாயிற்று, 94 

ட்" 
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கந தடுகிம்புரிக்கோட்டுக்கமைசளியுங்கடாயானை 

மந்தரத்தாற்பகைக்கடலைமதித் தடையும்வயவேக்தன் 

சந்தையைரநின் பாற்பிணிப்பிற்றெள்ளமுதத்திருவேயுன் 

| றந்தைபிறற்களித்திடினென்வாய்மைதவருகாதோ. 

| இதனால் அ௮ங்வனக் தான் சொல்லினாற் குற்றம் யாதெனின் 

அதற்குத் தரு முத்தரஞ் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். தெள்ளமுதம் - தெள்ளிய பாற்கடலிற்பிறந்த; இருவே- 
திருமாதே ! கந்து - கட்டுத்தறியை, அடு - ஒடிக்னெற, இம்புரி-பூணை 

யுடைய, கோட்டு - கொம்புக௭ை யுடைய, கழை - கரும்புகளை - சுளியும்- 

முறிக்கின்ற, கடாயானை - மதயானையாகிய மந்தரத்தால் - மந்தரகிரியி 

னாலே, பகை - பகைவ அ, கடலை - (சேனையாகிய) பாற்கடலை,மதித் து- 

கடைந்து, அடையும் - அடையப்பட்ட, வயம் - வெற்றித் (திருவை) 

யுடைய, வேந்தன் - களராசன ௮, சிக்தையை - மனத்தை, நின்பால்- 

உன்னிடத்தே, பிணிப்பின் - (யான்) சட்டி வைத்தால், உன் - உன்னு 

டைய, த்தை - தகப்பனானவன், பிறற்கு - மற்றொருவனுக்கு, அளித் 

திடின் - (உன்னைக) கொடுப்பானேயானால், என் - எனத, வாய்மை- 

வாய்ச்சொல்லின் தன்மையான அ, தவராகாதோ - வழுவாகாதோ. எ-று. 

பகையென்னும் பண்புப்பெயர் பண்பிக்காயிற்று. பகைக்கடலோடு 

ஆரோபித்தற்டெமாகய சேனையும், வயத்சோடு அரோபிக்கப் ப்டுபொரு 

ளா௫யெ திருவும், வருவித்துக் கூட்டப்பட்டன. நளனுக் குன்மேலாசை 

பிறத்தலெளிதன் றென்பதுதோன்ற இப்படிப்பட்ட வெற்றிச்சிறப்பை 

யடையாக்கியது. உன்னைக்குறித்துப் பலவாறு புகழ்ந்தன்றி அவண் 

மனத்தை உன்னிடத்தே திருப்புதல் கூடாதென்பது படப்பிணிப்பி 

னென்றது. அரசன் மனத்தையுன்னிடத்தே திருப்பியபின்பு உன் ஐந்தை 

யுன்னை மற்றொருவனுக்குச் கொடுத்தால் அவனுக்கு நம்ப வைத்துமோ 

சஞ்செய்தவ னாவேனென்பது தோன்ற என்வாய்மை தவருகாதோ 

வென்றது சந்தேகத்திற் ட:பில்லாத பொருளையே சொல்லவேண்டு 

மென்பதுகருத்து. யானை . முதலியவற்றிலே மந்தா முதலியவற்றை 
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ரீஎன்னுள த் திலைய றல்போல்பார்க்களிப்பான் றந்ததையென 
| வுன்னுளத்தமையமுள தாதலாலிஃகதொழிக 



280 நைடதம், 

பின்னரெவையுரைத் திடினுமுடிப்பலெனப்பேரெ நில்கூ 

ரன்னமடவாலுள்ளமறியுமாறுரை தீததவே. 

| இதனால் ௮௮ சந்தேகத்திற் இடமாகையால் அதனை - 

விட்டு என்பிரதிக்ணை வழுவாமல் வேறுபகாரஞ் 

செய்வே னெனல் சொல்லப்படுகின் உது. ] 

இ-ள். பேரெழில் - பெரிய அழகினால், கூர் - மிகுந்த, அன்னம்- 

அன்னப்பறவையான து, என்னுளத்தில் - எனது மனத்தில், ஐயுறல் 

போல் -ந்தேகமிருத்தல்போல், தந்தை - தகப்பனானவன், யார்க்குஃ | 

யாருக்கு, அளிப்பானென - கொடுப்பானோ வென்று, உன்னுளத்தும்- 

உனது மனத்திலும், ஐயம் - சக்தேகமான த, உளது - இருக்கின்றது, 

ஆதலால் - ஆகையினாலே, இஃது - இக்காறியம், ஒழிக - நீங்கச்கடவ து, 

பின்னர் - அதுவன்றி, எவை - ஏந்தக்காரியங்களை, உரைத்திடினும்- , 

(கீயெனக்குச்) சொல்லினாலும், முடிப்பலென - (யான்) முடிப்பே 

னென்று, மடவரல் - தமயட்தியின த, உள்ளம் - கருத்தை, அறியுமாற- 

உணரும்படியாக, உரைத்தது - சொல்லிற்று, எ-று, i 

யார்க்களிப்பானோ வென்னும் ஓகாரந் தொக்குவந்தது. உனக்கே 

சந்தெகத்திற் இடமாகிய விக்காரியத்தி லென்னைத் தாண்டுதல் நனறன : 

தென்ப அதோன்ற இஃதொழிக வென்றது. இஃசொன்று மீவ்கலாக 

வேறே பலகாரியங்க ளுளவாயினும் உனக்குமுடிப்பேனெனற்கு எலையு 

மெனப் பன்மையாழ் கூறியது. 96 

கன்னிமனஞ்சூழ்கிடர் தநதாணென்னும்கடியரண 

மன்னமொழியெனும்படைகள்வழங்குதலுமழிந்ததான் 

முன்னியுள ௬ தனிற்& நிதுமுறுவலித் அமுகங்கோட்டி 

யினன முதமுருப்பஅபோல்வெளிப்படையினியம்புமால். 

| இதனால் தமயக்தி காணம்விட்டுப் பேசத்தொடங்னெமை 

சொல்லப்படுகின் த அ. | 

இ-ள். கன்னி - சமயந்தியானவள், மனம் - மனத்தை,குழ்ெத... 

சூழ்க தடர்த, காணென்னும் - நாணமென்கின்ற, கடி-காவலாகிய, அர 

ணம் - மதிலானத, அன்னம் - அன்னத்தின அ, மொழியெனும்-சொழ் 

களென்டிற, படைகள் - ஆயுதங்கள், வழங்குதலும் - மேற்சென்ற ௨ள 1 

வில், அழிந்ததால் - கெட்டமையால், சிறிது - சிறித பொழு, உளந்த' i 

ணில் - (தன்) மனத்திலே, முன்னி - ஆலோசித்து, முறுவலித் த 

( 
பி 
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சிரித்து; முகங்கோட்டி - முகங்கவிழ்த்து, இன்னமுதம் - இனியவயிர் 

.தீதீதை; உகுப்பதபோல்-சொரிவ தபோல், வெளிப்படையின்-வெளிப் 

. படையினாலே, இயம்பும் - சொல்லுவாள். எ-று, 

| மனத்திலுள்ள பொருள்களை வெளிப்படாமற் காத்து நிற்றலால் 

. நாணென்னுல் கடியாணமெனப்பட்ட௫. முன்னுதல் அ இரகசியமாக 

ந இக்கருத்தை யெப்படி வெளிப்படையாற் சொல்வசென் ரலோடத்தல்- 

நாணமழியினும் அதன்பழக்கவாசனை இறிஅ நிற்கையாற் சிரிப்புமமுகங் 
் 1 f ழு ் 

- கோட்டலும், உண்டாயின. நாணமுதலியவற்றிலே அரணமுதலிய 

. வற்றை யாரோபித்தலால் உநவகவணி. 97 

 விரையுமயிர்க் சக்தாமரைக்குவெய்யவனுஞ்சே தாம்பன் 

மருவயிரக் கராண்மலர்க்சூமாமதியுமல்லா ம 

லுரைபெறுநற்றலைவர்பிறருளர்கொல்லோடபொலன் கறைய 

வசசமடவன மெனையுமன்னளாயெண்ணுதியால். 

[| இதனால் நளனே தனக்குத் தலைவனென்று நிச்சய 

முற த்தல் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். பொலன் - பொன்மயமாகிய, சிறைய - சிறைகளையுடைய, 

மடம் - இளமைபொருந் திய, அரசவனம் - ௮ரசனவன்னமே ! விரை. 

வாசனையை, உயிர்க்கும் - வீசுன்ற, தாமரைக்கு - தாமரைப் பூவிற்கு, 

வெய்யவனும் - சூரியனும், சேதாம்பல் - செவ்வல்லியினத, மரு-வா௪ 

ணையை, உயிர்ச்கும்.- வீசுகின்ற, நாள் - பருவமுள்ள, மலர்க்கு-பூவிற்கு, 

மாமதியும் - பெரியசந்திரனும், அல்லாமல் - அன்றி, பிறர் - அன்னி 

யர்களாநிய, உரைபெறு - புகழ்பெற்ற, நற்றலைவர் - நல்லநாயகர், உளர் 

கொல்லோ - இருக்கின்றாரோ - (இல்லை), எனையும் - என்னையும், 

அன்னளாய், அப்படிப்பட்டவளாய், எண்ணுதி - (நளனன்றி தாயக 

னில்லையென்ற) எண்ணக்கடவாய். எ-று, ் 

எப்படிச் சாமரைமலர்க்குச் சூரியனும் அல்லிமலர்க்குச் சந்திரனு 

மன்றி வேறகாயகரில்லையோ அப்படியே எனக்கு நளனன்றி வேறு 

நாயக னில்லையென்று தன்னிச்சயததைக் கூறியவாருயிற்று. எம்ப. 

- ஐயமுறேனளன்மா ர்பிலணியலணிகுவனன் றி 

தமையல்புரிவேள்வரி னுமன் றலக் தார்சூட்சிவனோ 

ரசெய்யொழுகுவேற்றாகதைபிறற்களிப்பகோகுவனேல் 

வய்யதழற்புகுந்தாவீவிட்டுனுரைநிறுத்துவனால். 



2825 நைடதம். 

[இதனால் விபரீதம் - பிரமாதம் - சாசனக்குறைபாடு - வஞ்ச 

விருப்பு - இவற்றளொன்றாற் பிறனைத் தான் கண 

 வனாகச் கொள்ளாமையை வலியுறுத்தித் சன் 

பிதாவினாலும் அதுமுடியாமையை யுணர்த் 

அதல் சொல்லப் படுகின் றது. | 

இ-ள். ஐயமுறேல் - (அன்னமே) சந்தேகப்படாதே, ஈளன-நள 

ராசன த, மார்பில் - மார்பின்கண், அணியல் - மாலையை, அணிகுவ 

னன்றி - குட்டுவனல்லாமல், மையல்புரி - மயக்கத்தைச் செய்கின்ற, : 

வேள் - க ம வரினும் - வந்தானாயினும், மன்றல்-வாசனை | 

பொருந்திய, அம் - அழகிய, தார் - மாலையை, குட்டுவனோ - (யான) 

சூட்டுவேனோ, நெய் - நெய்யான து, ஒழுகு - ஒழுக்ப்பெற்ற, வேல்- 

வேலையுடைய, தாதை - (என்) தகப்பனனவன், பிதற்கு - மற்றொரு : 

வனுக்கு, அளிப்ப - (என்னைக்) கொடுக்க, நேரகுவனேல் - உடன்படு 

வானாயின், வெய்யதழல் - வெப்பம்பொருர் திய நெருப்பினுள், புகுக்து" 

முழுக, ஆவிவிட்டு - உயிரைவிட்டு, உன் - உனது, உரை - சொல்லை, | 

நிறுத் தவன் - (நளனிடத்தி) னிலைபெறுவிப்பேன எ-று, 

மூன்றுலகத்திலும் அழகாற்றெந்த மன்மதனையொழிக்கவே மற்றை 

யாடவர்களையு மொழித்ததாயிற்று. வெய்யதழற் புகுந்தாவி விட்டென் த 

தனால் கொடுந்துயர் விளைக்கு மரணமே நளனை யன்றி மற்றொருவனை 

மண த்தலினும் இனிதென்றதாயிற்று. அரசனுக்குத் தன்னைக்குறித்து 

அன் னத்தாற் சொல்லப்படுஞ சொல்லை யுன்னுரையென்றாள். 99 

ஊ।நியஞ்செய்திறம்ே வக்தைவேட்ளெ ளமுருகுமெனை 

வாழிமடவன ங்கூட்டலரிதென்னைமதித்திடேல் 

கேழ்களர்தாமரையின்முகைகளரொளித்தண்ணோற்கலரா 

வண்கை கவ் ணட 
தே ம்பரித்தே ரவார்க்காணின லா்ந் இடுதலியல்பன் றே. 

டட எரா யாக என் ட 
|இ.தனால் தனக்குள்ள பிச்ச த்த யுணர் த்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற த. | 

ட் மடம் - இளமைபொருக்திய, அனம் - அன்னமே ! வாழி- ப 

வாழக்கடவாய், ஊழியஞ்செய்திறம்-அடிமைத்தொழில் செய்யும்படிக்கு 

வேந்தை - நளமகாராசனை, வேட்டு - விரும்பி, உள்ளமூருகும் - மனழ, 

ரூகாநின்2, எனை - என்னை, கூட்டல் - அவனுக்கு மனைவியாக்குதல் 

அரிது - பெரியவுபசாரமாகும், என்னை - (இனி) யென்னை, மதித் 
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டேல் - விசாரியாதே; (இப்படிப்பட்ட பிடிவாதமேன் ? குணமுள்ள 

| மற்றொருஈாயகனைப் பெறிற்குற்றம் யாதென்றால்), கேழ-நிறத்தினாலே) 

| இளர் - விளங்காநின் ஐ, தாமரையின் - தாமரையின து, முகை - அரும் 

| புகள், வளர் - விளங்காநின்ற, ஒளித்தண்றோர்க்கு - சதளிணத்தை 

| யுடைய சந்திரனால், அலராது - மலராமல், எழ்பரித்தேரவன் -சூரியனை , 

| காணின் - கண்டால், அலர்ந்திடுதல் - மலர்தல், இயல்பன்றே - சுவாவ 

| மன்றோ. று, 

வாழியவென்னும் வியங்கோளினீ ற்றின் யகர வயிர் மெய்கெட்டு 

ட வாழியென நின்றது. ஊழியஞ்செய்நிறம் வேர்தை வேட்ளெள முருகு 

மெனைவாழிமட வனங்க.ட்டலரிதெவே, தனக்கு நானூழியக் காரி 

| யாம் பதத்தைப் பெறவிரும்பும்படி யிருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட நளனுக்கு 

மனைவியாம்பதம் எனக்குக் இடைத்தால் ௮துஎப்படிப்பட்ட பெரும்பேறு 

| யிராதென்றதாயிற்று, என்னை மதித்திடலெனவே இப்படிப்பட்ட நிச்ச 

| யத்தை அறிவிக்கப்பட்ட ட என்னை யினிச்சோதித்தல் அரைபட்டமாலை 

யரைத்தல்போலுமாம் : ஆதலால் கூட்டுதற்கு வேண்டு முயற்சி செய் 

யென்றதாயிற்று, தாமரையைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்ட உபமான 

வாக்கியத்தால், எப்படித் தாமரை யரும்பு சூரிமனையன்றிச் சீதளகிரணத் 

தையுடையனா யிருந்தாலுஞ் ௪ந்திரனைவிரும்புறறதில்லையோ அப்படியே 

நான் நளனையன்றிக் குணமுடையவனா யிருந்தாலும் மற்றொருவனை 

விரும்பேனேன்னும் பொருள் பெறப்பட்டது. ஈளணிற்றெந்த குணமு 

டையவ ஜொறருவனில்லாதிராக்கவும் தனது நிச்சயத்தை ஈம்புவித்தற்கு 

இங்ஙனங் கூறினாள். தாமரைச் செய்தியாயெ அல்பொருளி ஜெப்பு 

மையின் சம்பந்தத்தால் தமயந்திசெய்தியாகிய புகழ்பொருள் தோன்றுத 

லால் ஒப்புமைப்புனைவிலி புகழ்ச்சியணி. “ஊழியல் பிற்றிறல் 

வேந்தை வேட்டுள்ள முருகுமெனை வாழிமடவனங் கூட்டலரி தென்ன 

மதித்திடேல் - கேழ்ளெர் தாமரையின்முகை கொளி தண்டேனுகர 

என வழங்குகின்ற பாடம் இதன் முதனூல் முடிபிற்குச் சிறிதும் ஓவ் 

வாமற் பொருட் சிறப்பு மிலதாய் நிற்னெற து. 100 

வாட்டி றல்சேர்ல்யவேர் தினமணிப்புயத்தென்முலை தளைப்பக் 

ட்டுதிய ஓயிர்வாழ்வல்கூ ட்டாயேலுலகறிய 

கீழட்டழலிற்புகுர் காவிழுடி த்திறிவலொளிகெமுசெஞ் 

சூட்மெட வனமிவர் றுளென்செய்வான் றுணித் தனையால், 



264 - நைடதம், 

[இதனால் தன தரிச்சயத்தை யறிவித்து அன்னத்நின த 
நிச்சயத்தை வினாவுதல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஒளிகெழு - காந்திபொருந்கிய, செஞ்சுட்டு - செய்ய வக் 

சச் கொண்டையை யுடைய மடம் - இளமை பொருந்திய அனம்- 

அன்னமே ! வாள் - வாளின தூ, திறல் - போரினாலே, சேர் - சேர்ந்த, 

வயம் - வெற்றியை யுடைய, வேந்தின் - ஈளமகாராசனுடைய, மணீ- 

அழூய, புயத்து - தோள்களிடத் து, என் - என்னுடைய, முலை-முலைக 

ளானவை, இளைப்ப - அழுந் தும்படியாக, கூட்டுதியேல் -*(என்னை அவ 

னோடு சேர்ப்பாயானால், உயிர்வாழ்வல் - உயிர்வைத் திராப்பேன், கூட்டா 

யேல் - சேர்க்காயானால், உலகறிய - உலகத்தாரறிய, , மூட்டு - மூட்டப் 

பட்ட, அழவில் - நெருப்பினுள், புகுந்து - மூழ்கி, அவி - உயிரை, 

முடித்திடவல் - விட்டுவிடுவேன், இவற்றுள் - (கூட்டலுங் கூட்டா 

மையு மாகிய) இவ்விரண்டனுள், என்செய்வான் - எது செய்யும்படி 

யாக, துணிந்தனை - (8) கிச்சயித்தாய். று, 

கூட்டுதியே லுயிர்வாழ்வலென்றும், கூட்டாயேலுலகறிய மூட்டழ 

லிற் புகுந்தாவி முடித்திடுவலென்றும், கூறுதலாலே கூட்டிப் பிழைப் : 

பிச்கவும், கூட்டாமலிறப்பிக்கவும், வல்லமை உனக்குண்டாயிருத்சலால் 

உன்னையே தஞ்சமாக ஈம்பியிருக்கிற வென்னைப் பிழைப்பித்தாச் புகழும் | 

புண்ணியமும் உண்டாமென்றும், அது செய்யாயாகிற் பழியும் பாவமும் . 

உண்டாமென்றும், குறிப்பித்தவாறாயிற்று. தனது தீப்பாய்தலை யாவ 

ரும் புகழ்தற் பொருட்டுத்தன்னுத்தம சந்தையை வெளிப்படுத்தவேண்டு 

மென்பது பற்றி உலகறியவென்றாள். 101 

உயிரு தவிசெய்த வர்க்கொன் றுற்றக்காலுணாவுடையோர் 

செயிரறுதம்முயிரளித் அச்செய்க்கன் றிக்கடன்கழிப்பார் 

மயர்வறவென்னுயிரினுஞ்சர்வாயந்தநளன் றனையளிப்பி 

னயர்வறுமோதிமமதற்குக்கைம்மாறேத நிலென்யானி. 

[இதனால் அக்கூட்டலுதவியின் பெருமைகூறல் 

சொல்லப் படுகின்ற அ. | 

இ-ள். அயர்வற் - (மனச்) சோர்வற்ற, ஓதிமம் - அன்னமே! o 

உணர்வுடையோர் -' அறி வுடையோர், உயிருதவி செய்தவர்க்கு. 18 

(ஆபத்து வந்தபோது தம்) முயமிரைக் காப்பாற்றினவர்க்கு, ஒன்று 
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ஒராபத்து, உற்றக்கால் - வந்ததாயின், செயிரறு - குற்றமற்ற, தம்-தம் 

முடைய, உயிர் - உயிரை, அளித்து - கொடுத்து, செய் - (அவராஜ்) 

செய்யப்பட்ட, நன்றி - உபகாரமாகிய், கடன் - கடனை, கதிப்பார்- தீர்ப் 

பார், மயர்வு - மயக்கமான த, அற - நீங்க, என் - எனத, உயிரினும்- 

உயிரைக்காட்டிலும், சீர்வாய்ந்த - சிறப்புப்பொருந்திய, களன் றனை-௩ள: 

் ராஜனை, அளிப்பின் - கொடுப்பாயானால், அதற்கு - அவ்வுபகாரத்திற்கு, 

கைமமாறு - எதிருபகாரம், ஏது - யான், யான் - கான், அறிலென்- 

(அதனை) யறியேன். எ-று, 

யாது அறியேனெனவே யில்லையென்ற தாயிற்று. கடன்கழிப்பா 

ரென உலகத்தின்மேல் வைத்துச் கூறினும் நீ எனக்கு உயிருதவி செய் 

யின் உன்பொருட்டென் னுயிரைக்கொடுத்து அக்கடனைத் தீர்ப்பேன் 

எனபதே கருத்தாகக் கொள்க. அதற்குச் கைம்மாமே தறிகிலன் யான 

என்றதற்கு உயிர்க்குயிரே. மீடாமாதவின் 'என்னுயிரின் மேற்பட்ட 
களனுக் டாக நஈளனிற் £ழ்ப்பட்ட வென்னுயிரைக்கொடுத்து அக்கட 

னைத் தீர்க்கக்கூடாமையால் ந அவனை எனக்குக்கொடுச்து என்னை உன 

க்கு இணி யென்றென்றைக்கும் தீர்க்கமாட்டாத கடன்பட்டவளாக் கென் 

பது கருத்து, 102 

கைம்மா றுநினக்கா ற்றலரிதெனினுங்களிப்பினுளஞ் 

செம்மாந்துன்்செயிரறுசீ ராவா அசெப்புவல்யா 

னெம்மாவியிறந்தூபடா இருக்குங்கொல்விசைவினிற்போய்த் 

தெம்மாறுசுடர்வேலான் நிருவருள்பெற்றிடாயெனின. 

[ இதனால் ஈடில்லாதவு சவி செய்தலாற் பயன்யாதெனின் 

அதற்குத்தரு முத்தாஞ் சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். கைம்மாறு - பிரநியுபகாரத்தை, நினக்கு - உனக்கு, அத் 

றல் - செய்தல், அரிதெணினும் - இல்லையாயினும், களிப்பின்-மூழ்ச்சி 

யினலே, உளம் - உள்ளத்தில், செம்மாந்து - இறுமாந்து, உன-உன அ, 

செயிரறு - குற்றமற்ற; சீர் - குணத்தை, ஓவாலு - இடைவிடாமல், 

யான் - தான், செப்புவல் - சொல்லுவேன், (ஆனால்) அதை சன்றாகவா 

லோடூத்அ விரையாமற் செய்வனென்பாயின்) விரைவினில் - €கூரத் 

இல், போய் - சென்று, தெம் - பசைவரும், மாறு - (கட்பினரால்) வேறு 

படுதற்குச் காரணமாடிய,. சுடர் - ஒளியையுடைய, வேலான் - வேலை 

யுடையவனத, திரு - அழயெ, அருள் - அருளை, பெற்றிடாயெனின்- 
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பெரூயாயின், எம் - ஏம்முடைய, ஆலி - உயிர்களான்வை இறந்து 

படாது - மீங்பப்போகாமல், இருக்குங்கொல் - இருக்குமோ. எ-ற. | 

ஈடில்லாத வுபகாரத்தைச் செய்யுஞ் பாதலாற் செயிரறசி ரென் 

ருள். உனசெயிரறு €ரோவாது செப்புவலெனவே என்னாலே யுலகதி 

திலே பெரும்புகமுண்டாதலே யுனக்குப் பயனென்றதாயிற் று. அன்றி 

யும், “ எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை, செய்ந்நன்றி 

கொன்றமகற்கு ?? என்றிருக்கையால் பின்னே தான் செய்யக்கடவதாகிய 

கன்றி பாராட்டலைக்காட்டித் தான் அவ்வுபகாரத்திற்குப் பாத்திரமாயிருக் 

கையைக் குறிப்பித்தவாறாயிற்று. தாணி௰க்கும்போது அதுபொரு து 

தாயர் பாங்கியரும் இறப்பரென்பத கருதி அவரையுக்தழுவி எம்மாவி 

யெனப் பன்மையாற் கூறினாள். பகைமைப்பொருளை யுணர்ச்துந் செவ் 

வென்பதின் வகர மெய்வருமொழி மகரத்தை நோக்கி மகரமெய்யா 

யிற்று, 4 தூங்குக தூங்கச் செயற்பால தூங்கற்க, தூங்காது செய்யும் 

வினை ”' என்றிருத்கையால் விசைந்துசெய்யச் தகுவதாகிய இக்காரிய 

முயற்சியில் அலூயஞ் செய்யாதே யென்னும் கருத்தால் விரைவினி௰் 

போய் அருள்பெற்றிடாயெனின் :: எம்மாவியிறந்துபடா. திருக்குங் 

கொல் ?? என்றாள். 

என்குறைநீவயவேர் த ற்கயம்பு திியல்வடங்கடெ்.து 

பொன பிதிர்மின் சுணங்கார்ந் தபொம்மலிளமுலையினர்பா 

லன்புறுநல்லமயமதில்றையற்கவறைகுதியா 
. ம் a; (2 » = ° . த் . . 

னனகுரைதங்காமவர்பானயப்புற்றதன மையினால் 

| இதுமுத னான்குபாட்கெளால் பின்பு அன்னஞ்செய்யத் தகு 

மவற்றை யறிவித்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். என - எனது, குறை - குறையை, நீ - நீ, வயம் - வெற்றி 

மையுடைய, வேந்தற்கு - ஈளமகாராசனுக்கு, இயம்பு யேல் - சொல்வா 

யாயின், வடம் - முத்துவடமானத, டந்து - தங்கப்பெற்று, பொன் 

பிதிர் - பொற்கொடிபோல், மின் - விளங்குகின்ற, சுணங்கு- -தேமலால் ம 
ஆர்ந்த - நிறைந்த, பொம்மால் - பொலிவும், இள - இளமையும் பொருந் 

ட மூலையினர்பால் - முலையினரிடத்து, அன்புறு - அன்பு ற்றிருக் 

இன்ற, நல் அமயமதில் - நல்லசமயத்தில், அழையற்க - (அதனைச்) 
சொல்லாதே, அறைகுதியேல் - (அப்போது) சொல்வையேயாலால், 
அவர்பால் - அவரிடத்தே, நயப்புற்ற - இன்ப்முற்ற, தன்மையீனால்- 
குணச்தினாலை, நன்குரை - (உனது) நல்லசொல்லும், திவ்காம்-(அவ 

க்குக்) குத்றமுள்ளதாகும். எ-று, 
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பொம்மலுக்கு அப்பொருள். 4: பொம்மலே பொலிவுஞ் சோறும் ” 

என்ப சனாலறிக, எப்படி நீரைக்குடித்து அதனாலே திருப்தி யடைக்தி 

ருக்றெவருக்கு அப்போது தெளிவும் தீஞ்சுவையும் பரிமளமுஞ் ௪தளமு 

முடையதா யிருந்தாலும் வேறு நீர் விரும்பப்படாதோ அப்படியே ஒருத் 

தியைப் புணர்க்து அவளாலே திருப்தியடைம் திருக்கிறவனுக்கு அப் 

போது பல குணங்களு முடையவளா யிருந்தாலும் வேரறொருத்தி விரும் 

பப்படா ளாதலால் நன்குரை “தங்காமவர்பா னயப்புற்றதன்மையினால் 

என்றாள். 104 

வேற்றரசர்திறைகொணரும்வேலையி லுஞ்சொல்லற்க 

மாற்றரசர்பால்வெகுளும்மயத் தும்வகுக் தையே 

றேற்றமுடைமதிவல்லோர்தேர்ச்சியி லுந்தெரிச் துரையேல் 

சாற்றினுரைத்தனவெல்லாச் தவரா தலறிதியே. 

இ-ள். வேற்றாசர் - பிறவரசருடைய, திறை - இறைப்பொருளை, 

கொணரும் - வருவிக்கின்ற, வேலையிலும் - காலத்திலும், சொஃலச்க 

சொல்லாதொழிக, மாற்றரசர்பால் - பகையாசரிடத்து, வெகுளும்- 

கோபஞ்செய்கின் 2, அமயத்தும் - காலத்திலும், வகுத்துரையேல்-சொல் 

லாதே, தேற்றம் - தெளிவை, உடை - உடைய, மதிவல்லோர்-மக்.இரிக 

ளோடு, சேர்ச்சியிலும் - ஆலோசனை செய்யுங்காலத்திலும், தெரிர்து மை 

யேல் - சொல்லாதே; சாஜற்றின்-(8) சொல்லின், உரைத்தனவெல்லாம்- 

(உன்னாற்) சொல்லப்பட்டனவெல்லாம், தவருதல் - குத்றமுடையன 

வாதலை, அறிதி - (6) அறிவாய், எ-று, 

செல்வப்பொருஸிலே சென்றிருக்றெ மனமானது தத்துவப்பொரு 

ளிலே சென்றிருக்கிற யோமெனம்போற் பிறிதொன்றிலே விரைந்து 

திரும்பாதாதலாலும், கோபத்தாற் கலங்கிய மனத்திற்கு ஈற்செய்தியும் 

பித்தத்தாற்குணம் வேட் பட்ட வாய்க்குச் சர்க்கரைபோற் கசக்கு மாசலா 

லும், மந்திரிகளோடு செய்யும் ஆலோசனை வேளையிலே சொல்வது கனவு 

வேளையிலே சொல்வதபோற் செவியிலே நுழையாதாதலாலும், அப் 

படி.ப்பட்ட சமயங்களிலே சொல்லலாகாதென்றாள், வகுத்துரை, தெரிந் 

துரை, ஒரு சொற்றன் மைப்பட்வெந்தன. பிறவரசர் திறைகொண்டு 

வருங்காலத்திலுஞ் சொல்லற்க என்று முதலாம் அடிச்குப் பொருளுரைத் 

தலு மொன்று, கொண்டுவரும் என்னுஞ் சொற்கள் கொணரும் என 

மரூஉவித்று, க 105 
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பொறிசெறித்தமாண்பினராய்பொருந்தலர்ச்செற்றிருநிதியல் 

செறி கருமா நீட்டியருவினை வாங்குசெயலினரு 

முறபிழையுட்சிறிதியற்றினெறுத்திடுவர்வயவேந்த 

சறுதிபெறரீமொழியுமமயமறிர் துரை த் தயால். 

இ-ள். பொறி - ஐம்பொறிகளையும், செறித்த - அடக்கிய) மாண் 

பினராய் - நற்குணமுடையலவராடி, பொருக்தலர் - பகைவரை, செத்ற- 

வென்று, இருநிதியம் - அதிக திரவியத்தை, செறிதருமாறு - நெருங்கு . 

மாறு, ஈட்டி - சேர்த்து. அருவினை - பெரியதொழில்களை, வாங்கு- 

(தம்யிடத்து) வாங்கிய, செயலினரும் - செய்கையை யுடையவரும, 

உறு - (பலவா) யுறுகன்ற, பிழையுள் - குற்றங்களுள், சிறிது - சிறிய 

வொரு குற்றத்தை, இயற்றின் - செய்தாலும், வயம் - வெற்றியை 

யுடைய, வேந்தர் - அரசராயினோர், அறுதி - (தம்மி) னெழிவை, பெத- 

அடைய, ஒறுத்திடுவர் - (அப்படிப்பட்டவரையும்) தண்டிப்பார், ஆத 

லால்) டீ - (விவெடியொதிய) நீ, மொழியும் - சொல்லுதற்குரிய, அமயம்- 

காலத்தை, அறிந்து - தெரிந்து, உரைத்தி - சொல்லுவாய். எ-று. 

பொறிதசெறித்தலாவது அரசனொருவரோடு இரகசியம் பேசும் 

போது தான் செவிகொடுத் துக் கேளாமையும், கண்ணாற் பாராமையும் 

முதலியன. 1 *: எப்பொருளுமோரார் தொடரார் மற்றதப்பொருளை, லிட் 

?? என்பதனாலுமறிக, நல்ல குணத்தையும் பகை 

வெல்லு முபாயத்தையும் பொருள் சேர்க்குமுத்தியையும் ,எவரிடத்தே 

டக்காழ் கேட்கமறை 

காண்டுன்ராரோ அவரை அரசர் பெரிய உத்தியோகத்தில் வைப்பரென்க, 

பேர்யதோமில்களாவன:--மக்திரித்துவம் - சேனாதிபத்தியம் - நியா 

யாதி பத்தியம் முதலியனவாம். அங்ஙனம் பலவிதத்தாலுந் தமக்கு உதவி | 

செய்தவரையே சிறி துபிழையாலொறுத்தல் அரசர்க்குச் சுபாவகுண மாத | 

லால் அச்சமயத்திலே சொன்னால் நமது காரியம் எப்படிமுடியும் என் 

பது கருத்து, “குறிப்பறிந்து காலங்கருதி வெறுப்பில் - வேண்டுப 

வேட்பச்சொலல் ?? என்னுந் திநக்குறட்படி சொல்லு தற்கேற்ற காலம் 

வேண்டுமாகவின் : நீமொழியுமமயமறிச் துரை த்தியால் ?? என்றதாம். 0 

உளத்தனவான்முகத்தனவா யு திக்குமவைகுறிப்பினாற் 

றெளித் தரைத்தல்்€ர்மைத்தேதூ தர்செயலிர நகும் 

* ஜம்பொறிகளாவன:- மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி. 

1 திருக்குதள் ௭௦0-அதிகாரம் ௫-செய்யுள். 
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விளக்கமுறநீயல தா ர றிவரிவைமெலியுமெனை 

யளித் திடுதிவிரைவினிற்பாயாய் தூவிமடவனமே. 

இ-ள். ஆய் - மிகமெல்லிய, தூவி - இறகை யுடைய, மடம் - இள 

மை பொருட்திய, அனமே - அன்னமே) உளத்தன - (ஒருவர்) மனத்தி 

லுள்ள குணங்களானவை, முகத்தனவாய் - முகத்திடத்தனவாகி, உதக 

கும் - தொன்றும், அவை - அக்குணங்களை குறிப்பினால் - (அம்முமகக்) 

குறிப்பினாலே, தெளித்து - அறிந்து, உரைத்தல் - சொல்லுதல், சர் 

மைத்தே - சிறப்புடைத்தாகும், அதர் - தூதாது, செயல் - தொழிலா 

னது, இற்றாகும் - இத்தன்மைத்தாகும், இலை-(ளன் மனத்திலுள்ள) 

விவற்றை, விளச்கமு£ற - விளங்குதலுற. நீயலது - நீயல்லாமல், ஆர்- 

(வேறே) யாவர், அறிவர் - அறியவல்லவர், விரைவினில் - சீக்செச்சல், 

போய் - (ஈளமகாராஜனிடத்துப்) போய், மெலியும் - வருந்துகின்ற, 

எனை - ஏன்னை, அளித்திடுதி - காப்பாற்று எ-று. ஆய் - சோதுகின்ஐ 

எனவும் பொருள். 

உளத்தின் - விருப்பு வெறுப்பு முதலியன. அவைமுகத்தளவா 

யுதிககுமென்றது, * 6 அடுத்த துகாட்டும் பளிங்குபோ னெஞ்சங், கடுத் 

ததகாட்டு முகம் ?? என்பதனாலும், அலைகுறிப்பினால் தெளித்துரைத் 

தீல் சர்மைத்தென்றது, 1 குறிப்பிற் குறிப்புணர்வாசை யுறுப்பினுள், 

யாதுகொடுத்துங் கொளல் ?? என்பதனாலும், அறிக. பா 

பாலது தொடை மகோக்கித் றெளித்சென விகாப்பட்ட து. விளக்கமுறல்- 

ஜயர் இமீபின்றியறிய நிற்றல். நீயலதாரறிவ . ரெனவே விலேகியாயெ 

நீயே யறியவல்லா யெண்றதாயிற்று, யாவர் என்னுஞ் சொல் யார் என் 

ரு, அது ஆர் எனவிகாரப்பட்ட து. 107 

அறுசீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

என்னவாங்கு வெளிப்படையிற் குயி லுகாணவின்னமிம் 
திற், கன்னற்பாதிற் கோற்றேனிற் கனியிற்கனிர் த மொழி நவி 

௮ம், பொன்னம்பாவை ய பன்னாடன் அ. ௱ளந்தேர்ந்து மகிழ் 
யூரியா; வன்னங்கண்ணா ற் போ ப சிலசொல் 
லறையுமால். 

| இதனாற் பின்பு அன்னஞ் சில சொற்கள் பேசச் 

தொடங்கினமை சொல்லப்படுகின்ற ௮ | 

இ-ள். என்ன - என்று, அனனம்-அன்னமான த, அங்கு-அந்தல் 

சோலையினிடச்து, வெளிப்படையின்-வெளிப்படையினாலே, குயிலும்- 

36 இருக்குறள் ௭௫ அதிகாரம் ௬-செய்யுள். 

i 77 2a ௩-செய்யுள். 
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கோலமும், நாண - வெட்கமா, இன்னமிழ்தின் - இணிதாகிய அயிர் 

தத்தினும், கன்னற்பாகன் - ஈர்க்கரைக் குழம்பினும், சோற்றேனின்? 

கொம்புத்தேனினும், கணியின் - முச்சனியினும், கணனிக் ச-சுவைமிகுந்த- 

மொழி - இந்தச்சொற்களை, சவிலும் - சொல்லிய, பொன் - பொன்மய 

மாகிய, ஆம் - அழகிய, பாவையன்னாள் - பாவைபோல்பவள அ; வுள் 

ளம் - கருத்தை, தேர்ந்து - அறிந்து, மகிழ்புரியா --மகழக்து, கண்ணா 

லருந்ததுபோல் - கண்களால் விழுங்குதல்போல், நோக்கி - (அவளைப்) 

பார்த்து, சிலசொல் - சிலசொற்களை, அறையும் - சொல்லும். எ-று. 

பொன்னம்பாவை யன்னாடன்னுள்ளம் - ஈளனிடத்துப் பற்றிய 

அவளத மனோடிச்சயம். தன்னைத் தூதனுப்பிய அரசன் காரியங் கை 

கூடுதலால் மபிழ்ர்ததென்க. கண்ணா. லருர்துதல் போலனோக்கல்-அதிக 

விருப்பத்தோடு பார்த்தல்; இது உலகவழக்கச் சொல்லாதலால் உவ கவழ 

கீத நவிற்சியணி. இதுமுத லிருபத்தாறு பாட்டுக்கள் பெரும்பாலும் 

மூன்றாஞ்சரும் ஆறாஞ்£ரும் காய்ச்சீர்களும் மற்றை நான்கு£ீர்களூம் மற 

றை நான்குசீர்களும் மாச்சீர்களும் ஆவெருறெ கழிநெடிலடி. நான்கு 

கொண்ட அசிரியவிருத் தங்கள். 108 

சுணங்குபூத்.அக் குலிகச்செப் பெனலாய்ச்சுருங்கி அழை 

நுசுப்பு, வணங்கித்தேம்ப வருமுலையா யுரைத்தமாற்ற மெய் 

யாமே; லிணங்குவாயில் யார்வேண்டு ஈளற்கு நினக்குமித 

யத் த, ளணங்குரோய்செய் தலர்தூற்று மகங்கனொருவனிரு 

க்கவே. | 

[ இதனால் நிச்சயமிருந்தாற் காரியம் எளிதின்முடியு 

மெனல் சொல்லப்படுகின்ற து. |] 

இ-ள். சுணங்கு - தேமலான த, பூத்து - படரப் பெற்று, குலிகச் 

செப்பெனலாய் - இங்குலிகத்தினாலாகிய செப்புகளெனற்காகி, நுழை- 

நுண்ணிய, நுசுப்பு - இடையானது, சுருங்கி - இளைத்து, வணங்கி 

வளைந்த, தேம்ப - வருந்த, வரு - வளர்கின்ற, முலையாய் - முலைகளை 

யுடையவளே ! உரைத்த - (உன்னாழ்) சொல்லப்பட்ட, மாற்றம் - சொல் 

லான அ; மெய்யாமேல் - சத்தியமாயின், களற்கும் - நளராசனுக்கும் 

நினக்கும் - உனக்கும், இதயத்துள் - மனத்தின்கண், அணங்கு - வருதி £ 

தஞ் செய்கின்த, ரோய் - (காம) நோயை, செய்து - உண்டாக்கி, அலர் |: 

அற்றும் - பழிமொழியைப் பரப்புகின்2, அஈங்கனொருவன் - மன்மத 
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ஞொருவன், இருக்க - உளனாக, இணங்கு - (உம்மிருவரையும்) பொருத் 

அதற்கு, வாயில் - சந்திசெய்வோர், யார்-எவர், வேண்டும்-(உங்களுக்கு) 

வேண்டும். எஃறு, 

அங்கன் - அங்கமில்லாதவன், மன்மதன். இங்குலிகமெனற் 

பாலது குலிகமென முதற்குறைந்தது. இங்குவிகச்செப்பை உபமான 

மாக்கிய செந்ிறமும் ஒளியும் பற்றியென்க. அகங்கனொருவனிருக்க 

இணங்குவாயில் யார்வேண்டும் எனவே உம்மிருவரையுங் கூட்டுதற்கு 

மன்மதனொருவனே போதுமாகையால் இது காரியத்திலே யான்செய் 

யக் இடந்த உபகாரமொன்றுங் கண்டிலேனென்ற தாயிற்று, இணக் 

கென்னும் பிறவினை தொடைகோக்கி இணங்கென விகாரமாயிற்று. 109 

கடல்சூழ்புவியிற் பா தலத்திலமசருலகற் கவின் றிகழுங், 

கொடிநேரிடையாளயாரென்ன நின்னையாங்கள் கூறுதலும், 

படியேழ்புரக்கும் வேந்துளத் அப் படைவேள்பகழிபு குவழி 

போய், மடமானோக்கி நீயுறைதன் மறந்தாய்கொல்மலோ மறைத் 

தனையோ. 

| இதுமுத லொன்பதுபாட்டுக்களால் அன்னம் ஈளனுடைய 

காட்சமுதலிய அவத்தைகளையுணர்த்த த்தொடங்கி 

இசனாலே செவிப்புலக்காட்டு யுணர்த்தல் 

சொல்லப்படுகின் மது. | 

இ-ள். மடம் - இளமைபொருந்திய, மான் - மான் (கண்போலும், 

நோக்கி - கண்களையுடையவளே ! படியேழ் - ஏழுஇவுகளையும், புரக்கும்- 

காக்கின்ற, வேந்து - ஈளமகாராசனானவன், கடல் - கடலானது, சூழ்- 

சூழப்பெற்ற, புவியில் - பூலோகத்திலும், பாதலத்தில் - நாகலோகத் 

திலும், அமாறாலகில் - தேவலோகத்திலும், கவின் - அழகனொலே, திக 
மும் - விளங்காநின்ற, கொடிநேரிடையாள் - கொடிபோவிடையை 

யுடைய மங்கை; யாரென்ன - எவளென்றுவினாவ, யாங்கள் - யாங்கள், 
நின்னை - உன்னை, கூறுதலும், சொல்லுதலும் படை - படையை 

யுடைய, வேள் - மன்மசனத, பகழி - பாணமான ௫, புகு - சென்ற, 

வழி - வழியால், போய் - சென்று, உளத்து - (அவன்) மனத்தின்கண், 
நீ - நீ; உறைதல் - இருக்கையை, மறந்தாய்கொல் - மறந்தாயோ, மறைத் 

தனையோ - (எனக்கு) ஒளித்தனையோ. எ-று, 

நாங்கள் உன்னுடைய குணாதிசயங்களைச் சொல்ல என்றுகேட்டறிக் 

. இசானோ அன்றுமுதலாக உன்மேலாசைகொண்டு மன்மதபாணங்களினாலே 

21 



242 நைடதம். 

வருந்தி உன்னை நினைத்திருக்னெறானென்பது கருத்து. மதத்தற்குப் 

பேதைமையும், மறைத்தற்கு நாணமும், காரணங்களாகும். கேட்டறி 

தலும் பார்த்தறிதலோடொத்தலிற் காட்சியாதலறிக, 110 

ஈட்டுமணிகள் பலதெளித் தன் னெழுதற்கரியதிருவுரு 

கொடிமருங்கு, 'நீட்டவனைகோனுநிநுண்மை யிலதென்றெண் 

ணித் திகைக்குமுளம், வேட்டுநெடுங்கண்ணிவையாமனொக் 

இத் தளரும்வேல்வேந்தே. 

[இதனாற் சித் தரச்சாட்டு சொல்லப்படுகன்றது. | 

இ-ள். வேல் - வேற்படைமையுடைய, வேந்து-நள்மகாராசனான 

வன், உன் - உனது) எழுதற்கரிய - (சித்திரக்காரரா) லெழுதுதற்கரிதா 

இய, திரு - அழகிய, உருவம் - (உனது) வடிவத்தை, ஈட்டு-(தன்னாற்) 

சம்பாதிக்கப்பட்ட, பல - பலவகையாூய, மணிகள் - மணிகளை, தெளி 

தது - பதித்து, கோட்டும் - எழுதுகிறான், முலை - (உன்) . முலைகளை, 

கோட்ட - எழுதுதற்கு, கிழி - படத்தில், பரப்பு - அகலம், இன்றென் 

னும் - இல்லையென்கிறான், கொடி - பூங்கொடிபோலும், மருங்குல்- 

(உனது) இடையை, தீட்ட - எழுதுதற்கு, வனைகோல் - தூலிகைக் 

கோவினத, நுதி - நுனியின்கண், நுண்மை - கூர்மையானது, இல 

தென்று - இல்லையென்று, எண்ணி - நினைத்து, இசைக்கும் - இகைக் 

திரன், உளம் - மனத்தில், வேட்டு - விரும்பி, நெடுங்கண் - நெடிய 

கண்களானவை, இமையாமல் - இமையா திருக்க, நோக்கி - (அவ்வடிவத் 

தைப்) பார்த்து, தளரும் - வருந் துகிறான். எ-று, 

மணிகள் பலதெளித்தலாவ அ ஒன்பதுவகை மணிகளிலே எவ்வெம் 

மணி யெவ்வெவ்வுறுப்பிற்கு ஒத் திருக்குமோ அவ்வம்மணியை அவ்வல் 

வறுப்பைச் செய்யுபிடத்துப் பதித்தலாம். அவையாவன:_— கண்ணுக்கு 

நீலமும் பல்லுக்கு முத்தமும்; அதரத்துக்குப் பவளமும் போல்வன 

வாம். வினோதோபாயமாகத் தமயர்திக்குச் ன்ன வெழுதப்பட்ட 

சத்நிரமாதலால் அதனைப் பார்த்சலுங் காட்சியாமென்க. 111 

பருந்துங்கமுகுங் கொடியினமு மருந்தப்பகைஞருட 

டிந்த; விருக்துசெய்யுஞ் சுடர்வடிவேல் வேர்தலுயிருநீயெஷ்.. 

= ணை ப் த 
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ன் en 

அன்னத்தைக் தூதுவிட்டபடலம். 248 

னும், பொரும் அங்காமப்பிணிறீக்கிப் புலம்புதீர்த்தின் அயி 

ளிக்கு; மருக்துநியே யென்றெண்ணி மழ்தூங்குளத்தோடி 

' ரும்தயரும். 

| இதனால் வேட்கையும் உள்ளுதலுஞ் சொல்லப்படுகின்ற. | 

இ-ள். பருந்தும் - சேன ங்களும், கழுகும் - எருவைகளும், கொடி. 

யினமும் - காக்கைக்கூட்டங்களும், அருந்த - தின்னும்படியாக; பகை 

ஞர் - பகைவருடைய, உடல் - உடம்புகளை, தடிந்து - துணித்து, விரு 

நஅசெய்யும் - (அவற்றிற்கு) விருந் தசெய்கன்ற, சுடர் - ஒளியும், வடி- 
கூர்மையும் பொருந்திய, வேல் - வேலையுடைய, வேந்தன் - களமகாரா௪ 

னானவன், உயிரும் - (தன்) னுயிரும், நீயென்னும் - நீயாக வேண்டு 

கிறான், பொருந்தும் - (தன்னைப்) பற்றிய, காமப்பிணி - காம்நோயை, 

நீக்கி - ஒறித்து, புலம்பு - (அதனாலாகின்ற) துன்பத்தை, தீர்த்து-தீர் 
வித்து, இன் - இனிதாதிய, உயிர் - (தன்) னுயிரை, அளிக்கும் - காப் 

பாற்றும், மருந்தும் - ஒளடதமும், மீமேயென்று - நீயேயாக, எண்ண 

(இடைவிடாது) நிணைத்து, மகிழ் - மஇழ்ச்சியில், தாங்கு - பரவசப்பட்டி 

ருக்ின்ற, உளத்தோடு - மனத்தடனே, இருந்து - தங்கி, அயரும்- 

ஒருக்துகிறான். எ-று, 

அரசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட வெகுளிச் சுவையைப்பற்றிய விசேட 

ணம் உவகச்சுவை சொல்லப்படு மிவ்விடத்திற்குப் பொருந்துமோ வெ 

னின் அரசனஅ நிகரற்றபராக்கரம தைரியத்தைக் காட்டி இப்படிப் 

பட்ட தைரியமும் உன்பொருட்டு இப்போது அழிந்ததென்று அறிவித் 

தற்கு அவ்விசேடணஞ செய்தலாற் பொரும் தமென்க. இதுபோல் வரு 

வன பிறவும் இப்படியே யமைத்துக்கொள்க. அவளைத் தன்னுயிர்போறஐ 

சிறந்த பொருளாகப் பெறல் "வேண்டுதலால் வேட்கையும், அவளாலன் 

றித் சன்காமகோய் தீராதென்று அதற்கு மருந்தாக இடைவிடாது நினைத் 

இருத்தலால் உள்ளுதலும் ஆயின. 112 

தேற்றாரொளிருமணிமெளலியிட றித்தேய்ந் அவிளங்குககக் 

கூற்றாமென் னுமால்யானைப்பிட றிற்றோன் றுமெழில்கு றியா 

வாற்றுராகியா டவரும்பெண்மைவிரும்புமடல்வேர் தன் 

வேற்றோர்பொருளிலைம்புலனும்விழையாவாகமெலியுமால். 

[| இசனால் உள்ளுதலாலாகிய வேற்றுப்புலவெறுப்புச் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். தேற்றார் - பகைவரது, ஒளிரும் - விளங்காகின்ற, மணி- 

. வமணீிகளாலாகிய, மெளலி - மகுடத்தில், , இடறி - குண்டு, தேய்ந்து” 
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தேய்தலால், விளங்கு - விளங்காநின்ற, ஈகம் - ஈகங்களையுடைய, கூதறா 

மென்னும் - (கொலையிலே) யமனெனப்படுகின்ற, மால் - பெரிய, 

யானை - யானையினது, பிடரில் - எருத்தத்தில், தோன்றும் - காணப்படு 

இன்ற, எழில் - சன) தழகை, குறியா - நினைத்து, ஆடவரும் - புருட 

ரும், ஆற்றாராடி - பொறுக்க மாட்டாதவராகி, பெண்மை - பெண்வடி 

வத்தை, விரும்பும்-விராம்பப்பெறுதின் ஓ, அடல்வேந்தன்-வெற்றிவேக் த 

னைவன், வேற்றோர்பொருளில்-(உன்னீடத்தன்றி) வேறொரு பொரு 

ஸீடத்து, ஐம்புலனும் - பஞ்சவிடயங்களும், விழைவாயாக - விரும்பப் 

படாதனவாக, மெலியும் - தளர்கின் றான். எ-று. 

ஆடவருமென்னு மும்மையுயர்வுசிதப்பு, தமதாண்வடிவத்திற் றுழ 

ந்த பெண்வடிவமாயெ குற்றத்தால் நளனைப் புணர்தலாகிய குணம் 

உண்டாதல்ச்ண்டு அதனைப்பெறல் வேண்டுதலால் வேண்டவணி. வேற் 

றோர் பொருளிலைம்புலனும் விழையாவாக மெலியுமெனவே உணவு 

முதலியவற்றையும் வெறுத்து உன்னையே விரும்புகின்றன னென்ற 

தாயிற்று. ஐம்புலன்—சவை - ஒளி - ஊறு - ஓசை - நாற்றம் என்பன. 

ஐம்புலன்களும் ஒருத்தியிடத்தே யுளவென்பது :: கண்டுகேட்டுண்டுயிர்த | 

தற் றறியுமைம்புலனு - மொண்டெர்டிகண்ணேயுள ?? என்பதனாலறிக. | 

விழையாவென்னுஞ் செய்வினை செயப்பாட்டு வினைப்பொருளிலே வந் i 

த 113 | 

கார்க்கும்வெண்மை யளித்திருண்ட கரியகூந்தற்கனங் I 

குழையா, யார்க்குஞ்சுரும்புமிசைத்தேனும் வண்டீஞ்சுழலு 

மைங்கணைவேள், போர்க்குமெலிக்தோ வெண்டிங்கள் பொ. 

ழீயு நிலவிற்றேம்பியோ, பார்க்குந்தோறும்புதிசாக வுடல . 
மெலியும்பார்வேந்தே. I 

| இதனால் மெலிதல் சொல்லப்படுகின் த து. | 

இ-ள். கார்க்கும் - மேகத்திற்கும், வெண்மை-வெள்ளை நிறத்தை, I 

அளித்து - கொடுத்து, இருண்ட - கறுத்த, கரிய - பெரிய, கூந்தல்- | 

கூந்தலையும், சனம் - கனம்பொருந்திய குழையாய் - குண்டலத்தையு 

முடையவளே ! பார் - பூமிமையுடைய, வேந்து - நளமகாராசன், ஆர்க் 
1 

கும் - ஒவிசெய்னெற, சுரும்பும் - பொறி வண்டுகளும், இசை - இசை. 

பாடுகின்ற. தேனும் - சேன் வண்டுகளும், வண்டும் - கருவண்டுகளும்: 

சுழலும் - சுழலப்பெறுகின் த, ஐங்கணை-பஞ்சபாணச்தையுடைய, வேள் 

மன்மதன து, போர்க்கு - சண்டையினால், மெலிந்தோ - இளைச்சே ப் 
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 வெண்டிங்கள் - வெள்ளிய சந்திரன த, பொழியும் - சொரியப்பட்டு 

நிழலின் - நிலாவினாலே, தேம்பியோ - வருக்தியோ, பார்க்குந்தோறும்- 

காணுந்தோறும், புதிதாக - நாதனமானதாக, உடலம் - உடம்பு, மெலி 

_ ட யும் - இளைக்சப்பெறுகின்றான். எ-று, 

கார்க்குமவெண்மை யளித்திருண்ட வென்றதற்கு : மேகத்தைப் 

பார்க்கிலு மிகக்கறுத்த வென்பதுபொருள். பார்க்குந்தோறும் புதிதாக 

வுடல்மெலிதலாவது முன்பார்க்கப்பட்ட 'வளவிற் பின்பார்க்கப்படுநிற 

வளவுகுறைந்துபோசலாலே வேறுபட்டுத் தோன்றல். சுரும்பு எல்லா 

மனத்தினுஞ் செல்வது - தேன் - நல்லமணத்தே செல்வது. இதனைக் 

துணமாலையாரிலம்பகத்து ££ மங்கை நல்லவர் கண் ணுமனமும்போன் ?? 

எனவசூஉஞ்செய்யுட்கு ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் உரைத்ததனாலு 

மூணாக. 114 

அலர்வார்பகழி அரந்துதுரம் தாகமெலிலித் திடுதலன் 

நிச், கலைவேள்வேர்த னியல்பனை த் துங் கவர்ந்தான்போலுக 

தங்கிமைத்துன்,; முலைமேற்கூடப் பெறுமெனிலோ வதவு 

மியற்றுமு துக்குறைவற், . றுலையாக்காமங் கொடுன்றொமும்பு 

முழப்பகாணுமிழக்குமால், 

[ இதனால் நாணுவரையிறத்தல் சொல்லப்படுனெற த. | 

இ-ள். சிலை - கருப்புவில்லையுடைய; வேள் - மன்மதனா।னவன, 

வார் - நெடிய, அலர் - மலர்களாகிய, பகழி - பாணங்களை, துரந்து 

தரந்து - செலுத்திச்செலுத்தி, ஆகம் - உடம்பை, மெலிவித்திடுத 

லன்றி - இளைப்பித்தலல்லாமலும், வேந்தன் - அரசனுடைய, இயல் 

பனை த் தும்-(பாவத்தையஞ்சுதல் இழிசொழினாணல் முதலாகிய) சுபாவ 

குணமுழுதையும், கவர்ச்தான்போலும் - வெளவிக் கொண்டானே, 

(ஏனென்றால்) தீங்கு - பாவத்தை; இழைத்து - செய்து (அதனாலே), 

உன் முலைமேல் - உன் கொங்கைகளின்மேலே, கூடப் பெறுமெனிலோ- 

கூடப்பெறலா மென்றாலோ, அதவும் - அப்பாவத்தையும்; இயற்றும்- 

(அஞ்சாது) செய்வான், முதுக்குறைவற்ற - போறிவற்று, உலையா- 

கெடாத, காமம் - காமத்தை, கொடு - சொண்டு, உன் - உன்னிடத்தே 

செய்யப்படுவதாயெ), தொழும்பும் - அடிமைத்தொழிலிலும்; உழப்ப- 

முயலுதற்கு;, நாணும் - நாணத்தையும்; இழக்கும்-விட்டுவிடுவான். எ-று. 

பாவம் கொலைமுதலியன. பெண்ணேவல் இழிதொழிலாதல் 

பெண்ணேவல் செய்தொழுகு மாண்மையி னானுடைப்பெண்ணே 
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பெருமையுடைத்து ?? என்பசனா லறிக. ஆயினும் அ.துகாமமிக்க வாட 

வாக்குரித்தாதல் :: மடுக்கோகடலின் விடுதிமிலன்தி மறிதிரை மீன், 

படுக்கோபணிலம்பல குவிக்கோபரன் றில்லைமுன்றிற், கொடுக்கோவளை 

மற்று நும்மையர்க்காய குற்றேவல்செய்கோ, தொடுச்கோபணி மீரணி௰ர் 

மலர் நுஞ்சுரி குழற்கே ?? என்னும் திநவநட்பாவானு மறிக, மன்மதனை 

வேந்தன்யல்பனை த் துங் கவர்ந்தனாகக் குறித்தலால் தற்குறிப்பணி. உலை 

யாக் காமக்கொடுந் துயாமுழக்து என்றும் பாடமுண்டு, ஆக்கஞ் செப்பற 

குத தடையாகிய நாணத்தினிழப்பை யில்கனங்கூறவே அதவுர் தோன் 

றுத லறிக. 115 இ 

நின்சீருருவு வெளிப்படுத னோக்கிகோக்கி நிலைதளரு; 

மென் பூடுருக விளமுலைமேற் புல்லுமுனிந்தா யெனவருக் ௮, 

மன்போடே நீர்த்தனன்போ னசைக்குமகன்று யெனவெளி 

யிற், பின்போதருகல் லுணர்விழக்த பித்தர்போலப் பேதுறு 

மால். 

| இதனால் மறத்தல் சொல்லப்படுகின்ற த | 

இ-ள். கின் - உனது, சீர் - இறப்புப்பொருக்திய, உருவு - வடிவ : 

மானது, வெளிப்படுதல் - தோன்றுதலை, கோக்கிகோக்கி - பார்த்துப் : 

பார்த்து, நிலை - (தன்னறிவு) நிலை, தளரும் - தளருகன்றான், என்பு- : 
எலும்பும், ஊடுருக - உள்ளுருக, இள - இளபைபொருச்திய முலை 

மேல் - (அவ்வடிவத் தின்) முலைகளின்மேல், புல்லும் - சீழுவுகின்றான், 

முனிந்தாயென - ஊடினாயென்று, வருந்தும் - வருக்துகன்றான்; அண் : 
போடு - ஆசையினால், ஊடல் - அவ்வூடலை, இீர்த்சனன்போல்-£கனெ 
வன்போல், நகைக்கும் - சிரிக்கின்றான், அகன்றாயென-£ீங்கனாயென்று, I 
வெளியில் - வெறுவெளியில், பின் - அவ்வடி.வத்தின்) பின்னே, : 

போதரும் - போகின்றான், ஈல்லுணர்வு - நல்லறிவை, இழந்த- துறந்த, ' 
பித்தர்போல - பித்தம் பிடித்தவர்போல், பேதுறும் - மறவியுற்றிருக் ் 
தின்றான். எ-று, 

உருவு வெளிப்படுதல் - விருப்பச்,சாலிடைவிடா து இந்திக்கப்பட்ட 

வுருவுபோல்வதுபுத்தி விசாரச்தினாலே வெளியிலேதோன்றுதல் பகை 

யில்லாமையால் ஒருகாலத்திலே கூடத்தக்க இத்தளர்தல் - புல்லுதல்- : 

வருந்தல் - நகைத்தல் - பின்போதரல் - ஏன்றெ பலவற்றிற்குக் கூட்டத் 
தைச் சொல்லுதலினாலே கூட்டவணி வெறுவெளியிலே அவ்வுருவ ர் 

தோன்று தலைச் சொல்லவே நோக்குவ வெல்லாமவையே போலஞு | 

சொல்லப்பட்டதாயிற்று, 11, 
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புலவுகாறும்வேல்வேர்தர்சேனைப்புணரிகடக்தெதிரற் 
ுலவுநிடதக்கடாயானையுன துவிரகப்பேராற்றி ப 

னலையினிலைகாண்பரிதா கியந்தோவாழ்ர் தமயங்கவெதாற் 

சிலைகொணுதலா ய்பின்னர்வருமவத்தைச்சேரா தருள்புரியாய். 

[ இதனால் மயக்கஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். சிலை - வில்வடிவத்தை, கொள் - கொண்ட, நதலாய்- 

தெற்றியையுடையவளே ! புலவு - (பகைவ)ிரூலை; நாறும் - நாறு 

இன்ற, வேல் - வேலையுடைய, வேந்தர் - அரசாது, சேனை - சேனை 

யாகிய, புணரி - கடலை, கடந்து - தர்ண்டி, எதிரற்று - எதிரியில்லா 

மல், உலவும் - திரிகின்ற; நிடதக்கடாயானை - சளனா௫ய களிறானது, 

உனது - உன்சம்பக்தமாகிய, விரகம் - விரகமென்கிற, பேர் - பெயரை 

யுடைய, ஆற்றின் - ஆற்றினத, அலையின் - அலையில், கிலை-நிலையை, 

காண்பதரிதாகி - காணமாட்டாததாகி), ஆழ்ந்து - முழு, மயங்கியது- 

மூர்ச்சித்து, அந்தோ - ஜயோ, பின்னர்வரும் - (அம்மயக்கத்தின்பின் ) 

.  வருவதாகயெ, அவச்தை-(சாச்காடாயெ) அவஸ்தையை, சேராது-அடை 

| யாமல், அருள் புரியாய் - அருள்செய்வாயாக. எ-று, 

நிடதன் கடாயானை - நீடதக்கடா யானையென விசாரப்புணர்ச்சியொ 

யிற்று. பல்லாயிரவர் கூட்டத்தாற்றோன்றிய சென்னும்பெருமைபற்றிச் 

சேனையை ஆறென்னாது கடலென்றும், ஒருத்தியாற் ரோன்றிய தென் 

னுஞ் சறெமைபற்றி விரகத்தைக் கடலென்னாது அஜென்றும், உருவகஞ் 

செய்ததென்க. ஆற்றளவாடிய காரணத்திற்குப் பெருமையாகிய தருமங் 

குறைவாயிருப்பக் கடலைச் கடந்தயானை முழுகுதலாகிய காரியம் பிறத்த 

லைச் சொல்லுதலாலே பிரிதாராய்ச்சியணி. இதற்கு உருவகம் அங்கம. 

கொடுமை பற்றிக்கூற நாவெழாமையாற் சாக்காட்டைப்பின்னர் வருமவத 

தையென்று கூறிற்று. ய் 1107 

குடங்கையணையிற்பகைவேக்தர் தயி லுக்கொற்றமுற்றத்.து 

மடங்கலனையபோர்மீளியின்னவாறுமதிமயங்கித் [தி மடன் 

தட ங்கொண்முலையாயெனை த்தா அ நின்பால்விடுத்தான் நளாக் 

முடிச்தத அவுகிருவீருமுன்னர்ச்செய்ததவப்பேற்றால். 

இ-ள். தடம் - மலைவடிவத்தை, கொள் - கொண்ட, முலையாய்- 

முலைசளையுடையவளே ! பகை - தன்னோ பதைத்து; வேந்தர் - அரச 
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மான்வர், குடங்கை - உள்ளங்கையாகிய, அணையில் 4 தலையணையில், 

துயிலும் - சிததிரைசெய்யப்பெற்ற, கொற்றம் - வெற்றிபொருக் திய! 

முற்றத்து - முற்றத்தையும், மடங்கலனைய - ஆண் சிங்கம்போலும், 

போர் - போர்த்தொழிலையுமுடைய, மீளி - அக்காளையானவன், இன்ன 

வாறு - இப்படிப்பட்ட விதமாக, மதிமயங்கி - அறிவுகலகங்கி, நின்பால்- 

உன்னிடத்து, தூது - தூதாக, எனை - என்னை, விடுத்தான் - அனுப்பி 

னான், தளர்ந்திடேல் - (8) வருந்தாதே, இருவீரும் - நீங்களிருவரும், 

முன்னர் - முற்பிறப்பிலே, செய்ததவப்பேற்றால் - செய்த தவத்தின் 

பயனாலே, அதுவும் - அக்காரியமும், முடிந்தது - முடிவுபெற்றது எ-று. 

ஒருவர்க்ம்காருவர் பெறுதற்கரியபொருளாக நிற்றலால் இருவீரு 

முன்னர்ச்செய்த தவப்பேற்றாலென்றது. அதுவென்றது தூதிற்குப்பயய 

னாகிய விவாகத்தைச் சுட்டிகின்றது. விரைவுபற்றி முடியு மென்றது ப 

முடிக்ததென விறந்தகாலத்தாற் கூறப்பட்டது. 

முருகன்வேலுமுக்கண்ணான் முடித்தபுனிற்றுப் பிறைக் 

கொழுத்துந், திருவின்கொழு௩ன்பாயலுங்கண் டிகலநுதல் 

பேரகலல்கு, லுருவமாகத்தனிக்கவர்ந்த வுனக்குக்கலுழிமத 

மொழுகுங்; - கரடக்களிற்று நளனுள்ளங் கவருமாறு வியப் 

பாமர ஊஊ 

[| சன்முயத்ச பயன்பட்டமைபற்றி அவனைப்புகழ்தல் 

சொல்லப்படுகின் தது. | 

இ-ள். முருசன் - சுப்பிமணியனது, வேலும் - வேலையும், முக் 

கண்ணான் - பரமவென த, முடித்த - முடியிற்றரித்த, புனிற்று - புதிய 
பிறைச்கொழுந்தும் - பிறைச்சந் இனையும், திருவின்கொழு௩ன் - இருமா 

லின து; பாயலும் - (பாம்பாகிய, சயன த்தையும், கண் - கண்ணின தும், 

திலகம் - பொட்டையுடைய, நுதல் - நெற்றியின் அம், பேர் - பெரிய, 

அகல் - பரந்த, அல்குல் - அல்குவின அம், உருவமாக - வடிவங்களாக) 

தீனி - தணித்து, கவர்ந்த - வெளவிய, . உனக்கு - நினக்கு, கலுழி-கான் 

யாறுபோல்) மதம் - மதநீரான இ, ஒழுகும் - இழியப்பெறற, கரடம்- 

கதுப்பையுடைய, களிற்று - களிறுபோலும், நளன் - களமகாராசனது, 

உள்ளம் - உள்ளத்தை, கவருமாறு - வெளவுமாறு, வியப்பாமோ - அச்ச 

ரியமாமோ. ஊறு, 

முருகன் முதலிய மூவர்களும் தலைமைக்கடவுள ராதலாலே யன்றி :$% 

முருகனெனவே கட்டிளமையோ னென்பது தோன்றலால் ௮வன்பெ 
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ரும்போர்க்குரிய சகைப்படையையும், முச்கண்ணனெனவே பகையை 

யெரிக்கு நெற்றிக்கண்ண னென்பது தோன்றலால் அவன் முடிக்கணி 

கலமாகச் சூடப்பட்ட பிறையையும்) திருவின்கொழுகனெனவே பெருஞ் 

செல்வச் ஏறப்பினனென்பது தோன்றலால் அவனறி தயிற்குறிய பாய 

லையும், கவர். தலரிதாதல் காட்டப்பட்டமை யறிக. அவர்பன்மையும் இவ 

ளொருமையுந் தோன்றத் தனிச்சவர்ர்தவென்றஅ. கடவுளசாதிய அம் 

மூவர்களுடைய .அப்பொருள்களைக் கவர்தலாகிய வொரு பொருளைச் 

சொல்லச் தண்டாபூபிகநியாயத்தினலே ஒருமனிதனாயெ நஈளன துள் 
ளத்தைக் கவர்தல் சொல்லவேண்டிய தில்லையென்னு மற்ிரறொருபொருள் 

தோன்றுசலால் செய்யுட் போநப் பேறணி. இ௩கஙனங்கூறவே அவ் 

வேற்படை முதலீயவைபோற்சிறந்து விளங்கும் கண் முதலியவற்றை 
யுடையை யாதலின் அரசன் உன்னழகுக்கு | எளிதிலேமயங்குவானென்ற 

தாயிற்று, 119 

பொன்னே யமுதே மொழிக்கரும்பே பூந்தாமரையிற் 

றிருவேநின், மின்னேரிடைதேய்ந் தறவருக்க விம்முழுலையி 

லல்லாம, லென்னேதொய்யிற் றெழிலனை கத்து மெழுதலாமே 

யென்றெண்ணி; மன்னேயுரைக்கு மெங்களுடன் மதுவார் 

பொழிலினிடையிருந்தே. 

[ இதமு,ச விரண்டுடாட்டுக்களால் காரியமுடிவை 

அதன்பின் விளைவைக் காட்டி வலியுறுத்தல் 

சொல்லப்படுகின் றது. | 

ய 

ய 

இ-ள். பொன்னே - தங்கமே ! அமுதே - அயிர்தமே ! மொழி- 

சொல்லாகிய (சாரத்தை) யுடைய, கரும்பே - கன்னலே ! பூ - அழிய, 
தாமரையில் - தாமரைமலரிடத்துள்ள, திருவே - சீதேவீயே ! நின்- . 

உனது, மின்னேர் - மின்போலும் இடை - இடையான த, தேய்க து- 

இளைத்து, அற - மிகவும், வருந்த - நோவ, விம்மும் - பருக்கன்ற, முலை 

யிலல்லாமல் - முலைகளிடத்தல்லாமல், தொய்யில் - பத்இிக்£த்றாகய, 
தொழிலனைத்தும் - வேலைமுழுவதும், என்னே - என்னாகும், எழுதலா 

மேயென்று - (மற்றொன்றி) லெழுதலாமோ வென்று, எண்ணி - ஆலோ 

இத்து, மன்னே - நளமகாராசனே, மது - வண்டுகளானவை, ஏஆர் - ஒலி. 

செய்யப்பெற்றிருக்கன் ஐ, பொழிலினிடை - சோலையின்கண், இருந்து- 

தங்கி, எங்களுடன் - எங்களோடு, உரைக்கும் - (இனிச்) சொல்லு 

வான். எ-று, 

(4 இணிவிரைவிலே யுன்னை மணந்து உன் முலையிலே தொய்யிலெ 

இ முதிப் பார்த்து அவ்விரண்டிற்கும் தகுத்திருக்கிறபடியை யாலோசித் து 
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அதனைவியந் து சொல்வானென்றது. தொய்யிலாவது - சந்தனத்தாற 

பத்திபடக் £றிச் கோலஞ்செய்தல். 4: இருமுலைத் தடத்திடைத்தொய்யி 

லன்றியும்' ? எனவரூஉம் சிலப்பதிகாரக் செய்யுளுரைக்கண் தொய்யி 
லென்பது பத்திக் கற்று என்றார் அுடியார்க்தநலலார் கட்கிணிமையாற் 

பொன்னென்றும், கொண்டமாத்திரையே ரோய்ரீக்கி யின்பம் பயத்த 

வின் அமுதேயென்றும், சுவையிணிமையாத் கரும்பே என்றும் கூறிய 

தென்க, 

இன்பக்கலவிக்கரணங்களியாவுமியற்றியிருவீ ௬ 

மன் புற்றவசமுறுமேனியயர் தீர்வதற்கெம்பொலன்சிறையான் 

முன் புற்றுயரவாநதிப்புனலின் மூழ்த்தண்ணெ ன்குறுந் திவலை 

நன்கிற்றெறிப்பவீசு தற்குக் காலமணித்தாய்கண்ணியதே. 

இ-ள். இருவீரும் - நளமகாராசனுர்யும், இன்பம் - சுகத்தைத்தரு 

தின்ற, கலவி - புணர்ச்சியினுடைய, கரணங்கள்யாவும் - கரணங்கள் 

யாவற்றையும், இயற்சி - செய்த, அன்புற்று - (ஒருவர்மேலொருவ்) 

சன்புமிகுந்து, அவசமுலும் - பாவசப்படுமாறுண்டாகும், மேனி-(உங்க) 

ரூடம்பினுடைய, அயர் - தளர்ச்சியான அ; தீர்வதற்கு - நீக்குதற்பொ 

ரூட்டு, உயர் - உயர்வாகிய, வானதி - அகாயகங்கையினது, புனலில்- 

நீரின்கண், மூழ்கி - முழுகிவர்து, முன்புற்று - முன்னிருந்து, எம்- 

எமது, பொலம் - பொன்னுருவமா யெ, றையால் - சிறைகளினாலே, 

தண்ணென் - குளிர்ச்சிபொருக்திய, குறுந்திவலை - சிறியதுளிகள், ஈன் 

கின் - நன்றாக, தெறிப்ப - பட, வீசுதற்கு - வீசுதல் செய்தற்கு, காலம்- 

காலமானது, அணித்தாய் - சமீபித்து, கண்ணியது - வந்தது, எ-று, 

a கலவிக்கசணங்களாவன - ஆலிங்கனம் (௫), சம்பனம் (கக), 

அயிர்தநிலை (௧௬), நகக்குறி (௮), பற்குறி(௮) குரல் (௮), தாடனம்(௮), 
%  இவைவேறு வகையாகவுங் கூறப்படும். கந்தபுராணம் இட்திரபுரிப்பட 

லத்தில்; 

உறுத்தலேநெறுக்கன்மெல்லவுரோசுதலுற'தன்முன்னா 
மறுத்தவிர் தருவுஞ்குழ்க்தவல்லியேமரமேத்கோடல் 
செறித்தவெள்ளாசிபொலார் £ம்புனல்செயிர் £ர்காட்சிப் 
புறத்திலோருறுப்புறுத் தல்புணர்ச்சியிற்புல்லற்பால. 
வைத்தலே துடி த்தலொற்றுமாடொப்புவிலங்குசற்றே 
யுச்தாமதுச்கலுள்ளீடோங்குசம்புடா திதன்னாற் 
ப,ச்துடனோன்றுமேனைப்பல்வகையுறுப்புகாடி 
முத்திரத்தமிர்தமுண்டன்முன்மொழிதிவைத்தலாமே. 
சுரிதகமெண்ணாட்டிங்கடீயமண்டலமேமஞ்ஞை 
தரலழ் முகிலினி மத் வ ல 

என ரூஉஞ் செய்யுள்களாழ் காண்க. 
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அ, ௬௪, இவை. “4 அவிங்கன மைம் தம் மிதழ்ப்பானம் பதினொன் ற- 

மயிர்தம் பதினாறும் முொழுதுங் குறியெட்டுங்கோலம்புனை தந்தக்குறி 
யெட்டுங் குரலெட்கெ குவிதாடனமிருநான்்கொடு கூடுங்கலவிக்கே ?? 

என்பதனாலறிக, இவற்றினியல்பு கொக்கோகம் மதனதந்திரம் முத 
விய நூல்களிற்காண்க. 121 

கொல்லும்வேலுங்கூர்வாளும்கூற்றுங்கொடியகடல்விட மும் 

வெல்லுநெடியகருங்க ண்ணாய்வேல்வேக்திடத்தியான்விரைவிற் 

செல்லு வயத்த © யல் ண்வனமுலைகள் 

புல்லும்வேட்கைத்தெளரூர்் துவர் தஅுன்னகரம்புகுவானால். 

[ இசனால் ஆற்றுதல் சொல்லப்படுகின்த து. | 

இ-ள் கொல்லும் - கொலைசெய்கின் ற, வேலும் - வேலையும், க7- 

கூரிய, வாளும் - வாளையும், கூற்றும் - யமனையும், கடல் - கடலிற்பிறந்த, 

கொடிய - இய, விடமும் - அலாலத்தையும், 9வெல்லும் - வெல்லுகின் ஐ) 

நெடிய - நீட்சிபொருந்திய, கரு - கரிய, கண்ணாய் - கண்களையுடைய 

வளே, யான் - நான், வேல் - வேலையுடைய, வேந்திடத்து ம் அசனி 

டத்தே, விரைவில் - எக்ரெத்தில், செல்லுமளவும் - போமளவும், 8-8) 

வருந்தேல் - வருந்தாதே, செல்லின் - போனால், இகழ் - விளங்காகின் ற, 
பூண் - ஆபரணத்தையும்) வனம் - சந்தனக்கோலத்தையுமுடைய, முலை 

கள் - முலைகளை, புல்லும் - தழுவுதலைக் குறித் துண்டாகிய, வேட்கை- 

. அசையினாலே, வேந்து - ௮ரசனானவன், தேர் - தேரை, ஊர்ந்து- 

செலுத்தி, உன்-உன து, ககரம்-பட்டின த்தில், புகுவான்-வருவான்.எ-று, 

வேந்துன்னசாம் புகுமளவும் வருந்தாதென்னாது வேல்வேந்திடத்தி 

யான்விரைவிற் செல்லுமளவும் வருந்தே லென்றமையால் கேட்டவள 

விலே வருவானென்றதாயிற்று, 122 

மடைவாய்த்தவழுஞ் சூற்சங்கம் வனசப்பொகும்டின் 

மணியுயிர்ப்பப், பெடைகாரைகடங்கருவென்னா வடைசேர் 

நிடதப்பெருமான்பால்; விடைதாவென்ன மடவனனஞ் றகர் 

'நீவிவிருப்பினொடும், படைவாணெடுங்கட்பசுந் தாகை முகம 

னுரைகள்பணித்தனளால். 

[ இதனால் அன்னம் விடைபெறுமாறு சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். மடைவாய் - மடையின்கண், தவழும் - ஊர்கன்ற, ் சூல்- 

| கருப்பத்தையுடைய, சங்கம் - சங்குகளானவை, வனசம-தாமரைமலாக 



டி 

229 நைடதம். 

ரூடைய, பொகுட்டில் - கர்ணிகையில், மணி - முத்துக்களை, உயிர்ப்ப) 

ஈன்றிட, பெடைகாரைகள் - பெண்ணாரைகளானவை, தம் - தம்மு 

டைய, கருவென்னா - முட்டைகளென்று, அடைசேர் - அவயங்காக் 

இன்ற, நிடதம் - கிடசீ தேசத்தையுடைய, பெருமான்பால் - அரசன் 

கட் (செல்ல); விடை - உத்தரவை, மடம் - இளமை பொருர்திய, அன் 

னம் - அன்னமான த, தாவென்ன - கொடுவென்றுசொல்ல, இறக 

(அத) னிறதை, மீவி- தடவி, விருப்பினொடும் - ஆசையோடும், படை 

வாள் - வாட்படைபோலும், நெடுங்கண் - நெடிய கண்களையுடைய, 

பசுக்தோகை - பச்சைமயில் போல்பவள், முகமனுரைகள் - உபசார 

வார்த்தைகளை, பணித்தனள் - சொல்லினாள். எ-று, 

வனசம் - நீரிற்றோன்றுவது, தாமரை. உபசாரவார்த்தைகளாவன- 

அன்னத் னுடைய நற்குணரற்செய்கைகளைப் புகழுஞ்சொத்களும் அதற் 

குத்தன்வணக்கத்தைக்காட்டுஞ் சொற்களுமாம். 44129 

இவ்வா றிருந்துஈன்மொழிகளிபம்பு வேலையமு.தூ அஞ் 

செவ்வாய்மடக் கைறடி யின் சுவடு£காக்கிச்சிலதியரு 

மைவாணெடுங்க ட்டோழியரும்வரக்கண்டயிர்ப்பரிவரென்னா 

டு வவ்வாய்வடி 2வல்வேந்தன்பாலன்னம்விரைவீ£லகியதத. 

[ இதனால் ௮ன்னஞ்சென்றவாறு சொல்லப்படுகின் ௦ ] 

இ-ள். இல்வாறிருக்து - இவ்விதமாயிருர் து நன்மொழிகள்-நல்ல 

வார்த்தைகளை, இயம்புவேலை - சொல்லிமுடித்த சமயத்தில், அழு£து- 

அயிரதமான அ, ஊறும் - சுரக்கின்ற, செவ்வாய் -- செய்யயாயையுடைய 

மடந்தை - தமயந்தியினது, £றடியின் - சிறியவடிகள த, சுவடு - சவட் 

டை, ரோக் - பார்த் துக்கொண்டு; சிலதியரும் - தாதிகளும், மை- 

அஞ்சனம்பொருந்திய, வாள் - வாள்போலும், நெடு - நெடிய, கண்- 

கண்களையுடைய, தோழியரும் a பாங்ககெளு ம், வா - (தேடிக்கொண்டு) : 

வர, கண்டு - (அவர்களைப்) பார்த்து, இவர் - இம்மங்கையர், அயிர்ப்ப 

சென்னா - சந்தேடப்பாரென்று நினைத்து, வெல்வாய் - வெவ்வியவாயின் 
கண், வடி - கூர்மையையுடைய, வேல் - வேலையுடைய, லேந்தன்பால்- ( 

அரசணிடத்து, அன்னம் - அன்னமான த, விரைவில் - விரைவிலே, 

ஏகியது- போயிற்று. எ-று, 



அன்னத்தைத் தூதுவி.ட்டபடலம். 2௦8 

இவ்வாறிருக்சென்றது அன்னத்தின் சிறகு நீவிக்கொண்டிருந்த 

படியைச் சுட்டிகின்றது. அயிர்த்தல் - இவ்வன்னம் இது வரைக்கு மிவ 

ளிடத்தே தனியாகவிருர்து கொண்டு என்னகாரியத்தைப் பேசியதோ 

வென்று சந்தேகித்தல். 124 

அன்னமுரைத்தமொழியமுத மருந்தித்தெவிட்டாவார 

| முகக்) கன்னற்குதலையிருகண்ணுங் கருத்துமதன்பின்றொ 

டர்ந்தேகப்; பொன்னம்பாவைகழற்பெய்தா லென்னவுருகிப் 

புலம்புகொண்டாங், கின்னற்கடலின்கரைகாணா திருக்தாளி 

ருந்தவேலைதனில். 

[| இதனால் அதன்பின் தமயந்தி நிலை சொல்லப்படுநின்ற த. | 

இ-ள். அன்னம் - அ௮ன்னததினால், உரைத்த - சொல்லப்பட்ட, 

மொழி - சொல்லாக, அமுதம் - அமிர்தத்தை, அருந்தி-உட்கொண்டு, 

தெவிட்டா - வெறுக்காத, ஆர் - உண்டற்குரிய, அமுதம் - அமிர்தமும் 

கன்னல் - சர்ச்சரைபோலும், குதலை - மழலைச் சொற்களையுடையவள், 

இருகண்ணும்-(தன்) ஸிருகட்பார்வையும், கருத்தும் - மனமும், அதன் 

பின் - அவ்வன்ன த்தின்பின், தொடர்ந்து - பற்றிக்கொண்டு, ஏக 

போக, பொன்னம்பாவை - பொன்மயமாகிய பாவையை, தழல் - நெருப் 

பின் கண், பெய்தாலென்ன - இட்டா (ல) போல, உருதி - கரைந்து, 

புலம்புகொண்டு - இரங்கி, ஆங்கு - அவ்விடத்து, இன்னல் - துன்பமா 

இய, கடலின் - கடலின து, கரை - கரையை, காணா து-காணாமல், இருக் 

தாள் - இருந்தனள், இருந்தவேலைதனில் - (அப்படி) யிருர்தசம்யத்தில்., 

வறு, 

அன்னத்தினவாக்கு அமிர்தம்போல மதுரித்து எவ்வளவு கேட்பி 

னும் போதுமென்னு மமைதியைத் தாராததா யிருக்கையால் அன்ன 

முரைத்த மொழியமுத மருந்தித்தெவிட்டா வெனப்பட்ட து. இன்னல் 

அன்ன த்தால் வளர்க்கப்பட்ட ஈளனாசையைப் பற்றியுண்டாகிய துன்பம். 

இன்னற்கடலின் கரைகாணாமை அக்கடவினுட்பட்டிருத்தல். 125 

ஆயவெள்ளம்புடையெய்தி யனிச்சமலரின் ரூதுறைப் 

பச், சேயநிறமாஞ்சறடிகள் கன்றச்செங்காலனந்தொடர்ந் து, 

மேயதென்ன மதிகொல்லோ முருகுவிம்ம நறவுமிழுந்; தாய 

மலர்ப்பங்கயப்போதைத் அறந்தெம்மனையிற் புகுந்திருவே. 
22 



2௦4 நைடதம். 

| இதுத விரண்டுபாட்டுக்களான் மகளிர்தளர்ச்சியைக்குறித் 3 
வினாவுமாறு சொல்லப்படுகின்ற த. ] “ 

இ-ள். ஆயவெள்ளம்-வெள்ளம்போலு மங்கையர் கூட்டமான) 

புடை - பக்கத்தில், எய்தி - அடைந்து, முருகு - வாசனையான த, 

விம்ம - பெருக, நறவு - தேனை, உமிழும் - கக்குகின் 2), தூயமலர்-பரி 

சுத்தமலராகிய, பங்கயப்போதை - தாமரைப்பூவை, துறந்து - விட்டு, ' 

எம்மனையில் - எமது வீட்டினகண், புகும் - வந்த, இருவே-சீதேவியே ! 

அனிச்சமலரின்-அனிச்சப் பூவினது, தாது - மகரந்தமான த, உழறைப்ட- 

உறுத்த, சேயநிறமாம் - சிவப்பு நிறமாகின்ற, சீமடிகள் - சிறியவடிகள், 

கன்று - வாட, செங்கால் - செய்ய கால்களையுடைய; அனம் - அனனத் 

தை, தொடர்ந்து - (பிடிக்குமபடியாகப்) பின்சென்று, மேயது-(இங்கே) 

யடைந்ததற்குக் காரணமாயது, என்னமதி - என்ன அறிவு. எ-று. 

முன்பாட்டிலே இருந்த வேலைதனி லென்றதனோடு ஆயவெள்ளம் 

புடையெய்தி என்றதைக் கூட்டுக. எய்தியென் வினையெச்சம் பின் 

வருந்தாது சமழுமென்னும்பாட்டில் என்ன வென்வினைகொண்ட த் 

என்னமதியெனவே நலலறிவன் ழென்றதாயிற் ம. 126 

அன்னந்தொடரு மயர்வதுவோ வயலார்விழியூறடைக் 

ததுவே, பன்னும்பொழில்வாய்ப் பலவலகை யெதிர்ந்தே 

மருட்டப்பபந்ததுவா, பொன்னங்கிஃயமடமயிலே புகல் | 

வாய்க்குயிலைபூங்கமல; மனனுந்திருமானேயன்ன வணங்கு 

வாய்ந்த மரகதமே. 

டன். பொன்னங்கிளியே - அழகிய பொற்களியே, மடமயிலே- 

இளமயிலே, புகல் - கூவும், லாய் - வாயையுடைய, குயிலே - குயில் 

போல்வாளே, பூ - அழகிய, கமலம் - தாமரையில், மன்னும் - நிலைபெற் 

றிருக்கும்; திருமானேயன்ன - இலக்குமிச்கொப்பான, அணங்கு-அழகு, 

வாய்ந்த - பொருந்திய, மரகதமே - மரகதம் போல்பவளே, அன்னம்- 

அன்னப் பறவையைப்பற்றி, தொடரும் - தொடர்ந்த, அயர்வதுவோ- 

வருத்தமோ, அயலார் - அயலவர்சள அ, விழியூறு - கண்ணேறு, அடைந் I 

ததுவோ - சேர்ந்ததுவோ, பன்னும் - சொல்லும், பொழில் - சோலை 

யின், வாய் - இடத்து, தலஅலகை - பலபேய்கள், எதிர்ந்து - எதிர்ப் 

பட்டு, மருட்ட - வெருட்ட, பயந்ததவோ - பயமடைந்ததுவோ (அம் 

மேணி) எ-று, 127] 
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மையன் மதவெங்களியானை வீ மன் வாத்தால்வருந்திருவே 

கையுமுகமுமரிபரந்தகண் ணமுருகுகொப்புளிக்குன் 

செய்யகமலமென வீழுமளிகளோச்சுந்திறத்தானோ 

தொய்யிலெழு அ தட முலைகள் சுமக்தோமேனி துவண்ட அவே 

இ-ள். மையல் - மயக்கஞ்செய்கன்ற, மதம் - மதத்தாலுண்டா 

கிய, வெங்களி - வெவ்விய செருக்கையுடைய, யானை - யானையை 

யுடைய, வீமன் - வீமராசன த, வரத்தால் - வாத்தினாலே, வளரும் 

(மகளாய்ப்) பிறந்த, திருவே - திருமாதே! கையும் - (உன்கைகளையும்), 

மேகமும் - முகத்தையும்; அரி - இரேகையானது, பரந்த-படரப்பெற்ற, 

கண்ணும் - கண்களையும், முருகு - தேனை, கொப்புளிக்கும் - உமிழ் 

கின் 2, செய்யகமலமென - செந்தாமரை மலர்களென்று மயங்கி, வீழும்- 

(வந்து) வீழ்னெற, அளிகள் - வண்டுகளை, ஒச்சந்திரத்தானோ - ஓட்டுஞ் 

செயலாலோ, தொய்யில் - சந்தனக்கோலத்தை, எழுது-எழுதப்பெற்ற, 

தடம் - மலைபோலும், முலைகள் - மூலைகளை, சுமந்தேர் - தாங்கியோ, 

மேனி - உடம்பானது, துவண்டது - வாடியது, எ-று. 

ஒரு தொழிலை யிடைவிடாது செய்வோர்க்கும் அதிபாரஞ் சுமப் 

போர்க்கும் உடம்பு வாடியிளைக்குமாதலால் அங்ஙனம் வினாவினார். 129 

தாஅகமழுமலர்த்திருவேயென்னச்செவிலித்தாயர்பலர் 

பூதியணிர்தாங்கயினிநீர்சுழற்றித்தெய்வம்பராய்ப்போ ற்றிக் 

கா தன மயிலைந்கொபுவர் துகடிம। மனை யிற்பசுந்தேறற் 

௪ தமலர்மெல்லணை மீதுசேர் த்தாரகளுஞ்செயலிழச் தாள். 

[ இசனால் அவள் மனையித் சேர்க்சப்பட்டவாறு 

சொல்லப்படுகன் ஓ த. | 
் 

இ-ள் தாது - மகரந்தமான இ, கமழும் - மணக்கப்பெற்ற, மலா- 

சாமரைப்புவீலள்ள, தருவே - திருமாதே! என்ன - என்றுசொல்ல, 

பலர் - பலராக, செவிவித்தாயர் - வளர்த்த தாய்மாரானவர், பூதி-தரு 

நீற்ஹறை; அணிந்து - (நெற்றியி) லிட்டு, அயிணி நீர் - அலத்தியை, சழ 

ற்றி - சற்றி, தெய்வம் - குலதெய்வத்தை, பராய் - அிரார்த்தித்த, 

நிபோற்றி - அதிசெய்து, காதல் - ஆசையைத்தருகின்ற, மயிலை - மயில் 

நிபோல்பவளை, கொடுவந்து - கொண்டுவந்து, கடி - காவலையுடைய, மா- 

இடிபரிய, மனையில் - மாடத்தின் கண், பசுந்தேறல் - பசியதேனையும், 
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சதம் - குளிர்ச்சியையுமுடைய, மலர் - மலர்களாலாதகிய, மெல் - மெல் 

லிய, அணைமீ த- சயனச்சின்மேல், சேர்த்தார் - இடத்தினார், அவளும்- 

அத்தமயர்தியும், செயல் - (தன்) செய்கைகளை, இழந்தாள் - இழக் 

தனள். எ-று. 

செவிவித்தாயர்-அவளுக்கு நல்லறிவும் நல்லொழுக்கமுங் : கற்பித்து 

வளர்ச்சமாசர்கள்.  செயலிழத்தல்--உண்ணல்-உடுத்தல்-அ௮ணிதல் முத 

லிய செயல்களை மறத்தலாம். பூதியணிதலும் அயினி நீர்சுழத்தலும்- 

அச்சமுதலியவற்றா லுண்டாகய குற்றங்களைதற்கென்க. * பூ,தி-ஐசுவா] 

'யத்தைக்கொடுப்பது; திருநீறு. அது 4: பூதியெனப்படுஞ் செல்வ 

வேதுவிலல் ? எனச் சித்தாந்த சிகாமணியும், ££ மீடலுறந்திவினை 

யனைத்து நீற்றுவிடலானீறென்றம் வீடில் வெறுக்கை தருதலினால் 

விபூ தியென்றும் ?? 

சத்தியோசாத முகத்நிற்றோன்றிய ஈந்தையென்னும் பசுவித்றோன்றிய 

நீறு விபூதியெனப்படுமென்று பிருகச்சாபால உபநிடத முரைக்கின்றது. 

குலதெய்வம் பரம்பரையாக வழிபடப் பெறுங்கடவுள். பூதியணிதன் 

முதலிய செய்சைகளானே குலதெய்வம் பரசிவனெகை. 129 

எனப் பேநர்ப்புராணழம் கூறுவதனாறை காண்க, 

ஈங்கவ்வா றுமயில்வருந்தியிருப்பவின வண்டி சைமிழற்றுக், 

தேங்கொள்பொழில்வாய் முகையவிழ்க த செந்தேனிறைக்கும 

லர்வாவிப், பாங்கரமளிமிசைவிரித்த பனிமென்போதுகரிய 

வள, ரோங்கற்றிணிதோள்வயவேந்தை யன்னங்கண்ணுற்று 

வந்ததால, 

[ இசனால் அன்னம் அரசனைக் கண்டமை 

சொல்லப்படுகன் ஓது. | 

இ-ள். மயில் - மயில்போல்பவள், சங்கு - இச்குண்டினபு ரத்தின் 

கண், இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக வருந்த - (காமரோயால்) வருந்தி, 

இருப்ப - இருக்க, அன்னம் - இன்னமானது, இனம் - கூட்டமாகிய, 

9 வண்டு - வண்டுகளானவை, இசை - இராகத்தை, மிழற்றும் - பாடப் 

பெற்ற, தேம் - வாசனையை, கொள் - கொண்ட, பொழில்வாய்-சோலை 

யின்கண், முகை - அரும்புகளானவை, அவிழ்ந்து - விரிந்து, செந்மதன்- 

செய்யதேனினாலே; நிறைக்கும் - நிறைக்கப்பெறுதன்ற, மலர் - மலர் 

* பூதப்பிரேத இராக்கதர்கள் பூதிமைக் கண்டமாத்திரையே அலறி 

ஒடவொரென்பது 4 தரிபுண்டரதாரணம் த்ருஷ்வாபூதப்சேதபுஸ்ஸாச 7”. 

எவவருஉம் மானவபுராண சுலோகச்தாலும், 4 யோகோரராக்ஷசா 200! 

என ஏஉம்மனஸ்மிறாதி வாக்கியச்சானும் நஈன்சுணரப்டடுபென்ச. ப 
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களையுடைய, வாவி - தடாகத் இன, பாங்கர் - பக்கத் தில், அமளிமிசை- 

சயனத்தின்மேல், விரித்த - பரப்பப்பட்ட பணி - குளிர்ச்சிபொருந்திய; 

மெல் - மெல்லிய, போது - மலர்களும் ? கறிய - கருகும்படியாந, வளர்- 

படுத்திருக்கன்ற, ஓங்கல் - மலைபோலும், இணி - திடமுக்த, தோள- 

தோள்களையும், வயம் - வெற்றியையுமுடைய, வேர்தை - களமகாரா 

சனை, கண்ணுற்று - பார்த்து, உவந்தது - மகிழ்ந்தது. எ-று. 
M 

பணி மென்போது கரியவள ரெனவே அதிக காமவெப்பங்கொண் 

டிரு5சபடி சொல்லப்பட்டதாயிற்று. அரசன் காமகோயாற்படும் பாட், 

டைகோக்கி அவன் தான்வருமளவு முயிர்பொறுத் இருந்தமையைக் குறி 

தீது மகிழ்தலால் அன்னங் கண்ணுற்று வந்ததென்றார்; 150 

பொன்னஞ் சிறையமடவன்னம் போ துமுன்னர்2வல் 
வேக் அ,தன்னற்தனி யா தணையென் னுந்தட.ங்கண்பொருந்தா 

தோவென்னு, மின்னுக்தூதேயெவன்ன மீளாதிருந்த தென் 

னென்னு, பித் னோக்கரோக்கி வெய் 

அயிர்க்கும். 

| இதுமுதல் இரண்டுபாட்டுக்களால் அப்போது அரசன் 
இருப்புச் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

த் 

இ-ள். வேல் - வேலையுடைய, வேந்து - நளமகாராசனான வன், 

பொன் - பொன்மயமாஇிய, 'அம் - அழூய,, சிறைய - சிறைகளையுடைய, 

மடம் - இளமைபொருந்திய, அன்னம் - அ௮ன்னமானது, போதுமுன் 

னர் - செல்லுதற்குமுன், தன்னந்தனியோ - தன்னந்தனியாகவிருக்கை 

யோ, துணையென்னும் - எனக்குத் துணையென்று சொல்லுவான், தடங் 

கண் - விலாசம்பொருந்திய கண்களையுடையவள், பொருந்தாதோவென் 

னும் - உடன்படாளோவென்று சொல்லுவான், தூது - தூதாக, ஏதிய- 

சென்ற, அன்னம் - அன்னமான ௫, இன்னும் - இதுவரையிலும், மீளா 

திருந்தது - திரும்பி வாராமைக்குக்காரணம், என்னென்னும்-யாதென்று 

சொல்லுவான், மின்னின் - மின்னல்போல்பவளது, உருவு - வடிவ 

. மானது, வெளிப்படுதல் - வெளியிலே சோன நற தலை, கோக்கிகோக்க- 

பார்த்துப்பார்த் த; வெய் அயிர்க்கும் - சடுமாச்செறிலான். எ-று. 

தனி பென்பது ெப்புப்பற்றித் தன்னந் தனியென வரந்சது. 

டங்கண் சொன்னோக்ஈத்தால் அஃறிணை முடிபேற்றது. அன் 
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னம் விரைவிலேசானே திரும்பியதாயினும் அரசனுக்குக் கணமும்நெடுவ 

காலமாகத் தோன்றலால் இன்னுமென்றான். 191 

மீண்டதனன மெனவெண்ணி வினவுமொருகாழ்மணி 

முத்தம், பூண்டபொம்மன் முலையென் னோ புகன் நதென்னு 

மருந்தாமற், காண்டல்செயினுங்கேட்பினுமென் னுள்ளமயக் 

குங்களிகறவைத் தூண்டல்செப்யாமணிவிளக்கை கொணர்க 

தாய்கொல்லோ வெனச்சோரும். 

இ-ள். அன்னம் - அன்னமான அ, மீண்டதென - திறாம்பிவக்த 

தென்று, எண்ணி - நினைத்து, வினவும் - வினாவுவான், மணி- அழகிய, 

முத்தம் - முத்துகளையுடைய, ஒருகாழ் - ஒருசரத்தை, பூண்ட - மேற் 

கொண்ட, பொம்மல் - பொலிவுபொருந்திய; முலை - முலைகளையுடைய 

வள், என்னோ - என்னசெய்தியையோ, புகன்ற து - சொல்லினாள், என் 

னும் - என்றுசொல்வான், அருந்தாமல் - உண்ணப்படாமல், காண்டல் 

செயினும் - கண்டாலும், கேட்பினும் - கேட்டாலும், என - எனத, 

உள்ளம் - மனத்தை, மயக்கும் - மயக்காநின்ற, களிநறவை - தேன்குழம் 

பை, தூண்டல்செய்யா - தூண்டப்படாத, மணிவிளக்கை - இரத்தின 

தீபத்தை, கொணர்ந்தாய் கொல்லோவென-கொண்டுவந்தாயோவென று, 

சோரும் - தளருவான். எ-று, 

அருந்தாமற் காண்டல் செயினுங் கேட்பினு மென்னுள்ள மயக்குங் 

களி நறவையெனவே, அருக துங்கால் உள்ளமயக்குசல் சொல்லவேண்டா 

வாராயிற்று, இவ்வாறே “ உள்ளங்களித்தலுங் காணமகிழ்தலுல் - கள் 

க்கல் சாமத்திற்குண்டு ? என்றமையறிக. மணிவிளக்கெனவே மத் 

றைத் தீவிளக்குப்போல் மழுங்குதலன்றி யெப்போதும் விளங்குதல் 

கொள்க, பொமமன்முலை - அன்மொழித்தொகை. என்னும் செய்யு 

மென்னும் வாய்பாட்டு உயரதனையாண்பாற் படர்க்சைவினைமுற்று. உண் 

டாக்கைவினைழாற்று. உண்டாக்கால் உள்ளத்தை மயச்குமேனைய கஈறவு 

போலாது இந்நறவு (தமயந்தி) காணல் கேட்டல் செய்தவழி மயக்கும் 

வன்மையுடைய தென்பான் “காண்டல் செயினுங் கேட்பினு மென் 

னுள்ள மயக்குங்களீ£றவை '? என்றதாம். 152 

திருந்தார்மெள வுலிடணிவுரிஞ்சத் இகழும்கழற்காற்றோ் 

வேந்தே; வருந்தேல்வருந்தேன வண்டின் வாராதனவுமுள 

கொல்லோ, முருந்தோமுறுவன்்முகம்பெற்று வந்தேனெனலு 

மூர்ச்சைதெளிந், தருந்தாவமுதமருந்தினன்போற் பலசாற், 

கேட்குமகமகழும், 



அன்னத்தைத் தூதுவிட்டபடலம். 299. 

[ இதனால் ௮ன்னஞ் சொல்லுதலும் அரசன் மடழ்தலும் 

சொல்லப்படுனெற அ. | 

இ-ள். திருந்தார் - பகைவருடைய, மெளலி - மகுடத்திலுள்ள, 

மணி - நவமணிகளை, உரிஞ்சி - தேய்த்து, திகழும் - விளங்காநினற, 

கழல் - வீரக்கழலையுடைய, கால் - பாதத்தையும், தேர் - மகாரதத்தையு 

முடைய; வேந்தே - அரசனே! வருர்தேல் வருந்தேல் - வருந்தாதே 

வருந்தாதே, நீ - (இப்படிப்பட்ட) நீவேண்டின் - பெற்விரும்பினால், 

வாராதனவும் - (உனக்குக்) டையாத பொருள்களும், உளகொல்-(உல 

கத்தில்) உண்டோ, முருந்தேர் - மயிலிறகினடி போலும், முறுவல் - பற் * 

கனை யுடைய தமயந்தியின், முகம் - முகத்தை, பெற்று - அடைந்து, வர. 

சேனெனலும் - வந்தேனென்ற அளவில், அருந்தா - (மூன்) உண்ணப் 

பட்டில்லாத, அமுதம் - தேவாயிர்தத்தை, அருந்தினன்போல் - உண்ட 

வன்போல், ஈமர்ச்சைதெளிந்து - ஹர்ச்சைதர்க்து, பலகால் - பலதரம், 

கேட்கும் - கேட்பான், ௮கம் - உள்ளத்தின்கண், மகிழும் - களிப்பான். 

எ-று, 

அரசன் தன தொப்பற்ற மனவலிமையை மறந்து வருந்துதலை 

கோச்குசலால் அதனை நினைப்பித்தத்குத் ₹ இருந்தார் மெளலி மணி 

.  யுரிஞூத் இசழுங்கழற்காலென்னும் ?? 

யது. வருந்தேலென்பது ஆற்றதற் பொருளிலடுக்கிவக்தத, இதற்கு 

66 இசைநிறையசைநிலை பொருளொடு புணர்தலென்-றவைமன்ரென்ப 
9) 

விசேடணங்கொடுத்துக் கூறி 

வொருசொல்லடுக்கே என்பதுவிதி. மேற்சொல்லப்பட்ட மனவலி 

மையுடையவனுக்கு எண்ணப்பட்ட பொருள்கள்யாவும் எளிதில் கைகூடி 

?) என்றது. மென்றற்கு :: நீவேண்டின் வாராதனவுமுளகொல்லோ 

££ எண்ணிய வெண்ணியாங்கெய் துப வெண்ணியார் தண்ணியரசாகப் 

பெறின் ?? என்றாராகலின். அதனாலே அவளுடன் பட்டமை குறிப் 

பிக்கப்பட்ட தாயினும் பின்னும் அதனை நன்றாக அறிவித்ததற்கு 6 (மருந் 

சேர் முறுவன் முகமபெற்றுவந்தேன் ?' என்றது. முகம்பெறல் ஒரு, 

வர்தஞ்சொல்லை மற்றொருவர் முகத்திருப்பமின்றி விருப்பத்தோடுகேட் 

டுடன்படப்பெறலாம். 138. 

அன்ன முரை த்தவின்சொல்லினாவிதாங்கெ தனோடு 

... பின்னுமடவான்பேரழகும்பெருகு அயரும்விள ம்பிய த 

மின்னுமுரைத்தியுரை ததியெனாக்கேட்டி௰வெவா நிவனிருப்ப 

மின்னுண்மருங்குறுயரமுமேல்ல்ளைச்தவாறும்விளம்புவாம். 
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| இதனால் அரசனது செய்தியை நிறுத்திப் பின்வருய் 

கைக்கிளைப்படல முதலியவற்றால் தமயந்திக்கு 

நேரிட்ட காமகோய்ச் துன்பமும் அதுபத் 

றிப் பின்னடந்த செய்தியும் 

சொல்லப்படுகின் ஹன. | 

இ-ள். அன்னம் - ௮ன்னத்தினால், உரைத்த - சொல்லப்பட்ட, 

இன்சொல்லின் - இணியசொற்களால், ஆவி - உயிரை, தாங்கிைபொறுத் 

திருந்து, பின்னும் - (அதற்குப்) பின்னும், மடமான் - இளமைபொருக் 

திய மான்போல்பவள அ, பேரழகும் - பெரியவழகையும், பெருகு. அய 

ரூம் - (காமத்தா லவளிடத்தே) வளர்கின்ற துன்பத்தையும் விளம்பி 

யதும் - (தன்னைக்குறித்து அவளாற்) சொல்லப்பட்ட செய்தியையும், : 

இன்னும் - இன்னமும், உரைத்தியுரைத்தியெனா - சொல்லு சொல் 
லென்று, கேட்டு - வினாவிக்கொண்டு, அதனோடு - அவ்வன்ன த்தோடு, 

இங்கு - இவ்விடத்தே, இவ்வாறு - இவ்விதமாக, இவன் - இம்ஈளன், 

இருப்ப - இருக்கும்போது (உண்டாகிய), மின் - மின்போலும், நுண்- 

அண்ணிய, மருங்குல் - இடையை யுடையவளரகிய தமயந்தியின அ, 

அயரமும - துன்பத்தையும், மேல் - பின்பு, விளைந்தவாறும் - நடந்த 

செய்தியையும், விளம்புவாம் - (யாம்) சொல்லுலாம். எ-று. 

அனனத்தீன் சொல்லைக்கேட்டு அரசன் இனி எப்படியும் அவளைப் 

பெறலாமென்று நிச்சயங்கொண்டு உயிர் பொறுத்திருத்தலால் :: அன்ன 

் முரைத்த வின்சொல்லி னாவிதாங்கி ?? யென்றார். கேட்கப்பட்ட 

தொருபொருள் தம்மால் விரும்பப்பட்ட தா யிருப்பின் அவ்விருப்ப மிகுதி . 

யாற் பின்னும் பின்னுங் கேட்பராதலால் பின்னும் £ இன்னு முரைத்தி 
யுரைத்தி '? யென்றானென்க. அன்றியுங் கேட்குந்தோறுக் தன் காம 

நோய்க்கு மருந்தாய் நிற்றலின், ௮ங்ஙனங் கேட்டானெனினுமாம். 194 

அன்னத்தைத் தா தவிட்டபடலமுற்றிறறு. 

அ, செய்யுள் - 218. 
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4 
் 



உ கைக்களைப் படலம். 

[ சைக்கிளை யென்பது ஒருதலைக்காமம் - அது அண்பாற் 
கைக்கிளையும் பெண்பாற் சைச்சளையும் என 

இருவகைப்படும், அவற்றுள் இது 
பெண்பாற் கைக்ளெயாம். | 

எழகீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

கொங்குவிம்முககா தையோடுகோதைதா ழவாண்முகம் 

பங்கய த்தைமற்றொர்பங்கயத்துவைத்தபான்மைபோ 

லங்கைசேோ த்திமைக்கணீலவாலி௪ந்ை தவைகய 

மங்கைமென்முலைத்தடத் துமாரன்வாளியேவினன். 

| இப்படலகத்தில் இதுமுதலிய பாட்டுக்களால் தமயந்தி சநத 
யாற் பின் செய்யப்படும் சுயம்வரத்திற்குக் காரண 

மாக அவள் காமகோயிஜழ் படும்பாடு 
சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். கொங்கு - வாசனையான து, விம்மு - விரியப்பெற்ற, 

கோதையோடு - பூமாலையோடு, கேரதை-கூந்தலான அ, தாம-அவிம்ந்து 

தொங்கவும், பங்கயத்தை - ஒரு தாமரைப்பூவை, மற்றொர் பங்கயத் து- 

மற்றொரு தாமரைப்பூவிலே, வைத்த பான்மைபோல் - வைத்த தன்மை 

போல், வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம் - முகத்தை, அங்கை - உள்ளல் 

கையிலே, சேர்த்தி - வைத்து, மை - எமயெழுதப்பெற்ற, கண் - கண் 

களிலிருந்து; நீலம் - கரிய, அலி - ஈீர்த்தளிகளானவை, சிந்த - உதிர 

வும், வைகிய - இருக்கின் த, மங்கை - தமயந்தியினுடைய, மெல்முலைத் 

தடத்து - மெல்லியமுலைகளிடத் து, மாரன் - மன்மதனானவன், வாளி- 

பூவம்புகளை, ஏவினான் - செலுத்தினான். எ-று. 

முகமுங்கையுந் தாமரை மலரபோலுதலால் 6 பங்கயத்தை மற 

ரொர் பங்கயத்துவைத்த பான்மைபோ ?? * லென்றார். கண்ணீர்மை 
ப அகத அட் 

_. * கை ஒருபக்கத்தில், களை - உண்டாவது. எனவே ஒருதலைக் 
காமம். கை - சிறுமை, களை - உறகெனப் படொருளுமைப்பாரறாமுளர் கள 
வியலுட் கூறஞ் சறெப்பில்லாக் கைக்களைபோலன்றி, இது காமஞ்சாலா 
லீளமையலாம் சமயர்திமாட்டுத் தோன்றியசாசலிழ் சிறப்புடைத்தென்க. 
இது தலைவியின் வேட்கைக்குறிப்புத் தன்மேனிகழ்வதனை ச் தலைவன் 
அறிதற்கு முன்னே சன்சாசன் மிகுதியாற் கூறுவதாகவிற் கைக்களை 
யாயிற்ற. * 41 பங்கயத்தை பற்றொர் பங்கயத் தலை தீத பான்மைபோல்?? 
என்றது. :* சாமரை மலரிற் ।ுமமைமலர் உற்பத்தியானமை காணப்படு 
தின்றது என்னுங் கருத்துள்ள. 4: குஸ்மோ குஸ்மோற்பத்தி தருஸ்யதே 
தவத்ருஸ்டதே ? என்னுஞ் சுலோசத்தினுங்காண்க. 



909 - நைடதம், 

ணீர்மையைக் கரைத்துக்கொண் டிழிதலின் நீல வாலிமெனப்பட்டது. 

வையெ வென்பசைச் செய்யிய வென்னும் வினையெச்சமாக்கி இருக்கும 

படியாக லெனப் பொருள்கூறினு மமையும் | இப்படலத்துப் பாட்டுக்க 

ளெல்லாம் - பெரும்பாலும் ஈற்றுச்சீர் விளச்சீரும், ஏனைச்சர்கள் மாச்சர் 

சஞ.மாகி வந்த எழு£ீர்க்கழி நெடிலடி நான்குகொண்ட ஆசிரியவிருத்தங் 

கள். | த் 

செப்பு நர்முலைக் கண்க ணில்வேடொடுத்த2தமல 

ரப்புமா ரிசாமவெம்மையெய்யவாற்றலாமையா 

லெப்புவிக்கும்வேக்தெழிற்கடற்படிச் துமீண்டுமால் 

வெப்புகோயர்நீரின் மூழ்்கன்வெம்மையா றுமேகொலாம். 

இ-ள். வேனில் - வசந்தகாலத்நிர்குரிய, வேள் - மன்மதனால், 

தொடுத்த - எய்யப்பட்ட, தேமலர் - வாசனைபொருக்கிய மலராகயெ) 

அப்பு - அம்பாஇய (கீரினது) மாரி - மழையானது, செப்புரேர் - செப் 

புப்போலும், முலைக்கண் - முலைகளையடையவளாகய தமடச் ?யிடத்து, 

காமலெம்மை - காமசுரத்தை, செய்ய - உண்டாக்க, ஆற்றலாமையால்- 

பொறுக்கமாட்டாமையால், , எப்புவிக்கும் - எல்லாத்தேசங்களுக்கும், 

வேச்து - அரசனயுள்ள ஈளனது, எழில்-அழகாநிய, கடல் - கடலுள்ளே; 

படித்தும் - முழுயும், ஈண்டும்-(அக்காமசாரமானது அவளுக்கு) மிகும், 

வெப்புரோயர் - சுரவியாதியை யுடையவர், நீரில் ஃ நீரினுள்; ஞூழ்கின்- 

முழுகினால், வெம்மை - அச்சுரமான அ, ஆறுமேகொல்-தீருமோ. எ-று. 

6 மெல்லொற்றுத் தொடர்மொழி மெல்லொழற்றெல்லாம் வல் 

லொற்றிறதிக்களை யெழுத்தாகும் ?? என்பதனால் அம்பு அப்பு என 

விசாரப்பட்டது. அப்பென்பது நீருக்குப் பெயராதலால் அம்பாயெ 

கீரென இருபொருள் கூறப்பட்ட அ. மழையிலே நனைந்தவர்களுக்குச் சர 

மெண்டாமாதலால் அப்புமாரி காமவெம்மை செய்யவென்றார். அழகாகிய 

கடலிலே படி சலாவது அவ்வழகை யிடைவிடாது நினைத்தல். காய்ச்ச 

னோயாளிகள் நீரிலே முழுகினால் அது பின்னும் அதிகமாக விஷமிப்பது 

வைத்தயநூலிற் சொல்லப்பட்டபடி அனுபவரித்தமாகலின் வெம்மை 

மாற்மேகொலென்றார். ஈற்றடியின் பொதுப்பொருளால் முன மூன்றடி 

யின் சிறப்புப் பொருளைச் சாதித்தலால் வேற்றுப்போரள் வைப்பணி 

யாம். இதற்கு எழிலாகயெகடல், அம்பாகிய £ர் என்றெ உருவகங்களும், 

கடற்படிதலாலே வெப்பச் தீர்தலாகிய விருப்பத்தைப் பெறாமல் அவ் 



கைக்ளைப் படலம். 20$ 

வெப்ப மிகுதலைப் பெறுவதாமெ ததத்யின்மையணியும் அங்கங்கள் 

| ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி, 2 

அல்லலுற்றமுங்கும்வாமொவிசோருமெல்லிதழ்ப் 

பல்லவங்கடீயுமாறுபாயலிற்படுத்திடு 

. மொல்லையித்பதைக்குகெட்டுயிர்ப்புவிங்கும்வார்கமை 

வில்லிவாளிதன்னையார்விலக்குவார்கொலென்லுமால். 

இ-ள். அல்லலுற்று - துன்பமுற்று, அழுங்கும் - வருக்துவாள், 

வாடும் - வாடுவாள், ஆலிசோரும் - உயிர்சோர்வாள், மெல்லிசம் - மெல் 

லிய பூவிதழ்களும், பல்லவவங்கள் - தளிர்களும், தீயுமாறு - ( தன்னுடல் 

வெட்பத்தரற்) க ருகும்படியாச), பாயலில் - சயன ததின்கண், படுத்திடும்- 

படுப்பாள், ஒல்லையில்-விரைவில், பதைக்கும்- துடிப்பாள், நெட்பியிர்ப்பு 

வீங்கும் - பெருமூச்செறிவாள், வார்சழைவில்லி - நெடியகருப்புவில்லை 

யுடைய மன்மதன த, வாளிதன்னை - அம்பை, யார் - யாவர், விலக்கு 

வார் - விலக்கவல்லவர், என்னும் - என்றுசொல்லுவாள். எ-று, 

ஒன்றற் கொன்று பகையில்லாமையால் ஒருகாலத்திற் கூடது தக்க 

அழுங்குதல், வாடல், ஆவிசோர்தல், படுத்திடல், நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கல், 

மன்மதனம்பை யார் விலக்குவாரென்று சொல்லுதல் என்கின்ற பல 

பொருள்களுக்குக் கூடுதலைச் சொல்லுதலாற் கூட்டவணியாகும். அச் 

சு£த்தாற் படும்பாடு சொல்லப்பட்ட த. 
ஐ 

மைம்மறந்தநீலவொண்கண்வார்புன ற்சொரிக்தியாம் 

கைம்மறந்தகூட்லெண்ணிமெலவிரல்கள் கன் றின 

பொம்மல்வெம்முலைத்தடங்கலம் த றந்தபூமறந் 

தம்மெலோதிசோர்ந்ததுள்ளமார்வமோடழிந்ததே. 

இ-ள். லம் - கருங்குவளை மலர்போலும், ஒள் - ஒள்ளிய, கண்- 

கண்களானவை, வார் - தாரையாயிழிகன்ற, புனல் - நீரை; சொரிர்து- : 

பொழிந்து, மை - அ௮ஞ்சனத்தை, மறந்த - மறந்தன; கை - கைகளான 

வை, யாழ் - வீணை (வாசித்தலை,) மறந்த மறச்தனகூடல் - கூடற் (சுழி 

களை), எண்ணி - (தொட்) டெண்ணி, மெல் - மெல்லிய, விரல்கள்- 

விரல்களானவை, கன்றின - வாடின, பொம்மல் - பொலிவுபொருந்திய, 

வெம் - விருப்பத்தைத் தருகின்ற, முலைத்தடம் - முலைகளினிடங்களா 

னவை, கலம் - ஆபரணங்களை, துறக்ச - மீத்தன, அம் - அழகிய, மெல்- - 

மெல்லிய, ஓதி - கூந்தலானது, பூ - மலரை, மதந்து - மறந்து, சோர்க் 
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தது - தளர்ந்தது, உள்ளம் - நெஞ்சமான த; ஆர்வமோடு - ஆசையோடு 

கூட; அழிந்தது - நிலைகெட்டது. எ-று, 

மறத்தற்கு - ஒழிச்த நிற்றலென்பது கருத்து. கூடல்-.ஆகுபெயர். 

கூடற்சுமியாவது. தலையோடுகடைவர் அ கூடுமாயின் தம்மெண்ணங் 

கைகூடுமென்று குறிபார்த்தற்கு மகளிராற் கண்மூடி விரலாலே நிலத் 

திலே வலயமாகச் செயப்படுவது. அதுபலசெய்து அவற்றைக்கூட்டிஇத் 

தனையென் தறிதற்கு விலா லொவ்வொன்றாகத் தொட்டெண்ணினா 

ளென்க; 6 ஆழிதிருத் தும் புவியூரூடையானருளினளித், தாழிதிருத்து 

மணற்குன்றின த்தகன் ரார்வருகென், முழிதிருத்திச் சுழிக்கணக்கோதி 

கையா மலைய, வாழிநிருத்தித் தரக்கிற்றியோவுள்ளம் வள்ளலையே ?? 

என்னுந் தீநக்கோவையார்த் திருவாக்கானுமறிக அவைசெய்தற்குப் 

பொறாமற் பலவிரல்களுங் கொள்ளப்பட்டமை தோன்றற்கு விரலென் 

அ மென்மையும் பன்மையுங்கூட்டி மெல்விரல்களென்றார். 4 

மமைமதர்க்கண்முலைகள்செய்யமார்பனை த் துமென்மைநே 

ரிழைபுகப்பெறு.அவிம்மியேர்பெறக்கவர்ந்ததாற் 

கழைகுழைத்அமாரனெய் தகணையினுள்ள மூடுபபோய் 

அமைவதற்கிடம்பெறாதுநொய்துதைத் தும்ளுமால். 

இ-ள். மழை - குளிர்ச்சிபொருக்திய, மதர்- செருக்கையுடைய, 

கண் - கண்களையுடையவள ௮; முலைகள் - முலைகளானலவை, செய்ம- 

வெப்பாெ, மார்பனைத் தும் - மார்பிடமுழுதையும், மென்மைநேர்-மென் 
மையு நோயையும் பொரும்திய, இழை - ஒருகாலும், புக - நுழைதற்கு, 

பெறாது - சந்தில்லையாக, விம்மி - பருத்த, ஏர்பெற - அழகுபெற, 

கவர்ந்ததால் - வெளவினதால், கழைகருப்பு (வில்லை), குழைத்து- 

வளைத்து, மாரன் - மன்மதனால், எய்த - செலுத்தப்பட்ட, கணையின்- 

அம்புகளால், உள்ளம் - நெஞ்சமானஅ, ஊடுபோய் - உள்ளுடைந்து, 

நுழைவதத்கு - (அவ்விருமுலைகளுக்கும் நடுவே), புகுந்து - வெளிப்படு 

தற்கு, இடம்பெறாது - வழிபெறாமல், கொய்து - சிறிது, உதைத்து- 

(அவற்றினடியை) யுதைத்து, மீளும் - திரும்பிவிடும். எ-று. ' 

ஒரிடத் தொருவனுக்குப் பகைவன் "அம்புகளால் வருத்த 

முண்டாம்போது. அவ்விடம்விட் டோடிப்போகா இரானாதவின் மார்பி . 

னுள்ளே மன்மதபாணம்பட்டு: வருந்திய நெஞ்சம் அவ்விடம்விட்டுப் 



கைக்கிளைப் படலம், 965 

யலமுறையோடி முலைகளினடியை முட்டித் திரும்பியதென்க. நெஞ்சம் 

படபடவென்று அடித்துக்கொள்வதை அங்ஙன ங்கூறினார். இங்கே அம்பு 

கள்பட்டும், நெஞ்சம் வெளிப்பட்டுப் போகாமைக்கு ஆயுண்மிகுதி யேது 

வாயிருப்ப முலைகளின் செறிவை யேதுவாகக் குறித்தமையால் ஏதுத்தற் 

தறிப்பணி. கணைகளுள்ள மூடுமபாய் நுழைவதற்கிடம்பெரறாது சொய் 

அதைத்து மீளுமெனப்பாடங்கூறி முலைநெகுக்கத்தால் மார்பிலே நுழைய 

மாட்டாமல் மன்மதபாணஞ் சிறிதுதைத்துத் இரும்பிவிடு மென்று 

பொருள் கூறுவாருழுண்டு. அது முதனூ த்கருத்துக்குச் சிறிதும் ஒவ்வா 

மற் போவதுமன்றிக் காமகோயை மிகுதியாக வுற்றிலளென்னுக் கருத் 

தையுட்கொண்டிருத்தலாற் பொருந்தாதென்க. முதனூன் முடிபுக்கு 

மூழுதுமொத் இருக்கவேண்டின் “ தழைதலுற்ற காமவெம்மை சார்த 

லாற பிளப்புமீஇ - விடைதலுற்றகெஞ்சகம் வெளிப்படா திருந்ததே ?? 

எனப் பாடங்கூறல் வேண்டுமென்க, 2 

சுழமித்தகூடல்கூடுருதுநீர்சொரிந்துநராடொறு 

மபித்தகண்கடுயி லும்வேல்யணிதயங்குமார்பகத் 

திுழைத்தவாரமுலைதிளைப்பவெய்து2பாழ்் திலிறைவனை 

விழித்துநீர டக்குமாயமென்கொலெல் அமெலியுமால். 

இ-ள். சுழித்த - சுழிக்கப்பட்ட, கூடல் - கூடம் (சுழியானவை), 

கூடுறாது - கூடாமத்போக, மீர் -மீரை, சொரிந்து - பொழிந்து, நா 

டொறும் - இனந்தோறும், அழித்த - கெடுத்தக்கொண்டுவந்த, கண்கள்- 

கண்களே, துயிலும் - தூங்கப்பெறுஇன் ற, வேலை - காலத்திலே, ௮ணி- 

ஆபரணங்களாலே, தயங்கும் - விளங்காறின்ற. மார்பகத். த-(என்) மார்பி 

லுளள, இழைத்த - தேய்க்கப்பட்ட, ஆரம்-சந்தன த்தையுடைய, முலை- 

(என்) முலைகளை, திளைப்ப - தழு௨) எய்துபோழ்தில் - அடைகிழை 

சமயத்தில், விழித்து - இமைகளைத் திறந்து; மீர் - நீங்கள், இறைவனை- 

(என்னுடைய) தலைவனாகிய ஈளராசனை அடக்கும் - மறைக்கின்றதாகிய, 

மாயம் - வஞ்சவித்தையான அ, என்னென்ன-எத்தன்மைத் தாகுமென்று 

சொல்லி, மெலியும் - தளர்வாள். எ-று. 

கண்கள் கூடற்சுழிகளை யழித்தற்கன்றித் தன் வருத்தத்திற்காகவே 

நீர்சொரியினும் அக்ீரால் ௮ச்சுழிகள் குலைதல்பற்றிப் பினும் வருத்த 
மிகுதலால் தனக்குத் தங்குசெய்தன வாகக்கொண்டு அவற்றிற்கு நிந்தை 

. தோன்றச் சுழித்தகூடல்கூரெ அ மர்சொரிந்து காடொறுமழித்த கண்க 

ad 



266 நைடதம். 

ளென்றாள். தான்காணுதற்குச் கருவியாயுள்ள கண்கள் அவற்றாலன்றித் 

தானாகவே காணப்பெற்ற தலைவனைவிழித்து மறைத்தல் பெரியதோர் 

மாயவித்தை யாகலின் மாயமென்னென்றாள். அன்றித் தான் தலைவனைக் 

காணாது துயருறும்போது தன்மேலன்புடையனபோன்று அழுது நீர் 

சொரிந்து அவனைச்சண்டபோது பகையுடையன போன்று விழித்து 

மழைத்தலின் அங்ஙனங் கூறினாளெளினுமாம், “£ துஞ்சுங்காற் றோண் 

என்றவாழே இது 

கனவுநிலை. (0) 

ர] மேலராடி விழிக்குங்கா - னெஞ்சத்த ராவர்விரைந்து ” 

வாட்டடங்கண்மானையாவிவாட்டமாரன்வாாகலை 

பூட்டியெய்தபகழிதைத்தபுழை அழைந் அுதென் றல்போ 

ய்ட்டுகின் றகாமவெக்தழற்பிழம் ை பயெரியெழ 

மூட்டிமேலெழுந்ததா குகெட்டுயிர்ப்புமுடி வினே. 

இ-ள். நெட்டுயிர்ப்பு - பெருமூச்சானது, மாரன் - மன்மதனாதிய 

வேடனானவன், வாள் - வாள்போலும், தடம் - விசாலம் பொருந்திய, 

கண், கண்களையுடையவளாகிய, மானை - மானை, ஆவி - உயிரின்கண், 

வாட்ட-வருத்துதற்கு, வார்சிலை - நெடிய வில்விலே, பூட்டி-தொடுத் து, 

எய்த - செலுத்தப்பெற்ற, பகழி - அம்புகளானவை, தைத்த-தைத்தலா 

லாயெ, புழை - துளைகளில், துழைக்கு - (ஒருவருமறியாமற்) புகுந்து; 
போய் - சென்று, எஈட்டுகின்ற - (௩ட்பாகச்) சேர்க்கப்படுகின்ற, காமம்- 

காமமாகிய, வெம் - வெப்பம்பொருந்திய, தழல் - நெறருப்பின அ, பிழம் 

பை - செறிவை, எரியெழ - எரிய, மூட்டி - ஐூள்வித்து, முடிவின்- 

(அச்செய்கை) முடிவில், மேல் - புறத்தே, எழுந்த து-புறப்பட்டதாகிய, 

தென் தென்றல் - காற்றே, அகும் - அகும், எ-று, 

|மானையென முதற்பொருளில்-ஐயுருபு வந்தமையால் அவிக்குக் கண் 

ணுருபு விரிக்கப்பட்டது இதற்கு “ முதன்முனைவரிற் கண்ணென் 

வேற்றுமை - இனைமுன்வருத தெள்ளிதென்ப என்பது தொல்காப் 

பிய விதி. தீயிடுவோர் பிறரறியாமற் கள்ளவழியாற் செல்வராகவின் 

புழை நழைந்ததென்க. காற்றிற்கு நெருப்பு ஈட்பாதலால் மூட்டியது. 

நட்பாதல் : எரிசுசசிகியேயாரலிறைவன் காற்றினன் சகாயன் 6 என்பதனா 

லறிஃ. அக்காற்றுப் பின்பு தனக்குறிய வழியாயெ மூக்கினாற் புறப்படுத 

லால் முன் பிறாறியாமற் புழைவழியாற் சென்றமை அனுமிதிக்கப்பட் 

டத. தமயந்தியை மானாக வுருவகஞ் செய்ததற்கேற்ப மானை வேடனாக 



“த. இதா 

கைக்களேப் படலம், 2௦1 

வுருவகஞ செய்யலாயிற்று. பெருமூச்சை அப்படிப்பட்ட தென்றலாசக் 

குறித்தலால் போநட்டற் தறிப்பணியாம். 7 

செயிர்ப்பின் மாரனெய்யவாவியில்லையுண்டுசிறிதெனா 

லயிர்ப்பவாடி விரகவெம்பையழலின்மூழ்யேஞருறும் 

பயிர்ப்பில்கோதைகெஞ்சுணோய்கள் பரிவினோடுமழலுகெட் 

டுயிர்ப்புரைத்ததோநடுக்கமு£ற்ற த த்தரியமேல். 

இ-ள். மாரன் - மன்மதனானவன், செயிர்ப்பின் - கோபத்தினால், 

ஏய்ய - (அம்புகளைச்) செலுத்த, அவி - உயிரானது, இல்லை - இல்லை 

யெனவும், உண்டுசிறிதெனா - சிறிதுண்டெனவும், அயிர்ப்ப - ஐயங் 

கொள்ள, வாடி - தளர்ந்த, விரகம் - விரகமாகயெ, வெம்மை - வெப்பம் 

பொருந்திய. அழலின் - ரெருப்பினுள்; மூழ்கி - முழுகி, அஞர் - வருத் 

தத்தை, உறும் - அடைந்த, பயிர்ப்பில் - அருவருப்புக் குணயிழம்திருக் 

கின்ற, கோதை - மங்கையின அ, நெஞ்சுள் - நெஞ்சத்தினுளுண்டாகிய, 

கோய்கள் - நோய்களை, பரிவினோடும் - இரக்கத்தனாலே, அழலும் - சூடு 

பொருந்திய, நெட்டியீர்ப்பு - பெருஞூச்சானது, உரைத்தது - சொல்லிய 

தனால், மேல் - (அந்நெஞ்சத்தின் ) மேலிடத்துள்ள, உத்தரீயம் - உத்த 

ரீயமானத, நடுக்கம் - நடுக்கத்தை, உற்றதோ - அடைந்ததோ, எ-று. 

| ஓகாரம் - உற்றதிற்கூட்டப்பட்ட அ. | 

இல்லையோ . உண்டோ வென வருகிற ஐயவோசாரங்கள் தொக்கு 

வந்தன. அஞறும் என்ற பெயரெச்சவினை நெஞ்செனனும் வினைமுதற் 

பெயர்சொண்டது. நெஞ்சென்பது மனத்திற்கும் அம்மனத்திற் கிட 

மாதிய மார்பிற்கும் பெயராதலால் அவ்வொற்றுமைபற்றி நெஞ்சணோய்க 

ளென்றார் 4: நெஞ்சென்ப மனமார்பின் பேர்? இதனாலறிக. அரசமக 

ளிர் அரையிற் பாவாடையடுத்து மார்பின்மே ஓுத்தரீயஞ் சேர்ப்பது 

வழக்கம், ஒருவரிடத்திற்கு இடையூறு நேரிடக் கண்டோர்க்கு இரக்க 

முண்டா மாகலின் பரிவினோடுமென்றார், தனக்காதாரமாகிய கெஞ்சிற்கு 

கோயுண்டானமையால் அதேயமாகிய உத்தரீயம் அஞ்சி நடுங்யெதென்க. 

உத்தரீயத்தின து நடுக்கத்திற்கு ஏதுவாகாத பெருமூச்சுரைத்தலை யேது 

வாகக் குறித்தலாலும் உரைத்தலாகிய விடயம் இல்லாமையாலும் இப் 

புலவேதுத்தற்தறிப்டணி. பயிர்ப்பில் கோதை காமநோய்களெனவும் 

. பாடமுண்டு, (௫ 

மையரிக் தண்வதனமங்கைவடிவமைர் தச றடிச் 

செய்யபங்கயங்களுண்டுமிழ்ந் தசெய்யகதிர்கொலோ 
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தொய்யில்வெம்முூலைத்தடஞ்சுமர் துநொகர் துவாடிய 

வைய நூண்மரு ஙகுன்மெப்யழ ன்றெழுக் தவெம்மைமய. 

இ-ள். தொய்யில் - சந்தனக்கோலத்தினையுடைய வெம் - விருப் 

பஞ்செய்கன் ௦), முலை - முலைகளாதிய, தடம்-மலைகளை, சுமக்து- தா ங்கி 

நொந்து - வருந்தி, வாடிய - இளைத்த, ஐயம் - (உண்டோவில்லையோ 

வென்னும்) சந்தேகத்தைத் தருனெற, நுண் - நுண்ணிய, மருங்குல்- 

இடையையடையவளது, மெய் - உடம்பிலிருந்து, அழன்று - சுட்டுக் 

கொண்டு, எழுந்த - புறப்படுகன்ற, வெம்மை - வெப்பமானது; மை- 

அஞ்சனதீதையும், அரி - இரேகைகளையும் உடைய, கண் - கண்களும், 

வதன மும் - முகமும், அங்கை - உள்ளங்கைகளும்; வடிவு - அழகால், 

அமைந்த - நிறைந்த, இறு - சிறிய, அடி - அடிகளுமாகிய, செய்யபங்க 

யங்கள் - செந்தாமரை மலர்களாலே, உண்டு - (அதற்குமுன்). உட் 

கொண்டு, உமிழ்ந்த - (அப்போது) கக்கப்படுகின் ற, செய்ய கதிர்கெரல்- 

குரிய இரணமோ. எ-று, 

செய்ய கதிரெனவே கூரியரெணமென்பது பெறப்பட்டது. அக் 

இரண த்தைத் தங்களுக்கு நாயகனாகிய குரியனாலே தரப்பட்ட தென்கிற 

விருப்பத்தாலுண்டனவென்க, காம வெம்மையை அப்படிப்பட்ட சரண 

மாசச் குறித்தலாலே போநட்டற் தறிப்பணீ. இதற்கு உருவகம் ௮௩ 

கம. ஆதலால் உறுப்புறுப்பிக் கலவையணி. 

அலைத்தடங்கணருவிபாயவா ரவண்டலழியுமென் 

முலைத்தடத்தினூடுதொன் றுமுகமுநீலவொண்கணுஞ் 

சலைத்தடக்கைமாரன்மா அசிந்தைமீதழுந் திட 

வுலைத்துவிட்டகமலம்வெய்யவுற்பலத்கையொத்தவே. 

இ-ள். தட - விசாலம்பொருந்திய, சண்-கண்களிலிருர் த, அலை- 

அலையையுடைய அருவி - வெள்ளமான த; பாய. - பாய்தவினாலே, 

ஆரம் - சந்தனத்தின து, வண்டல் - குழம்பானது, அழியும் - அழியப் 

பெற்ற,மெல் - மெல்லிய, முலைத்தடத்தினூடு - முலைப்பரப்பினுள்ளே, 

தோன்று - காணப்பட்ட, முகமும் - முகத்தினது (நிழலும்), நீலம்- 
சருமை பொருந்திய, ஒள் - ஒள்ளிய, கணும் - கண்ணினது (நிழலும்), 

எலை - (கருப்பு) வில்லையுடைய, தடம் - பெருமைபொருர்திய, கை- 

கையையுடைய, மாரன் - பன்மதனால், மாது - மங்கையின து, சந்தை 

மீது - நெஞ்சின் கண், அழுந்திட - அழுந்த, உலைத்து - இழுத்து, 
வீட்ட - விடப்பட்ட, கமலம் - தாமரைப்பூ (அம்பையும்), வெய்ய- 

கொடிய, உற்பலத்தை - கீலோற் பலப்பூ (அம்பையும்), ஒத்த - ஒத் 
இருந்தன. எ-று, 



ச் கைக்ளெப் படலம். 1969 

முகமுங் கண்ணும் அவற்றி னிழல்களுக்காகலால் ஆகுபெயர்கள், 
நீலோற்பலங் கொல்லுகின்ற பாணமாதலால் வெய்யவுற்பல மென்றார். 

££ மூல்லை இடைகாட்டுமாதே முழு£லங்கொல்லு மதனம் பின்குணம் '' 

என்பதனாலறிக. அவள் தலைவளைச்திருக்கும்போது முகமுங் கண்களும் 

முலைமேற் பாய்ர்த கண்ணீரிலே பிரதிபிம்பத்தனவென்க. அர்றிழல்களை 

அப்படிப்பட்ட மன்மதபாணங்களாகக் குறித்தலாற்' போரநுட்டற்தறிப் 

பணி. முகத்தையுங் கண்களையும் வைத்த முறையே கமலத்தையு முற் 

பலத்தையும் வைத்தலால் நீரனிறையணி. இவ்விரண்டுஞ் சேர்தலாற 

சேர்வையணி. 10 

வேயைவென்றப௫தோளணங்குகாமவெம்மையாற் 

நீயின்மேய தளிரின வாடிய பழி தல்கண்டுசிந் தியா 

நேயநெஞ்சமழியமைக்கணிரிறைப்பநிலைதளர்ந் 

தாயவெள்ளம்விரகவெம்மையாற்றுவான்றுணிந்ததே. 

இ-ள். ஆயவெள்ளம் - மகளிர்கூட்டமான அ, வேயை - மூங்கிலை, 

வென்ற - சயித்த, பசிய - பசுமைபொருந்திய, தோள் - தோள்களை 

யுடைய, அணங்கு - தெய்வப்பெண் போல்பவள், காமம் - காமத்தின அ, 

வெம்மையால் - வெப்பத்தால், தீயில் - நெருப்பில், மேய - விழுந்த, 

தளிரின் - தளிர்போல், வாடி - மெலிர்து, அழிதல் - வருந்துதலை, 

கண்டு - பார்த்து, சிந்தியா - (இதற்கு நாஞ்செய்யக்கடவதியாதென் று) 

அலோசித்து, ரேயம் - அன்பையுடைய, கெஞ்சம்- மனமானது, ௮.நிய- 

வருந்தவும், மை - மையையுடைய, கண் - கண்களானவை, ர் - நீரை, 

இறைப்ப - பொழியவும், நிலை தளர்க் து-நிலைசோர்்து, விரகவெம்மை- 

விரகத்தாலாகிய (அக்காம) வெப்டத்தை, ஆற்றுவான் - தணிக்கும்படி 

யாக, துணிந்தது - நிச்சயித்தது. எ-று, 1]. 

மதுப்பிலிற்றுசோலைவாயின் மணிதெளித்தநீரதாம் 

புதுப்புனந்றடத்திலிக்துகாந்தவேதிகைப்புறத் 

அதித்ததின்களவா ண்முகத்தணங்கைமா ரனொண்கணே 

வெதுப்புகன் றதொழிய % வாசமெல்லனை கடத்தினார். யு 
pC 

* தன் சேவலோடுபணர்ந்த ௮ன்னப்பேட்டை யப்புணர்ச்சியா. 

னுருகியுதிர்த்த வயிற்றின்மமிரை யெக்கராகப்பெய்த தூவியணைமுதலிய . 

.ஏனையபடுக்கை கூருராயினர். என்னை ? அலை மேலும் வெம்மையை 

விளைத்தலாலென்க.. இதுவுமன்றி வேணிழ்காலத்திற்குறிய அணை 

பூவணையேயாகவின். பூஞ்சேச்கையாவது - குவளை, செவ்கழு£ீர், தாம 

ரைமுதவியவற்றின் குளிர்்த மலரகூளாடு es ச கலந்து 

பரவப்பட்டதாம, 
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இ-ள். மது - தேனை, பிலிற்று - தஇளிக்கன்ற, சோலைலாயில்- 

பொழிவின்கண், மணி - முத்துக்களை, தெளித்த - தெளித்தலாலாகிய, 

நீரதாம் - குணமுடையது போல்வதாஇய, புது - புதிய, புனல் - நீரை 

யுடைய, தடத்தில் - குளக் (கரை) யில், இந்துகாந்தம் - சந்திர காந்தத் 

தாலாகிய, வேதிகைப்புறத்து - மேடையின்மேல், வாசம் - பரிமளம் 

பொருந்திய, மெல் - மெல்லிய, அனை - (பூ) அணையின்மேல், உதித்த- 

உதயமாதிய, திங்கள் - சந்திரன்போலும், வாள் - காந்திபொருந்திய, 

முகத்து - முகத்தையுடைய, அணங்கை - தெய்வமாது போல்பவளை, 

மாரன் - மன்மதன அ, ஒள் - ஒள்ளிய, கணை - அம்பானது, வெதுப்பு 

கின்றது - சுடுகின்றது, ஒழிய - நீங்கும்படியாக, கிடத்தினார் - படுக்க 

வைத்தராகள், எ-ற,, 

திங்கள் வாண்முகத் தணங்கென்றதனால் தங்கள்போல் விளங்குகிற 

அவள் முகத்தொளியைச் சேர்ந்து தண்ணீர் சொரிந்து வெப்பமொழி 

க்கு மென்ப துபற்றிப் பகற்காலத் திலே சந்திரகாந்த மேடையிலே சேர்த் 

தினாரென்க.' பகலென்பது பின் குரவவிழ்ந்தவென்னும் பாட்டாலறிக: 

வாசமெல்லணையெனலாற் பூவணையென்ப அ பெறப்பட்ட த. 12 

* மலயவெற்புயிர்த்தோர்காதம்வாசநாறுமாரமு 
மலைகடற்பிறந் தலங்குமணிகொள்கோவையாரமு 

முலையின் வெப்பின றதாகிமுழுமையும்புதைத்தலாற் 
சிலைமதற்குவெருவியிசனுருவெடுத் தலசிவணுமே. 

இ-ள். மலயவெற்பு - பொதியமலையினால், உயிர்த்து - தாப் 

பட்டு, ஓர்காதம் - ஒருகாதமளவாக, வாசநாலும் - வாசனைவீசுகன்ற, ஆர 

மும் - சந்தனமும், அலை - அலைகளையுடைய, கடல் - கடலின் கண், 

பிறந்து - உண்டாகி, இலங்கு - விளங்காமின்ற,; அணி - அழகை, 

கொள் - கொண்ட, கோவை - வடங்களிலுள்ள;, ஆரமும் - முத்துக் 

களும், முலையின் - முலைகள அ, வெப்பின் - (காமசுர) வெப்பத்தினால். 

நீததாதகி - சாம்பலாக, முழுமையும் - (தமயந்தியின்) ! உடம்புமுழுதை 

ம், புதைத்தலால் - மறைத்தலால், (தமயந்தியானவள் ) சிலை - வில்லை 

டைய, . ம்தற்கு - மன்மதனுக்கு, வெருவி - அஞ்சி, மீசன் - பரமசிவ 

னது, உருவு - வடிவத்தை, எடுத்தல் சிவணும் - எடுத்தவள்போலும். 

oA 

* பொதய மலைக்கட்டோன்றிய சந்தனமும் இலங்கைக் கடத் 

ரேன்று முத்தமும் சிறக்தவாதல் சிலப்பதிகாரத்தினும், பட்டினப்பாலை 

யினுந் தெற்றெனக்சாண்க, இச்செய்யுட்கருத்தே  மலயத்தாரமு மணி 

முத்தாரமு - மலர்முலையாகத் தடையாதுவருந்த ?? எனவரூஉம் அந்தி 

மடலை சிறப்புச் செய்காதையினுல் கூறப்பட்டதறிக. 
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சந்தனருற்ம் முத்தும் முலைகளின்மேலே தரிக்கப்பட்டு அவற்றின் 

வெப்பத்தால் அவ்விடங்களிலே நீறாயினும் அந்று அவள் இடைபொருக் 

தாது புரளும்போது சரீரமுழுதம்படி தலால் முலையின் வெப்பின ததா 

- முழுமையும் புதைத்தலாலென்றார். பரமசிவன் முன்னொருகாலத்திலே 

, மன்மதனை யெரித்தலால் தன் வடிவமுழுதுமுள்ள நீற்றைக்காணின் தன் 

னை அவனென்னா வஞ்சுவானென்று அப்பரமசிவ னுருவெடுத் தாளாகக 

கூறினார். எடுத்தலென்னும் தொழிற்பெயர் ஆகுபெயராய் வினைமுத 

லுக்காயிற்று, அச்காரணத்தினாலே தமயந்தியை ஈசனுருவெடுத்தாளாகக் 

குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. சிவண - உவம வுருபிடைச்சொல். 15 

வளை த்தடக்கைவெம்மைதீரவாரமேல்வளைத்ததிற் 

றெளித்தவாசரநீர்நிறைத் துமுத்தணிர் தசெவ்வியான் 

முனை த்ததிங்கடாரகைக் குலங்களோடுமொய்த் தமா 

அளத்தவேளையார்வமோடுகொணவம்ததொத்ததே. 

இ-ள். வளை - வளையல்களையுடைய, தடம் - பெரிய, கை -கை 

களையுடையவள ௮, வெம்மை - (காமசுர) வெப்பானது, தீர - நீங்க, 

ஆரம் - சந்தனத்தால், மேல் - (மார்பின்) மேல், வளைத்து - (கரை) 

கோலி, அதில் - அதனடுவில், தெளித்த - தெளிந்த, வாசகீர் - பனி 

நீசால், நிறைத்து - நிறைவித்து, முத்து-முச் துக்கசே, அணிக்தசெவ்வி- 

(சுற்றிலும்) அணிந்தமையாலுண்டாடிய அழகானது, மாது - தமயர்நியி 

னது, உளத்து - நெஞ்சிவிருக்கின்ற, வேளை-மன்மதனை, காண-பார்க்க, 

வான் - அகாயத்திலே, முளைத்த - தோன்றடன்ற, திங்கள் - சந்திர 

னைவல் , தாரகைக்குலங்களோடு - உடுக்கூட்டங்களுடனே, மொய்த் து- 

ரெருங்கி, வந்தது - (அங்கே) வந்திருத்தலாலுண்டாகிய அழகை, ஒத் 

தீது - நிகர்த்தது. எ-று, 

திங்கள் - தீம்_இனிமையாதிய, கள் மதுவை (அமிர்தத்தை) 

உடையது. தாரகை--கடத்தற்குக் கருவியா யுள்ளது. மாலுமிகள் கட 

லைக் கடத்தற்குத் இசையறிவிக்குங் கருவியாக நிற்றலின் நட்சத்திரங்கட்கு 

இப்பெயரபோந்ததென்ப. தெளிந்தவென்பது எதுகைகோச்கி வலித் 

தல் விகாரமாயிற்று. அப்பணி£ீர் சந்திரன்போன்றும், அதனைச்சூழ்ந்த 

முத்துக்கள் சந்நொனைச் சூழ்ந்த உடுக்கள் போன்றும், தோன்றினவென்க, 

சந்திரன் உடுக்களுக்குத் தலைவனாதலால் தாரகைக் குலங்களோடென்றார், 

“ வீபத்துடுபதி யமுதகரணன் ? என்பதனாலுமறிக. சந்திரனுக்கு 

மன்மத னட்பாளனாதலால் ஆர்வமோடு காணவந்த தென்றார். ௮ல் 
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வணிந்த்வழகை அப்படிச் சந்திரன் வந்தவழசாகச் குறித்தமையால் தற் 
தறிப்பணியாம். நக 

பூசுசாந்தமெய்யினிற்பொருக்கெழுந் அதீந்தன 

வீசும் £லவட்டகெஞ்சில்விரகவெம்மைஞமாட்டின 

வாசம்விசுநெட்டுயிர்ப்பின்மாலைதீர் துவாடின 

வாசைகோயின்வெம் மைதன்னையாற்றலாகு?மேகொலாம். 

இ-ள். பூசும் - பூசப்பட்ட, சாந்தம் - சந்தனமான அ, மெய்யினில்- 
உடம்பின்கண், பொறுக்கு - பொருக்காக, எழுந்து - எழும்பி, தந்தன 

கரிந்தன, வீசும் - வீசப்பட்ட, ஆலவட்டம் - சவிறிகளானவை, கெஞ் 

சில் - கெஞ்சிலுள்ள; விரகம் - விரகத்தாலாகிய, வெம்மை - நெருப்பை, 

மூட்டின - மூள்வித்சன, மாலை - மாலைகளானவை, வாசம்-வாசனை யை, 

வீசும் - வீசன்ற, கெட்டுயிர்ப்பின் - பெருமச்சினாலே, இந்து - ௧௬௫), 

வாடின - புலர்க்தன, ஆசைமொயின்-காமநோயின து, வெம்மைதன்னை- 

வெப்பத்தை, ஆற்றலாகுமேகொல் - (ஒருவரா) லாற்றலாமோ. எ-று, 

வெம்மையென்னும் பண்புப்பெயர் பண்பியாகிய நெருப்பிற்காது 

லால் ஆகுபெயர், சிவிறியின் காற்றுப் படுக்தோறும் நெருப்புமூஞ கல் | 

போல் இவள் காமமூளுதலால் மூட்டினவென்றார் தமயந்தி பதுமிணி 

யாதலால் அவள் மூச்சிற்கு வாசனை சொல்லப்பட்டது. செட்டுயிர்ப்பின் 

மாலைதீந்து வாடினவெனவே அப்பெருமச்சு மிகவும் வெப்பமுடைத் 

எயா 

தென்றதாயிழ்று, 15. 

ஐபரிக்கண்மா தின்மெய்யழன் றவெம்மையாற்றலாத் 

தொய்யில்வெம்முலைப்புதைத்ததோடவிம்ச்ததாமரை 

மையன்மாமதத்தயாளைகளன் மணந்திவவாறுதன் 

கையினாற்பிடிப்பனெனறுகாட்மொறுபோன் றதே. 

இ-ள். ஐயரி - பஞ்சவரிகளையுடைய, கண் - கண்களையுடைய, 

மாதின் - மங்கையின் ௮, மேய் - உடம்பின்கண், அழன்று - சுடுகின்ற, 

வெம்மை - (காம) வெப்பத்தை, அற்றலா - பொறுக்கமாட்டாமல், 

* தொய்யில் -, - சந்தனக் கோலத்தையுடை ய, வெம் - விருப்பஞ்செய௫ற, 

ட் * மங்கையர் தோள்களில் எழுத இெலங்கரிப்பது கரும்பு; வல்லி என் ' 

பனவாம் கொங்கைக்கணெழு தங்கோலம் தொய்யில் கன்னு மொன்றே 

யாம். இவற்றை, “ சுரும்புணக்டெந்த நறும்பூஞ்சேக்கைக் - கரும்பும் 

வல்லியும் பெருந்தோளெழுதி ? என்னுஞ் செய்யுளின் குறிப்புரைக்சகண் 

ஆசிரியர் அடியார்க்கு ஈல்லார் உரைத்தவற்றானுணாக. 
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மூலை - முலைகளை, புசைத்த-சுருங்கெமுச்குகன்றனவும், தோடு-இதழ்க 

ளானவை, அவிழ்ந்த வீரியப்பெற்றனவும் ஆகிய, தாமரை - தாமரைமலர் 

கள், மையல் - மயக்கத்தைத் தருகின்ற, மா - பெரிய, மதத்த-மதத்தை 

யுடைய, யானை - யானையையுடைய, களன்-ஈளராசனானவன், மணந்து- 

(உன்னை) விவாகஞ்செய்து, இவ்வாறு - இவ்வண்ணமாக, தன் - தன் 

னுடைய, கையினால் - கைகளாலே, பிடிப்பனென்று-பற்றுவானென் அ, 

காட்மொறுபோன்ற - காட்டுந்தன்மையன போன்றன. எ-று, 

அத்தாமரை மலர்கள் நளன் கைகள்போன்றும், அம்மலர்களி ஸீதம் 

கள் அக்கைகளின் விரல்கள்போன்றும், இருத்தலால் அவை காமசாரலவெப் 

பத்தால் சுருக்கி முலைகளை யழுத்துதல் கையினாற் பிடித்தல் போன்ற 

தென்க. வெம்மையாற்றுவானெனவும் பாடமுண்டு அத்தாமரைகளை 

அப்படிக் காட்டுவனவாகக் குறித்தலால் போநட்டற்குறிப்பணி. 16 

குரவவிழ்ந்தகோதைவாண்முகங்குளிர்க்ததிங்களென் 

அருகியிம் தகாந்தநீருகுப்பவெம்பியுரைசெய்வா 

ளிரவுதிங்களென் றுபேர்மறைத்தெழும்தவிரவியும் 

வருதலின் றியிரவிகாந்தமழல்வதென்னவாடெனா. 

இ-ள். அவிழ்ர்த - மலர்ந்த, குரவு - குராமலர்களைக்கொண்ட 

கோதை - கூர்தலையுடையவள அ, வாள் - காந்திபொருர்திய, முகம்- 

முகத்தை, குளிர்க்த - தேீளம்பொருந்திய, நிங்களென்று-சந்தினென்று 

மயங்கி, இந்துகாந்தம் - (தனக்கிடமாகிய) சந்திரகாந்தமான அ, உருகி 

உருகி, நீர் - மீரை, உகுப்ப - பொழிய, வெம்பி - வெந்து, இரவு - இர 

வில், திங்களென்று - சந்தினென்று' சொல்லப்பட்டு, பேர் மறைத்து. 

(குரியனென்கிற தன்னியத்) பெயரைமறைத் த, எழுந்த - உதயமாகிக் 

கொண்டிருக்க, இரவியும் - சூரியனும் வருதவின்றி-வாரா திருக்க, இரவி 

காந்தம் - இச்சூரிய காந்தமான அ, அழல்வத- தீயைப்பொழிவது, என்ன 

வாறெனா - என்னகாரணத்தாலென்று, உரைசெய்வாள் - சொல்லுவா 

ளானாள். எ-று. 

தனது. தாபமிகுஇக்குக் காரணமாதல்பற்றிச் சந்திரனேச் சூரிய 

னென்றும், சக்திரகாந்தத்தைச் கூரியகாந்தமென்றும், ரீர் பொழிதலைத் 
தீப்பொழிதலென்றம், கூறினாளென்க. முகத்தைச் சந்தினென்று 

மயங்குதலால் மயக்கவணி. பேரென்ற சொல்லினாலே சந்திரன் 

சந்திரகாந்தம் இவற்றின் தன்மையை யொ ழித்தலாலே வஜ்சகவோம்ப் 

பாணி. ( 17 
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உருவிலானெதிர்ந்து * வெய்யகன்னல்விற்குனித்திட் - 

னருணவொன்னிறத்தசோகவனலவம்பிறைத்தலும் 

புரிஈரம்பிரங்குசொல்லிபுருவவிற்குனித் துகேர் 

வருணவாளிவிடுதல்போன் மழைக்கணம்பிறைக்குமே. 

| இதமுத லிரண்டுபாட்டுச்சளால் மன்மதன்போர் 

சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். உருவிலான் - மன்மதனானவன், எதிர்ந்து - முன்னுறறு, 

வெய்ய -*கொடிய, கன்னல்வில் - கருப்புவில்லை, குணித்து - வளைத்த, 7 

உடன் - உடனே, அருணவொண்ணிழறத்து - சவப்பாடிய வொள்ளிய 

நிறத்தையுடைய, அசோகம் - அசோகமலர்களாகய, அனலவம்பு - ஆக்கி 

னேயாத்தநிரத்தை, இறைத்தலும் - செலுத்தியவளவில்; புரி - கட்டை 

யுடைய, நரம்பு - (வீணையின ௫) தந்தியான அ, இரங்கு - இரங்கப்பெறு 

இன் ற, சொல்லி - சொல்லையுடையவள், புருவவில் - (தன்) புருவமாகிய 

வில்லை, குனித்து - வளைத்து, நேர் - (அவ்வாக்இனேயாத்திரத் தக) 

கெதிராக, வருணவாளி - வருணாத்தாத்தை, விடுதல்போல் - செலுத்து 

தல்போல்) மழை - குளிர்ச்சிபொருந்திய, கண் - கண்களால், அம்பு- 

நீரை, இறைக்கும் - பொழிவாளாயினாள். ஏறு. 

அக்னேயாத்திரம் - அக்கினியைத் தெய்வமாகக் கொண்டது.வரு : 

ணாத்திரம் வாய்வாத்திரம் என்பவற்றுக்கும் அப்படியே பொருள்கொள்க. 

- அனலையவிப்பது நீராதலாலே அக்கினேயாத்திரத்துக்கு எதிர் வருணாத் : 

திரம் சொல்லப்பட்டது. அசோகமலராகிய ஆக்னேயாத்திரம் "தாக்கப் 

பெறாது தமயந்தி கண்ணீர் பொழிதலை அதற்கு எதிர் வருணாத்திரஞ் 

செலுத் துதலாகக் குறித்தலாலே தற்கறிப்பணி. இதன்முதனூவிலே 

சந்திரன் அத்தினேயாத்திரமாகச் "சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது. இதிலே 

நிலாத்தோற்றம் பின் சொல்லப்படுதலால் அதபொருந்தாதாயிற்று. 18 

தூயதிங்கள்வெண்குடைக்கருப்புவில்லிதொடுமலர்ச் 

சேயதேறல்வருணவாளிமூனிவினிந்செலுத்தலும் 

வேயைவென் றதோளிளைவெதும்பியுள்ளம்விம்முரா 

வாயுவாளி2பாலகெட்டுயிர்ப்பெறிக் துவாடுமே. 
க 

* மன்மதனுக்கு விற்கள் மூன் இள. அவையாவன: கருப்புவில், 
பூலில், இருப்புவில் என்பனவாம் அது 4 கயக்கணின்ற பூவின்யிக்க 
காமகாண்டம் கன்னவில் வியச்சமான பாரவில்லெடுத்து . மொய்ம்பிலேம் . 
தயே - தயக்கமுற்றலாயசேய்ய தண்ணென் மாலீளம் தளிர் - வயக்கடுங் 
கண் வாளமொன்று மாமருங்கு வைத்தரோ ? என்னுங் கந்தபுராண 
நிருவிருத்தத்தா னுணாப்படும். ட் 
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இ-ள். தூய '- பரிசுத்தமாயெ, திங்கள் - சர்தினாயெ, வெண் 

குடை. வெள்ளைக்குடையையும், கருப்புவில்லி-கருப்புவில்லையுமுடைய 

மன்மதனால், தொடு - சொடப்பட்ட, மலர் - மலர்சளது, சேயதேறல்- 

செச்தேனாகிய, வருணவாளி - வருணாத்திரத்தை, முணிவினில்-கோபத் 

தால், செலுத்தலும் - செலுத்தியவளவில், வேயை-மூங்கிலை, வென்ற- 

சயித்த, தோளினாள் - தோள்களையடையவள், வெதும்பி - வெம்பி, உள் 

ளம் - உள்ளத்தில், விம்முறு - வருந்தி, வாயுவாளிபோல் - வாயுவாஸ் 

திரத்தைச் (செலுத்துதல்) போல், நெட்டுயிர்ப்பு பெருமூச்சை, ஏறி து 

விட்டு, வாடும் - சோர்வாளானாள். எ-று. 

மழையைத் துரப்பது காற்றாதலால் வருணாத்திரச துக்கு வாயுவாத 

திரம் பகையாதலறிக. பூந்தேனாயெ வருணாத்திரம் பொறாமல் தமயந்தி! 

பெருமூச்சுவிடுதலை அதற்கு எதிர்வாயுவாத்திரஞ் த் குறித்த 

லாலே தற்குறிப்பணி. 19 

கூறுமங்கையீருளங்கொதித் அவெம்புகாமநோய் 

தேறு றிலிரிதென்்கொறேவியைப்பிரிந்ததா 

லாறணிந் அம்விரகவெம்மைய ழல்வெடி த்ததன றுகொ 

உ ன றணிந்தகடவுளுக்குரெற்றியிற்கணா।| தே. 

[| இதுமுத லிரண்டுபாட்டுக்களாலே தமயந்தி காமகோயின் 

கொடுமையை மகளிர்க்குங் கூறுமாறு 

சொல்லப்படுகின்றது | 

இ-ள் கூறு - (என்னிடத்தே குறைவைச்) சொல்லுகின்ற, மங் 

கைர் - மாதசே ! உளம் - (என்) உள்ளமானது, கொதித்து - கொதிப் 

புற்று, வெம்பு - வெம்புதற்குக் காரணமாகிய காமகோய் - காமநோயின் 

(கொ டுமையபை), தேறுநின்றிலீர் - அறிஇன்றீரில்லை, இது - இது, 

x ஒர்காலத் திலே உமாதேவியார் சிவபெருமானுடன் திருக்கயிலாய 
மலைக்கணுள்ள சோலையினிடத்தே வீற்றிறார்தருளினார். அதுகாலை அம் 
மைர் ஓர் திருவிளையாடலாக எம்பெருமானது இரு திருக்கண்களையும் 
சமது திருக்கைகளாற் பொத்தியருள, உலகமெல்லாம் அக்தகாரஞ்செறிர் 
தது மூடிய ஒருகணப்பொழுது உலகத்திற்கு அளவிறந்த வூழிக்காலமா 
சலின் அவையெல்லாம் மயங்கெக்கிடந்தன. இறைவன் அவ்வினனலை 
நீக்குவான் றிருவுளங் கொண்டு தமது நெற்றியிலே ஓர்விழியை யுண் 
டாக்கி அதனொளியால் முன்ன அபோற் செய்தனர். இங்ஙனம். 6 ஓங்கு 
தன்னு சலிஞப்பணொருசனிசாட்டகல்இ - யாங்கதுகொண்டுநாத னருள் 
_கொடுரோக்கயொண்டு - நீங்கமுநிலைமைத்தாகி நின்றே பரிருளைமாத்றித்- 
தீங்கதிர்முதலானோரக்குச் சிறந்தபேரொளியை மீக்சான் ?? என்னுங் கந்த, 
புராணத் திருவிருத்தத்தானுணர்க.  இவ்வாறாய சி யிங்ஙனம் 
வேறுகாரணங் கற்பித்துக் கூறினார். 
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என் - என்னபேதைமை, தக விபூதியை, அணிக்த - பூசிய) கடவு 

ளுக்கு - பரமசிவனுக்கு, நெற்றியில் - நெற்றியினிடத்து, கண்ணான து- 

(நெருப்புக்) கண்ணான அ, தேவியை - (தன்) மனைவியை, பிரிக்ததால்- 

நீங்கியதால், ஆறு - கங்கையை, அணிந்தும் - (முடியின்மேலே) தரித் 

அம், வெடித்தது - (அர்தெற்றியைப்) பிளம்து தோன்றியதான, விரகம்- 

காமமாயெ; வெம்மை - வெப்பத்தையுடைய, அழலன்றுகொல் - நெருப் 

பன்றே. எ-று, 

தேவியை யென்னும் ஐயுருபு நீக்கப்பொருளில் வந்தது. தக்கன் 

கடவுளை யிகழ்க்து வேள்விசெய்தபோ து அவன்மகளென்னு முறைபற்றி 

வந்த தாக்ஷ£யணியென் இற பேரை ள் பார்வ நியென்றெ பெய 

ரைக்கொள்ள கத வளர்க்கபோது அவளைப் பிரிந்இருச் 

தமைகொள்க. தலை3மற் கங்கை யிருக்கவும் காமத்தீ யடங்காமல் உள்ளே 

பொங்கி யெழுந் அ நெற்றியளவுஞ் சென்று அக்கங்கைத்தடையா இச்சி 

யைப் பிளந்து செல்லமாட்டாமல் நெற்றியைப்பிளந்து வெளிப்பட்ட 

தென்க. கடவுளுக்கே அப்படி ரேர்ட்டதாயின் மெல்லிய வொரு இறு. 

பெண்பாலாடிய' எனக்கு எப்படி யிராதென்றதாயிற்று, கடவுள் காமத் 

தாற் படும்பாட்டைச்சொல்லித் தண்டாபூபிக நியாயத்தினலே தான் 

படும்பாடு தோன றச்செய்தலாற் செய்யுட் போநட்பேற ணி. 20 

பண்ணமைந்ததீஞ்சொலீர்பதிப்பதென்னை மாநிலத் 

துண்ணயர்தலைவர்வீ யினுயிரையன்னமா தரா 

செண்ணுகின் றகாமமென்னுமெரியழற்குவெர்தழ 

றண்ணிதென்றுமுழ்கியந் தவெம்மையைத்்சணிப்பசால். 

இ-ள். பண் - பாட்டிசைபோல், அமைந்த - நிறைந்த, தீ- மது 

சம்பொருக்திய, சொலீர் - சொற்களை யுடையவரே, பழிப்பது - பழிப்ப 

தற்குக் காரணம், என்னை - யாது, மாநிலத்து - பெரிய பூமியின்கண், 

உள் - உள்ளத்தில், நயந்த - விரும்பப்பட்ட, தலைவர் - (தங். கணவரா 

னவர், வீயின் - இறந்துபோனால் , உயிரையன்ன - (அக்சணவர்) உயிர் : 

போலும், மாதரார் - மங்கையரானவர், எண்ணுகின்ற - இர்நிக்கப்படு 

ன்ற, காமமென்னும் - காமமாகிய எரியழற்கு - நெருப்புக்கு; வெர் | 

தழல்-வெப்பம் பொருந்திய ரெருப்பான த, தண்ணிதென்று-குளிர்ச்செ | 

தாயிருக்கின்ற தென்று நினைத்து, மூழ்கி-(இந்கெருப்பினுள்ளே) மூழ்கி, 
அந்த வெம்மையை - அச்சாமகெருப்பின் வெப்பத்தை, தணிப்பர் - “க்கு 
வார்கள். எ-று. 
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உயிரையன்ன மாதரெனவே - கற்புடைமகளி ரென்றகாயிற்று. 

வெந்தழ நண்ணிதென்று மூழ்கல் - உடன் கட்டையேறல், அல்லது 

தீப்பாய்தல். கணவருடனிறந்தவர் வானுலகத்திலே பழையபடியே அவ 

ருக்கு மனைவியரா யிருந்து காமசுகத்தை யனுபவிப்பரென்பது அற நூலிற் 

சொல்லப்படுதலாலே அவ்வெம்மையைத் சணிப்பரென்றாள். காமநோய் 

பொருமை மகளிர்க்செல்லாம் இயல்பா யிருக்க நீங்கள் பேதமையால் 

என்னைப் பழிக்கன்மிரென்றதாயிற்று. அப்படி மாணமடைதற்கு ஏது 

வாகாத அத்தண்ணிதென்று முழுகலை யேதுவாகச் குறித்தலால் ஏதுக் 

தற்த றப் பணி. 21 

என்றுகூறி நுழைநுசுப்பிறுங்கொலென்னவினமணிக் 

- குன்றுபோலெழும் அவிங்குகொம்மைவெம்முலைத் தடம் 

பொன்றயங்குபசலை?போர்ப்பமம்மாகோய்பொறுக்கலா 

மன் றலோதிதயருழக் துமதிமயங்குகாலையில். 

இ-ள். என்றுகூறி - என்றுசொல்லி, நுழை- நுண்ணிய, நுசுப்பு 

இடையான து, இறுமென்ன - ஓடியமென இனம் - இனமாகிய, மணி- 

மணிகளின் மயமாகிய, குன்றுபோல் - மலைபோல், எழுந்து - உயர்ந்து, 

வீங்கு - பருத்திருக்னெற, கொம்மை-இளமைபொருக்திய, வெம்-விருப் 

பத்தைத் தருகின்ற, முலைத்தடம் - முலைகளினிடங்கள், பொன்-பொன் 

போல், தயங்கு - விளங்காநின்ற; பசலை - பசப்புகிறத்தினல், போர்ப்ப- 

(தம்மை) மூடிக்கொள்ள, மம்மர்கோய் - காமகோயை, பொறுக்கலா- 

பொறாமல், மன்றல் - வாசனைபொருந்திய, ஒதி - கூர்தலையுடையவள், 

அயர் - துன்பத்தில், உழந்து - வருக்கு, மதிமயங்கு - அறிவு கலங்கப் 

பெறுஇன்ற, காலையில் - காலத்திலே. எ-று, 

இப்பாட்டும் பின்பாட்டும் குளகம். 22 

கையுநுண்மருங்குல்காமவெம்மைபற்றுகாண்மலர் 

கையிலங்குவாண்முகங்கருந்தடங்கண்மெல்லடி த 

தய்யபங்கயந்தொடிற்சுடுங்கொலென்னவெண்ணிபயா * 

வெய்யவன்கரஞ்சுருக்கிவலைபுக்கொளித்ததே. 

இ-ள். நையும் - தேய்னெற, நுண்- நுண்ணிய, மருங்குல்-இடை 

யையுடையவள் அ; காமம் - காமத்தியின அ, வெம்மை - வெப்பத்தை, 

பற்று - கொண்டிருக்கின்ற, கை - கைகளும், இலங்கு - விளங்கரநின் 2, 

வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம் - முகமும், கரு - கரிய, தடம் - விசாலம் ' 

பொருந்திய, கண் - கண்களும், மெல் - மெல்லிய, அடி-அடிகளுமாகய, 

காண்மலர்-அன்றுபூத்த) துய்ய - பரிசுத்தம்பொருந்திப, பங்கயம் - தீரம 

க்க 
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ரைமலர்களை, தொடின் - தொட்டால், சுடுமென்ன - சடுமெனறு, எண் 

ணியோ - நினைத்தோ, வெய்யவன் - குரியனான ௮, கரம் - (தன்) இரண 

யாகியகைகளை, சுருக்கி - சுருக்கிக்கொண்டு, வேலை - மேற்கடலுள்ளே 9 

புக்கு - முழுகி, ஒளித்தது - மறைந்தது, எ-று, 

சூரியன் தாமரைக்கு நாயகனாதலால் அவற்றைத் தொடுதல் அவனுக் 

குறித்தாயிற்று. சூரியன் எல்லாவற்றுக்கும் வெப்பஞ்செய்பவனா யிருந் 

அம் தமயந்தியின் காமவெப்பத் துக்கு அஞ்ினானெனவே அவ்வெப்பத் 

தின் கொடுமைசொல்ல வேண்டாலாயிற்று - கரஞ்சுருக்குதற்கு எதுவா 

காச அவ்வெண்ணத்தை யேதுவாகக் குறித்தலாலே ஏதுத் தற்தறிப் 

பாணி. 20 

கைக்ளைப்படல முற்றிற்று, 

ஆ. செய்யுள் - 301. 

மர்லைபிபடலம. 
ல் CDE 

[ இப்படலத்தால் முன்சொல்லப்பட்ட தமயந்தியின் 
காமகோய் மிகுதற்குக் காரணமாகிய மாலை 

யின்வரவு சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

கலிநிலைத்துறை. 

ஒற்றையா ழியான்படமென வுறு * பகற்சிறுவன் 

கற்றைவார்கதிர்க்கயிற்றினால்விடுதலுங்கதித்து 

முற்றுராமுலைநெட்டுயிர்ப்மெறிதலான்மொத் துண் 

டற்றுவீழ்ந்தபோற்குடதிசைக்:டலுளாழ்ந்தது2வ. 

இ-ள். ஒற்றையாழியான் - குரியனானது; படமென (தனக் 

குக்) காற்றாடியாக, உறு - உறப்பெற்ற, பகல் - பகலாகிய, இறு 

வன் - சிறியோனானவன், கற்றை - திரளாகிய, வார் - நெடிய, கதிர்- 

* ஓற்றையாழியான் பகற்சிறுவன் என்பன, திங்களஞ் செல்வன் 
என்றாற்போலவந்தன. “4 காலமுலகம் ?? என்னுந் தொல்காப்பியச் கூத் 
இிரத்துள் ஞாயிறு, காலம் என்பன உயர் திணை மேலனவாய்ப் பால்பிரிக் 

இசையா வெனவும், :: நின்றால் கிசைத்த லிவணியல்பின்றே ?? எனவே 
நின்றமுறையானே ஈறுபெற்று நின்று உயர்திணையா யிசைத்தல் இவ 

. ஹியல்பின் றெனவுங்கூறிய அசிரியர் 4 இசைத்தலுஷரிய வேரிடத் 
தான் ?? எனக்காலமுதலாகிய சொல்உயர் திணையா யிசைத்தலு முரிய ; 
ஈறு.இரிந்து வாய்பாடு வேறுபட்டவழி யென்றாராகலின் உயர் இணையாய் 
நின்றது. உருலகமென்பாருமுளர் 



மாலைப் படலம். 279 

தஇிரணமாமிய, கயித்றினால் - கயிற்றைக்கொண்டு, விடுதலும் - (காயத் 

தின்கண்) விட்டவளவில், கதித்த - கருத்து, முற்றறா - முற்றாத, 
முலை - முலைகளையுடைய தமயந்தியானலள், நெட்டுயிர்ப்பு 4 பெரு 

மூச்சை, எறி.தலான் - விடுதலினால், மொத்துண்டு - தாக்குண்டு, அற்று- 
(அக்கயிறு) அற்று, வீழ்க்தபோல் -- வீழ்ர்ததுபோல,  குடதிசை-மேற் 

குததிசையிலள்ள, கடலுள் - சமுத்திரத்தினுள், ஆழ்ந்தது - (அது) 
மூழ்கிற்று, எ-று, 

வீழ்ந்ததென்பது வீழ்ந்தவென ச் தவ்விகுதி குறைந் நின்ற ௮. இத 
னால் மாலைப்பொழுது வருதற்குக் காரணமும் அப்பொழுது உளதாகுச் 

- தமயந்தி வருத்தமுஞ் சொல்லப்பட்டன. பிரிந்தோரை மாலை வருத்து 

மென்பது “ காதலரில்வழிமாலே கொலைக்களத் - தேதிலர்போலவரும் ” 

என்பதனா லுணர்க. குரியனிற் படமும் பகலிற் சிறுவனும் கதிறிற்கயி 

அம் ஆசோபித்தலால் உநவகவணி. சூரியன்மேற் கடலுள் இயல்பாய் 

வீழ்தலைக் கதிர்க்கயிறற்று வீழ்வதாகக் குறித்தமையால் முன்னுருவ 

கத்தை யுறுப்பாகக்கொண்ட பொரநட்டற் தறிப்பணி. 1 

புதைத்தகாரிருட்படமொழித்தித் தணைப்போது 

முதித்தழ்த்திசைமகட்புணர்ந்தாயெனவூடிக் 

கொதித் தமேற்றிசையணங்கலத்தகப்ப தங்கொடுமே 

அதைத்ததானெனச்சிவந்த அவெய்யவனுட லம். 

இ-ள். புதைத்த - மறைத்த; காரிருள் - கரியவிருளராகிய, படம் 

போர்வையை, ஒழித்து - களைந்து, இத்துணேப்போதும் - இவ்வளவு 

காலமும், உதித்த - (கீ) உதயஞ்செய்யப்பெற்ற, ஒழ்த்நிசை-ழெக்குத் 

திக்காகிய, மகள் - மாதை, புணர்ந்தாயென - கூடிக்கொண்டிருக்தா 

யென்று, மேற்றிசை - மேற்குத்திக்காயெ, அணங்கு - மாதானவள்; 

ஊடி - பிணங்கி, கொதித்து - வெப்பமுற்று, அலத்தகம் - செம்பஞ் 

குட்டப்பெற்ற, பதங்கொடு - அடிகளைக்கொண்டு, மேல் - வடிவத்தின் 

மேல், உதைத்ததாமென - எதி ச் போல், லெய்யவன்- 

சூரியன த, உடலம் - வடிவம், சிவந்தது - சவப்பையடைந்தது. எ-று, 

சூரியனுக்குச் செர்கிறம் இயற்கையாயினும் காலையினு மாலையினும் 

மிகுந்து தோன்றுமென்க. மாலையிற் இவத்தற்குக் காரணமேற்றிசை 

மாதினுடைய அலத்தகப் பதத்துசையெனவே காலையிற் இவத்தற்குக் 

- ஜழ்த்திசைமா துதையாமெனக்கொள்க. தலைவனோ டூடுதற்குப் பலகார 
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ணங்க ரூளவேனும் பிதமாதரை. நயந்தானெனப் பிணங்குவதே மக 

ளிர்க்கு இயல்பரமென்பஅ தோன்றக் நிழ்த்திசைமகட் புணர்ர்தாயென 

வடியென்றார் தாமைப் புணர்ந்தோ னென்பதுதோன்ற உதித்த கீழ்த் 

திசை மகட்புணர்ந் தாயென்றார். அவனைக்கண்டுழி ஊடுதல் மாத்திரத் 

தினடங்காது அழற்சனெமு மிகுமாதலால் ஊடியென்றொழியாது கொதித் 

தென்றார். இசைகளை மாதராகச் சொல்லியது உருவகம். சூரியன் 

அப்போ தடைந்த லெப்பை அவ்வுதையின் இவப்பாகக் குறித்தலால் 

போநட்டற்தறிப்பணி. 2 

* சகரர்தொட்டலெண்டிரையெறிதடங்கடற்புகுதும் 

புகரில்வெங்க திரக்கடவுண்முன் போக்கியகஇர்க 

ணிகரினித்திலங்குளிப்பவனீர்நிலைய நிவா 

னகனெடுங்கடல்விமித்கபொற்கமையெனலாமால். 

இ-ள். சகரர்-சகரரென்னப்பட்ட வரசர்களாலே, தொட்ட-தோண் 

டப்பட்டிருக்கற, வெள் - வெள்ளிய, இரை - அலைகளை, எறி - வீசு : 

தின்ற, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, கடல் - கடலின்சண், புகுதும்- 

புகுகின்ற, புகரில் - குற்றமில்லாத, வெங்கதிர்க் கடவுள் - சூரியதேவ 

னாலே, முன் - முன்னே, பேரக்யெ - செலுத்தப்பட்ட, கதிர்கள்-இர 

ணங்களானவை, நிகரில் - ஒப்பில்லாத, நித்திலம் - முத்துக்களைக் 

(குறித்து), குளிப்பவன் - (அக்கடலிலே) மூழ்குவோன், நீர்கிலே-ரீரா 

முத்தை, அறிவான் - அறியும்பொருட்டு, அசல் - விரிந்த, நெடுங்கடல்- 

நெடியகடலிலே, விடுத்த - விடப்பட்ட, பொற்கழை யெனலாம்-பொன் 

மூங்கில்களென்றுசொல்லலாம். எ-று. 

சகரவரசனால் வேள்வியின்பொருட்டு விடப்பட்ட குதிரையை இந் 

தானபற்றிப் பாதாளலோகத்திற் றவஞ்செய்திரும்த சபிலமுனிவன் 

புறத் துக் கட்டுதல்செய்ய அதைச் தேடும் பொருட்டு அவனுடைய புதல் 

வசாகிய சாகரர் அறுபதினாயிரவராலுக் தோண்டப்பட்டபடியால் சகரர் 

தொட்ட கடலென்றார். கடலைச் சாகாமென்பதும் இதனாலென வழிக. 

இரவியின் முன்செல்லுகின்ற கதிர்களில் நீராழம்பார்க்கும் apie 

ஆரோபித்தலால் ௨ நவகவணீ. - வ 

* சகரர் கடலினைத் தோண்டிய சரிதத்தை மேல்வருஞ் செய்யுளா 

லறிக். 

கூர்மபுராணம் இராமனவதரித்த அத்தியாயம் - ௪௬ - செய்யுள். 

சள்ளருர்பெரும்புகழ்ச்சகரர்வாம்பரி 

. யெள்ளரும்பெரும்புவியெங்குங்காண்லொர் 
பள்ளமீர்வேலையைத்தொட்டுப்பாதலச் 
இஃ ஞூதைகபிலன் மாட்டுறைதல்கண் ஊற்றார். 
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'மையுண்கண்ணிபைம்: 'வரின்வருத் துமென் நிரங்கி 

ை பயபோகலென்றாம்பல்வாய்மலர்ந் தனவாவி 

'வெய்யவன்செழுங்கரங்களைவிழைவொடுக் தம அ 

கையினாலுறப்பிடித்தெனர்கு விக் தன கமலம். 

இ-ள். மையுண்கண்ணியை - அஞ்சனத்தைக்கொண்ட கண்களை 

யுடையவளாகிய தமயந்தியை, மதி - சந் திரனானவன், வரின் - வந்தால், 

வருத்துமென்று - வருத்துவானென்ற, இரக்கி - உள்ளிரங்கி, ஐய- 

சாமி, போகலென்று - (இவளைக் கைவிட்டுப்) போகாதேயென்று(சொல் 

வனபோல்), வாவி - குளங்கலிலை, ஆம்பல் - அல்லிமுகைகள், வாய் 

மலர்ந்தன - முகமலர்ந்தன, வெய்யவன் - சூரியன அ, செழு - செழிய, 

கரங்களை - (ரெணங்களாதகிய) எககளை, விமைவொடும் - ஆசையோடும், 

மத - தம்முடைய, கையினால் - கைகளால், உற “பொருந்த, பிடித் 

தென - பிடித்தனபோல, கமலம் - தாமரைமலர்கள், குவிந்தன - கூம் 

பின. எ-று. 

வாவியில் ஆம்பல் வாய்மலர்்தன தாமரை குவிந்தெவனக 

கூட்டுக, ் 

சூரியன் இருத்தல் சன்னாபகன் வரவிற்குத் தடையாயினும் தமயம் 

தியின் வருத்தத்திற்ரெங்கி யிருக்கவேண்டிச் கொண்டாளென்பது 

தோன்ற அம்பல் வாய் மலர்ந்தனவென்றும், தன்னாயகனென்னுஞ் சதம் 

தீரம்பற்றிக் கையினாழ்பிடித்துத் தடுத்தாளென்பது தோன்றக் கமலம் 

பிடி. ததனவென்றும், சொல்லினார். மாலைப்பொழுதின் அல்லி தாமரை 

கட்கு இயல்பாகிய மலர்தலையுங் குவிதலையும் சொல்லுதலும் பிடித்தலு 

மாகக் குறித்சமையால் போருட்டற் தறிப்பணி. 4 

“ பொருவிலாழியொன் றுருட்டியெப்புவன மும்விளக்கு 

மிரவிமன்ன வனிறத்தலுமெதிர்ந்தபுன் மாலை 

பரவைமாநிலமுழுவதும்பரிப்பவனிறப்ப 

விரவுவெந்தொழிற்குறுநிலவேந் து போன் றுளதே. 

இ-ன். பொருவில் - ஒப்பில்லாத, அழியொன்று - ஒருசக்கரத்தை, 

உருட்டி. - செலுத்தி, எப்புவனம் - எல்ல.வுலஅங்களையும், விளக்கும்- 

* : பொருவிலாழியொன்றுருட்டி '' என்றஜ3த துளைக்கும்; சக் 

காத்நிற்கும் பொருள் கொள்ளப்படலாற் சிலேடையாம். விரிகதிர் பரப்பி 

யுலகமுழு தாண்ட வொருதனித் தவிரியுர்வோன ?? என்றார் பிறரும். 

சூரியன் ஓராழியானேழுலகையு மாண்டு விளச்குவோனெனத் இங்வக 
னுரைத்தார். 137 
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ஒளிர்விச்சின்ற, இரவிமன்னவன் - குரியனாயெ அரசன், இறத்தலும்- 

இறந்தவளவில் (அத்தமித்தவுடனே), எதிர்ந்த - தோன்றிய, புன்மாலை- 

புல்லிய மாலைக்காலமான த, பரவை - கடலையுடைய, மாநிலமுழுவதும்- 

பெரிய வுலகமுழுதையும், பரிப்பவன்-காப்பாற்றுகன்ற அரசன், இறப்ப- 

இறந்துபோக, விரவு - அத்தருணத் திலே வியாபிக்கின்ற, வெர்தொழில்- 

கொடிய செய்கையையடைய, குருகிலவேக்துபோன்றுளது-சிறிய நிலத் 

தையாளு மாசன்போ லிருந்தது. எ-று, 

: இறப்பே சாமிகுதிபோக்காம் ?? என்றதனால் ஈண்டு குரியன் 

இறத்தல் - போதலும் - அரசனிறத்தல், சாதலுமாகப் பொருள்கொள்ச. 

உலக முழுவதும் புரத்தல்செய்த அரசனீங்யெ வளவிழ்றோன்றி ஏழை 

களை வருத்துதலால் வெந்தொழிற் குறுநில வேந்தனென்றுங் சூரியனீங் 

இச் சந்திரன் ரோன்றுதற்டையே தோன்றிச் சிறி துபொழுதுகின் றழிவ 

தாதலிற் புன்மாலையென்றும் சொல்லினார். மாலைக்குக் குறுநிலமன்ன 

ரை ஒப்புமைசொல்லலால் உவவையணி, 5 

காலமென் னுமோர்வணிகன மேலகன் றவான்கல்லின் 

ஞாலநீளிருள் சீப்பவனலங்கொள் பொன்னாக 

வேலுமாறுரை தெ தனவொளிர்செக்கர்வானிரு ண்ட 

நீலவார்குழலஓுயிர்சுடவெழுர் தசெச்நெருப்பே. 

இ-ள். காலமென்னு மோர்வணிகன் - காலமாகிய வொருவைசிய 

னைவன், மேல் - மேலாக; அகன்ற - பரந்த; வான்கல்விஸ் - ஆகாய 

மாகிய (உரை) கல்லிலே, ஞாலம் - பூமியிணிடத்து, £ீளிருள் - மிச்ச 

விருளை, சீப்பவன்-கெடுப்பவனாகய சூரியனை, நற்குணத்தைக்கொண்ட, 

பொன்னாக - கனகமாக, ஏலுமாறு - பொருந்துமாறு, உரைத்தென- 

உரைத்ததுபோல், ஒளிர் - விளங்குகின்ற, செக்கர்வான் - செவ்வான 

மானது, இருண்ட - இருளுற்ற, நீலம் - நீலகிறம்பொருந்திய வார்- 

நெடிய, குழல் - கூந்தலையுடைய தமயர்இயின அ, உயிர்- ஆவியை, சட- 

சுடுதற்பொருட்டு, எழுந்த - தோன்றிய, செர்ரெறாப்பு i செர்த்யே 

(அம்). எ-று. 

காலத்தில் வணிகனையும் ஆகாயத்தில் உரைகல்லையும் குரியனிழ் 

பொன்னையும், ஆசோபித்தலால் உநவகவணி. செவ்வானத்நிற் பொன் 

னுரைத்தாலென்னுந் தற்தறிப்பணி மேற்சொல்விய உருவகவணியை 

உறுப்பாகக் கொள்ளுதலால் உறுப்புறுப்|& கலவையணி, செவ்வா 
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னத்திற் செந்திக் குறிக்கப்பட்டமைமால் போநட்டற்தறிப்பணி. இத 
னுள இரண்டணிகள் சேர்க்க வருதலாற் சேர்வையணி, 

செய்யவெங்க திரிறத்த லுமவனுழைச்£ றந்த 

| மொய்கொள்பேரொளிவனிதைக்: குமூட்டசெர்தழலின் 

வெய்யநீர தாய்ப்பரந்தெழுசெக்கர்வான் மெலிந்த 

வைய நண்ணிடையணங்கனுக்கென்கொலாயமையும். 9” 

இ-ள். செய்ய - செந்நிறம்பொருந்திய, வெங்கதிர் - சூரியனை 

வன், இறத்தலும் - இறந்தலளவில், அவனுழை-அவனிடத்தே, சிறந் த- 
சிறப்புற்றிருந்த, மொய்கொள் - மொய்த்தல் கொண்ட, பேர் - பெரிய, 

ஒளிவனிதைக்கு - சாயாதேவிக்கு, ஹூட்டு- மூட்டப்பட்ட, செந்தழலின்- 

செந்ரெருப்புப்போல், வெய்ய£ரதாய் - கொடியகுணத்ததாய், பார்து. 

விரிந்து; ஒளிர் - விளங்காநின்ற, செக்கர்வான் - செவ்வானமான ௮, 

மெலிந்த - கர மநோயாவிளைச்ச, ஜயம்-ஜயத் அக்டடெமாயெ, நுண்ணிடை- 

அண்ணிய இடையையுடைய, அணங்கினுக்கு - தமயந்திக்கு, என்கொ 

லாய் அமையும் - எப்படிப்பட்ட தா யிருக்கும். எ-று, 

இருவகைப் புணர்ச்சியுள் உள்ளப்புணர்ச்சியின் வழித்தாயெ பெய் 

யுறுபுணர்ச்சி யுற்றோர்க்கு விருப்பின் திண்மை சிறிதொழிந்து நிற்கு 

மாயினுர் தலைவனீ ங்கிய வளவிலிவர்களும் பொருது சககமனஞ செய்வ 

ரென்பஅதோன்ற ஒளிவணிதைக்கு மூட்டுசெந்தழலினென்றார். மருவு 

காதலராருயிர் மாய்ச்திடி, லெரியின் ஞூழ்கியிறந்து படுவதற், கருநெறித் 

தலைவைக்கு மடிக்கடி, புரவிசன்மகப்பேறு பொருந்துவார் ?? செக்நர் 

வானத்தை ஒளிவனிதைக் கு றப செந்தழலாசக் குறித்தமையாதல் 

தற்கறிப்பணி: 7 
தண த்தலெண்ணிமெய் தளர் வுறுநேமியம்பறவை 

புணர்தீதவஞ்சிறைப்புல்லுவிட்டொழியநெட்டுயிர்பாற் 

றுணர்த்தமெளவல்வண்௫தநரீள்கங் குன் முன்றோன் நிற் 

பணை த்தவெம்முலைப்பாகிழையல்குலென் படுமே. 

இ-ள். தணத்தல் - பிரிவை, எண்ணி - நினைத்து, மெய்-உடம்பு, 

தளர்வுறு - தளாச்சியடைகின்ற, சேமியம்பறவை - சக்கரலாகப் பறவை 

கள், நெட்டுயிர்ப்பால் - பெருமூச்சோடு, புணர்த்த - கலந்த, அம - அழ 

இய, சிறை - இழைகளின், புல்லு - தழுவுதலை, விட்டு - விடுத்து; ஒழிய- 

நீங்கவும், வண்டு - வண்டுகளானவை, துணர்த்த - கொத்துசளாகப் ஈ 



இடக் நைடதம். 

பூத்த, மெளவல் - முல்லைமலரிலே, ஊத - ஆரவாரிக்கவும், கீள்-கெடிய, 

கங்குல்முன் - மாலையான த, தோன்றின் - உதிக்குமாயின், பணை த்த- 

பருத்த, வெம் - விருப்பஞ்செய்கின் ௦, முலை - முலைகளையும், பாசியை | 

பசியவாபரணத்தைக்கொண்ட, அல்குல் - அல்குலையுமுடைய சமயர்திதி 

யானவள், எனபடும் - என்படுவாள். எ-று. 

ஒழிய ஊதவென்னும் வினையெச்சங்கள் தோன்றினென்னும்வினை 

கொண்டு முடிந்தன. புணர்ந்த புணர்த்தவென எதுகைரோக்டி விகார | 

மாயிற்று, இடைவிடாமற் கூடுதலுற்ற பகுப்பறிவில்லாத சக்கரவாகப் | 

பறவைகள் பிரியவும் மன்மசனது அம்பாய்ப்பிரிந்தவர்க்குக் இடைகாட் | 

டும் முல்லைமலரில் வண் கெளாயெ வின்னாண்போர்க்குறியாயெ ஒலியைச் 

செய்யவும் மாலைப்பொழு துண்டாகுமளவில் இவள்படுந்துன்பம் அள 

விறந்த தாகலின் என்படுமென்றார். மாலையிற்காமகோய் மிகுமென்பது, | 

காலையரும்பிப் பகலெல்லாம்போதாதி, மாலைமலருமிந்மோய் என்பதன் : 

காண்க, 8 | 

அங்கண்வானகமுழுவ தஅமவிரொளிபரப்பிக் 

கங்குல்வாயடர்தாரகையெழுந்தனகடலுட் 

பொங்குவெக்கதிர்மணிகிழுக்தென த்திசைபுசப்போ 

ரெற ருராடுதற்கெடுத்தவஞ்சுடரென வியையும். 

இ-ள். கங்குல்வாய் - இரவின்கண், அங்கண் - அழூய விடத்தை 

யுடைய, வானசமுழுவதும் - ஆகாயத்தினிடமெங்கும், அவிர் - விளங்கா | 

நின்ற, ஒளி - ஒளியை, பரப்பி - விரித்துக்கொண்டு, எழுக்தன-சோன் | 

றினயையாகிய, அடர் - நெருங்கிய, தாரகை-உடுக்களானவை, கடலுள். | 

சமுத்திரத்தினுள், பொங்கு - விளங்காரின் ற, வெங்கதிர் - சூரியனா, 

மணி - மணியானது, விழுந்தென - விழுந்ததென்று, திசைபுரப்போர்- 

திக்குப்பாலகர்; எங்கும் - எவ்லிடங்களிலும், நாடுதற்கு - தேதெற். 

பொருட்டு, எடுத்த - ஏந்திய, அஞ்சுடரென - அழயெ தீபங்கள்போல், 

இயையும் - பொருந்தும், எ-று, 

திக்குப்பாலகாது காப்புப் பெரும்பாலுஞ் சந்திரகுரிய/ பொருட்டாத . 

லால் அவருக்குத்தேடல் சொல்லப்பட்டது, சங்குல் - வாயடர் தாரகை 

யெனலால் பகலிற் சூரியனொளியால் மழுங்கி நிற்ருமென்க. (வெங்கதிர். 

மணியென்பது உரவகவணி. தாரகைகளில் தீபங்களைக் குறித்தலால் ' 

தற்குறிப்பணி. 01 

கருத் திஜாடெமுக 'மமென்கொடுங்கனல்கன நற 

வருத்தியுற்றவராருயிர்க்குள கனையயில்வா 



மாலைப் படலம். 985 

௮ருத்துவெங்க தர்ப்பாகெறிந்துடுப்புகர்முகத்த 

விருட்கடர்க் களிறிருகிலக்திறுத்ததையன் றே, 

இ-ள். உடுப்புகர் - தாரகைகளாதிய புள்ளிகளையுடைய, முகத்த- 

முகத்தினையுடைய, இருள் கடாக்களிறு- இருளாகிய மதயானை, உருத் த- 

கோபித்து, லெஙகதிர்ப்பாகு - சூரியனாகியபாகனை, எறிந்து - வீச), கருத் 

இனாடு - நெஞ்சினுள், எழு - வளர்கின்ற, காமமென் - காமமென்திற, 

கொடு௩்கனல் - கொடியதீயானது, கனற்ற - சுடாநிற்க, அருத்தி 

ஆசையை, உற்றவர் - பொருந்தினவருடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர்க்கு 

ளகினை - உயிராகயதழையை, அயில்வான் - உண்ண, இருகிலத்து 

பெரியபூமியினிடத்து, ,இறுத்தது - தங்கியது. எ-று, 

பாகன் என்பது வேந்து, என்னற்போல நின்றது ஆருயிர்க்குள 

தினை யயில்வானென்பதனால், இருள் பிரிந்தவர்க்கு மாண வேதனை 

. யொத்த வேதனையை விளைக்கு மென்க. குளகு விலங்குண்ணும்சழை, 

£6 இலை நகர்விலங்கி னுணவுகுளகென்ப, ?? உயிற்குளகையும், வெங்கதி 

ரிற் பாகனையும், உடுவிற்புகரையும், இருளிற்கயிற்றையும் . ஆரோபித்த 

லால் உரநுவகவனரி. 10 

டீதாட்டுமென் மலர்ப்பூங்கணே தரப்பமெல்லளிநாண் 

பூட்டுபைங்கழைகுழைத்தெதிர்வேனிலான் புகழைத் 

தீட்தொரகையெழுத்தொளிசறந்திடவணிவான் 

கூட்டுமையெனச்செ றிந்த அ கூரிருட்பிழம்பே. 

இ-ன். தோட்டு - இதழ்களையுடைய, மெல் - மெல்லிய, மலர்- 

பூக்களாகிய, பூங்கணை - அழநியவம்புகளை, துரப்ப - செலுத்த, மெல்- 

மெல்லிய, அளிநரண் - வண்டுகளாதிய நாரியை, பூட்டு - பூட்டிய, பைங் 

கழை - பசியகருப்புவில்லை, குழைத்து - வளைத்து, எதிர் - எதிர்க்கின்ற, 

வேனிலான் - மன்மதன து, புகழை - இர்த்தியை, தட்டு - எழுதப் 

பட்ட, தாரகை - உடுச்களாகிய, எழுத்து - எழுத்துக்களின் அ, ஒளிிறந் 

திட - ஒளிவிளங்குதற்கு, அணிவான் - அழகிய வாகாயமான த, கூட்டு- 

கூட்டிய, மையென - மைபோல், கூர் - யிகுந்த, இருள் - இருளின ௮, 

பிழம்பு - திரட், செறிந்தது - நெருங்கியது. எ-று, 

வேணிலானை எழுவாமாக்கி அவன் தனது புகழைச் தீட்டிப தார 

கையாகிய எழுத்தொளி சிறந்திட அணிவதற்குக் கூட்டுமை யெனப் 

பொருள் சொள்ளினு மமையும், சித்திரை வைகாசி மாதங்கள் காமத்தை 



986 நைடதம். 

மிகவும் விளைக்கும் உரிமை நோக்கி : வேணிலான் ?? என்றார். தாரகையி 
லெழுத்தையாரோபித்தலா லுறுவகவணி. இருளில்மையைக் குறித்த 
லால் கற்குறிப்பணி. இதுமுன்னுருவசத்தை யுறுப்பாகக் கொண்டமை 
யாத் கலவையணி. 11 

பட்டகாரிருட்கமல்குல்போதரப்படா திசைக 

னெட்டிலுளளன பொருள் கவர்ந்ததிலனென்னா 

விட்டிலங்கொளிவெய்யவன் றன அமெல்லவிரலாற் 

சுட்டியெங்கணுங்காட்டல்போற்சுடர்வனசுடர்கள். 

இடன், பட்ட - உண்டாகிய, கார் - கரிய, இருள்-இரு௭ யுடைய, 

கக்குல் - இரவானது, போதர - வர, படர் - பரந்த, திசைகளெட்டின்- 

எட்டுத் இச்குகளிலும், உள்ளன- இருக்கின்றன வாகிய, பொருள்-பொருள் 

களை, கவர்ந்து - அபகரித் துக்கொண்டு, ஏகிலனென்னா - நான் போக 

வில்லையென்று, ஒளி - காந்தியை, விட்டு - வீசி, இலங்கு - விளங்கா 

நின்ற, வெய்யவன் - சூரியனானவன்) தனது - தன்னுடைய, மெல்விச 

லால் - மெல்லியவிரவினால், சுட்டி - குறித்து, எங்கணும் - எவ்விடங்க 

ளிலும், காட்டல்போல் - காட்டுதல்போல், சுடர்கள் - தீபங்கள், சுடர் 

வன - விளங்குவன. று, 

பிமர்பொருளைப் பா.துசாப்போர் அவ்விடத்தை விட்டு நீங்கு மிடத் 
துப் பின்காப்பவர்க்குத் தங்காப்பினுள்ள பொருள்களை யொப்பித்தல் 
உலகவழக்கமாகலிற் பகவிற்காத்த சூரியனீங் கமிடத்து இரவிற் காக்குஞ் 
சந்திரன் வருதற்குப் பொழுது £ட்டி த் தலால் அவ்வுடைை யைக் காத 

தற்குரிய அவன் மனைவியாகிய இசாமடந்தைக்கு ஒப்பிக்கு மிடத்துச் 
சொன்மாத்தி கிரத்தாத் கக்கத் தோன்ற வெய்யவன் றனது 
மெல்விரலாற் சுட்டிக்காட்ட லென்றார். அம்மாலைக்காலத் லே உண்டா 
யெ தீபங்களில் வடடல கரம் தகவல் தற்குறிப்பணி. 12. 

* மாலைப்படல முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 313. 

ரி; ரம க வியந்த தெற்றுக்கோ வெனின், மாவும் புள்ளும் . 
 துணையோடின்புற்று விளையா டுவதனாலும், அ௮.துகண்டு ஒருதலைக் காம 
முற்றீர்க்கும் காமக்குறிப்புச் சிறத்தலானும், தீங்குழவிசைத்தல், பந்தர் | 
மூல்லைவந்து மணங்கஞற்றல் முதலியன மேன்மேலும் விரகத்தைப் : 
பெருக்கலானு மென்க,. 

மல்லிகையே வெண்சங்கா வண்டூத வான்கருப்பு 
வில்விகணை தெரிர் த மெய்காப்ப - முல்லைமலர் 
மென்மாலை சோளசைய மெல்லநடந்ததே 
புன் யாலையந்திப்பொழு,௮. 

என்றார் ஈளவெண்பாவாரும், 
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த மையாக அவயம் 

ரன தாகா களான பகலாக வாயா டட ப ண்ணு)! 

் யத்தின்கண், எழுந்தது - உதித்தது. எ-று, 

* 

நிலாத்தோற்று படலம். 

[| இப்படலத்தால் அம்மாலைக்குப் பின்வரும் நிலவின ௫ 

தோற்றஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

கலிநீலைத்துறை. 

வெவ்வராவினைவிண்டொடர்மந்தரம்பிணித்துக் 

கெளவைமிக்கெழக்கடவுளர்கடைந்திடுங்காலைப் 

பெளவவெண்டி ரையுயிர் த்தசெம்ப அமைவாண்முகம்போற் 

றெய்வொண்கதிர்பரப்பிமீதெழுந்த துதிங்கள். ம 

இ-ள். கடவுளா-தேவர்கள், வெம் - வெவ்விய, அராவினை-வாசுகி 

யென்னும்பாம்பை, விண் - ஆதாயமுகட்டை, : தொடர் - அளாவிய, 

மந்தரம் - மந்தரமலையின்கண், பிணித்து - கயிறாகக்கட்டிு, கெளவை- 

ஒலியானது, மிக்கெழ - அதிகரிக்க, கடைந்இடுங்காலை - மச்இக்குங் 

காலத்தில், வெண்டிரை - வெள்ளிய அலைகளையுடைய. பெளவம்-பாற் 

கடலானது, உயிர்த்த - ஈன்ற, செம்பதுமை - செந்தாமரையி லிருக 

கின்ற இலக்குமியின து, வாள் - காந்திபொருந்திய, முகம்போல் - முகத் 

தைப்போல, தெய்வம் - தெய்வத்தன்மையுள்ள, ஒண்கதிர-ஓளிபொருதீ 

திய ரணங்களை, பரப்பி-விரித்து, திங்கள் - நிலவானது, மீது - அகா 

கட.வுள்ரு முடிவுகாலம் அடைந்ததென்று நடுநடுங்கக் கொடிய கடு 

வைத்தந்ததென்பார் வெவ்வராவென்றும், பெரியமலையென்பார் விண் 

டொடர் மந்தாமென்றும், மற்றையரீரர் கடைதற்கரிசென்பார் கடவுளர் 

கடைந்இடு மென்றும், ஒருவர் கருபபத்திற் றோன்றின எல்லளென்பார் 

பெளவவெண்டிரை யுயிரத்த வென்றும், மாதர்முகச் துக்கு உபமானமாகு 

மதி இவள்முகத்துக்கு உவமேய மாகுமென்பார் பதுமை வாண்முகம் 

“போலென்றம், நெடுந்தூரத்தூற்றும் இருளையோட்டுமென்பார் தெய்வ இ 

க் 

(வொண்கதிர் பரப்பியென்றும், இவ்விடத்தி லுதித்ததென்பார் மீதெ 

முந்ததென் றும் சொல்லினார். 

திருவின் முகத்தை உபமானமாகவும், சந்திரனை உபமேயமாகவும் 

சொல்லுதலால் உவமையணி. க 

செறிந்தவாழ்கடற்செல்வனுமவனுழைச்சிறந்தாங் 

குறைந்தவாருயிர் த் துணைவியர்பலருமுள்ளுவந்து 
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நிறைந்ததெண்டிரைரீர்குடைர்தாட_லி னிகலி- 

யெறிந்தமென் மலர்ப்பந்தெனவெழுந்த அ திங்கள். 

இ-ள். செறிந்த - மிகுந்த, ஆழ் - ஆழ்ந்த; கடற்செல்வனும்-சமுத் 

திரராசனும், அவனுழை - அவனிடத்தி சிறந்து - சிறப்பையடைந்து, 

ஆங்கு - அச்சமுத்திரத்தின்கண், உறைந்த - தங்கிய, ஆர் - நிறைந்த, 

உயிர் - உயிர்போன்ற, துனைவியர்பலரும் - மனேவியரனைவரும், உள்ளு : 

வந்து - மனமகிழ்ந்து, நிறைந்த - நிறைவையடைந்த, தெண்டிரை- 

தெளிர்தவலைகளையுடைய, நீர் - நீரில், குடைந்து - குளித்து, ஆடலின்- 

விளையாடற்கண், இகலி - பகைத்து, எறித்த - விரிய, மெல்-மெல்லிய, 

மலர்ப்பந்தென - பூச்செண்டுபோல, திங்கள் - நிலவான அ, எழுந்த து- 

தோன்றிற்று. எ-று, இகலியென்பதை வலிர்தெனினுமொக்கும். 

கடல்வேந்த னென்றமையால் அவனுயிர்த் துணைவியர் நதிமாத 

ரெனக்கொள்க. உதயமாதிய சந்திரனிடத்து மலர்ப்பக்தைக் குறித்தமை 

யால் தற்தறிப்பணி. 2 

கநிர்செய்நித்திலங்கறங்குதெண்டிரைக்கரத்தெறியு 

முதஇர்பனிக்கடன்முகட்டினன் முளை த்தொளிர் திங்கள் 

விதியின்மாலையாந் துணை வியைலீ ஙருட்டலைவன் 

வதுவையாற்றுவான்வைத்தபொற் குடபெனவயங் கும். 

இ-ள். கதிர்செய் - இரணத்தைச் செய்னெற, நித்திலம் - முத்துக் 

களை, கறங்கு - ஒலிக்கின்ற, தெண்டிரை - தெளிந்த அலைகளாகிய, கர 

தீது - கைகளால், எறியும் - வீசுகின்ற, முதிர் - முதிர்ந்த, பனிக்கடல்- 

குளிர்ச்சியமையுடைய கடலின அ; முகட்டினில் - சடம், மூளைத் து- 

தோன்றி, ஒளிர - விளங்கா நின்ற, திங்கள் - நிலவானது; விதியின- 

் விதியினால்) மாலையாம் - மாலைக்காலமாகிய, துணைவியை - மனையாட்டி 

யை, வீங்கு - மிகுந்த; இருள் - இருளாகிய தலைவன் - நாயகன், வது : 

வையாற்றுவான் - மணஞு செய்யும்பொருட்டு, வைத்த-வைக்கப்பெற்ற, 

பொழற்குடமென - பொன்னாலாகிய குடத்தைப்போல்; வயங்கும்-விளங் 

கும். எ-று, 

விலாகத்தில் கரணம் ழைக்கின் மரணம் தருமென்பது அறநுவிழற் 

சொல்லப்பட்ட தாகலின் விதியின் வைத்த பொற்குடமென்றாரர். மாலைப் - 

பொழுதிற் றுணேவியையும் இருளிற் தலைவனையும் அரோபித்தலால் 

உரநுவகவணி, சந்திரனிடத்துப் பொற்குடத்தைக் குறித்தலால். தற் 
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தறிப்பணி, இத்தற்குறிப்பு உருவகத்தை அங்கமாகவுடைமையின் உறுப் 
புறுப்புக் கலவையணி. 2 

தெள்ளுதெண்டிசைக்கருங்கடலெழுந்தவெண்டிங்கள் 

புள்ளவாங்கணைமதனனைப்பூம்புனலாட்ட 

வள்ளிதழ்க்கருங்குவளைபெய்திரவெனுமடந்தை 

வெள்ளிவெண்குடமேக் தினளாமெனவிளக்கும். 

இ-ள். தெள்ளு - கொழிக்கின்ற, தெண்டிரை - தெளிந்த அலை 

களையுடைய, கருங்கடல் - கரியகடற்கண், எழுந்த - தோன்றிய, வெண் 

டங்கள் - வெள்ளிய சந்திரனானது, புள் - வண்டுகளானவை, அவாம்- 

விரும்புகின்ற; கணை - மலர்க்கணைகளையுடைய மதனனை - மன்மத 

னுக்கு, பூம்புனல் - ௮ழ௫ிய£ரினாலே, ஆட்ட - அபிடேகஞ்செய்ய, இர 

வெனுமடூந்தை - இரவாகிய மடர்தையானவள், வள்இதழ் - கூரிய 

இதழ்களையுடைய, கருங்குவளை: - நீலோற்பலப்பூவை;, பெய்து - மேலே 

சூட்டி, வெள்ளி - வெள்ளியினாலாகிய, வெண்குடம் - வெள்ளிய குடத் 

த; ஏச்சனளாமென-ஏக்இனாளென்று சொல்லும்படியாக, விளங்கும்- 

(களங்கதீதோடு) விளங்கும். எ-று. 

புள் - வண்டு, * புள்ள வண் டவிட்டம்புட்பேர் ?? என்பதனாலறிக. 

அவாவும் என்பது அவாமென உகரங் குறைந்தது. இரவு மன்மதனரசுக் 

குரிய காலமாதலால் பட்டாபிடேக மில்லாமல் ௮ரசு செய்யக்கூடாமை 

யின், புனலாட்ட இரவெனுமடந்தை வெள்ளிவெண்குட மேந்தின 

ளென்றார். மடந்தையர் அவன்றொழிற்குக் சாணமாகையால் இராமடர் 

தைக்கு அபிடேகஞ் செய்யும் உயர்வு சொல்லப்பட்டது. இரவெனு 

மடந்தை யென்றது உநவகவணி. களங்கமென்னும் உவமேயத்தை 

விட்செ கருங்குவளையென்னும் உவமானமாத்திரத்தைக் கூறுதல் உயர்வு 

நவிற்சியணி சந்தினிடத்திலே வெள்ளிக்குடத்தைக் குறித்தலாற் தற் 

குறிப்பணி. 4 

புலவுகாறுவெஞ்சுறவெறிபொருதிரைமுகட்டி 

னிலவுகொப்புளித் அயரியநிகரில்வெண்மதிய 

் மலகிறுரகைமீன் பயிலாரிருட்கடலி 

ஆ ஓலகமாழ்தலுமெழுந்தபுந்பதமெனவொளிரும். 

இ-ள். புலவுகாறு - புலானாற்றம் நாறுகின்ற, வெம் - வென்விக் 
சுறவு - - சுறாமீன்களை, எறி - எறியும், பொரு - கரையின் ரோ துன் ஐ. 

* கடலில் உலகமாழ்தல் பிரளயத் தெனம் அுதுகாலை லட்டு ணு 

சுவேதவாகமாகச்சென்று மூழ்கிய உலகை மேலெடுத்து நிறவுவர் என்று 

வேதோபப் பிருங்கணமாஇிய புராணங்கள் கூருரிதி தும். 

25 
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திரை - ௮லைகளையுபைய கடலின த, முகட்டின் - உச்சியில், நிலவு- 

சந்திரிகையை, கொப்புளித்து-உமிழ்ந்து, உயரிய - எழுந்த, நிகரில் - ஒப் 

பில்லாத; வெண்மதியம் - வெள்ளியசரந்நிரனான அ, அலகில் - கணக்கில் 

லாத, தாரகை - உடுக்களாகிய, மீன் - மீன்களானவை, பயில் - சஞ்சரிக் 

கின்ற, ஆரிருள் - மிறைந்தவந்தகாரமாகிய, கடலில் - சமுத்திரத்தில், 

உலகமாழ்தலும்-உலகமுழுகிப்போதலும்; எழுந்த - அதிலிருர்து மேலே 

முந்த; புற்புசமென - குமிழியைப்போல, ஒளிரும்-விளங்காகும். எ-று. 

வான்மீனில் மீனையும் இருளிற் கடலையும் ஆசோபித்தலால் ௨௫ 

வக்வணி. சர்திரனில் நீர்க்குமிழியைச் குறித்தலால் போநட்டற்தறிப் 

பாணி. இத்தற்குறிப்பு உருவகத்தை அங்கமாக வுடைமையாற் கலவை 

யணி. 2 

ு இரைநெடுங்கடல்வயிறுளைந்தீன் றவெண்டிங்க 

ணிரைசெமுக்கதிர்க்கரங்களாலம்பரநீவ 

வீரவுகன்றபுன்மாலையாந்தெரிவையுள் வெள்கி 

யருணவெங்கதிர்ச்சுடரினையொளியறவவித்தாள் . 

இ-ள். இளை - அலைகளையுடைய; நெடுங்கடல் “நெடிய கடலா 

னது, வயிறுளைந்து - வயிறுகொகது, ஈன்ற - பெற்ற, வெண்டிங்கள்- 

வெள்ளிய சந்தினானவன், நிரை - வரிசையாயெ, செழுங்கதிர் - செழு 

மையுள்ள கரணங்களாகிய, கரங்களால் - கைகளால், அம்பரம் - ஆகாய 

மென்னுர் தன தாடையை, நீவ - தடவ, விரவுகின்ற - கலக்கின்ற, புல்- 

புல்லிய, மாலையாம் - மாலைச்காலமாகிய, தெரிவை - பெண்ணானவள், 

உள் - உள்ளத்தில், வெள்கி - காணி, அருணம்-சிவப்பாகிய, வெக்கஇர்- 

சூரியனாயெ, சுடரினை - தீபத்தை; ஒளியற - ஒளி£ீல்க, அவித்தாள்- 

அவித்தனள். எ-று. 4. 

அம்பர மென்பது ஆகாயமும் ஆடையும். *: அம்பரங்கடல் விண்டூ 
சாம் ?? என்பதனாற்காண்க, இனமுங்கலந்து நீங்கும் தன் புருடனயினும் 

நாணிற்கெடாது என்றும் ஒரு தன்மைத்தாய்ப் பழகுங்குணமுள்ள குல 
மடந்தைபோல் சந்திரன் கதிர்க்கரங்களால் ஆகாயமாகிய கலையைத்தடவ 

மாலைமாது நாணம் தலைக்கொண்டு குரிடனாகிய திபத்தை யவித்தாளென் 

* ௨ ஓர்க்கோலைசங்க மொளிர்பவள மொண்முத்த - நீர்ப்படு முப் 
பினோடைந்து. ?? என்று கடற்படும்பொருள் கூஐப்படலால் *£ இரைநெடுவ் 
கடல் 1? எனச்சிறப்பித்தார். அயிர்தங்கடையுங் காலத்திற் ரோன்றவின் 
ஈன் றவெண்டிங்கள் 2? எனப்பட்டது. வெண்டிங்கள் என்றது (6 இனச் 

சுட்டில்லாப் பண்பு ?? என்னுக்தொல்காப்பிய விதியினடக்கும், 
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றார். கதிறிற் கரங்களையும் மாலைப்பொழுதிற் நெரிலையையும் வெங்கதி 

ரித் சுடரினையும் ஆரோபித்தலால் உநுவகவணி. அம்பரமென்றது முன 

சொல்லப்பட்ட உருவகம் ஏ அவாகக்கொண்டு அம்பரமென்னும் அம்டிர 

மெனப் பொருள். கொள்ளுதலிற் றெடர்புநுவகவணி. 

குறைவில்வெண்மதி£தான் றமென்குமுதநாண்முகையிற 

சுறகர்வண்டுபாண்முரலனும்முயிரினிற்கிறற் த 

விறைவன்வார் திரைக்கடன்முகட்டெழுந்தனனென்னா 

வறையவந்த தூ தர்கள்சொலிற்றோன் றியதன்றே. 

இ-ள். குறைவில் - கலைகணிரம்பிய, வெண்மதி - வெள்ளிய சந் 

திரனனைவன், தோன்ற - உதயமாக, மெல் - மெல்லிய, குழுதம்-அல்வி 

களுடைய, நாள் - புதிய, மூகையில் - அரும்புகளில், றகர் - இறகு 

களையுடைய, வண்டு - வண்டுகள், பாண் - இசைகளை முரலல - ஒளி 

செய்தல், நும் - உம்முடைய, உயிரினில் - உயிரைக்காட்டிலும், சிற்த 

றெந்திருக்ன்ற, இறைவன் - சாயகனானவன்; வார் - நெடிய, திரை- 

அலைகளையுடைய; கடல் - கடவினத, முகட்டு - உச்சியில், எழுந்தன 

னென்னா - புழப்பட்டானென்று, ௮றையவந்த - சொல்லவந்த, ததர 

தூதர்களுடைய, சொல்லில் - சொல்லைப்போல், தோன்றியது-தோன்றி 

யது, எ-று, 

ஒருவர்பால் நாடோறும் பயன்பெற்று வருபவர் தம்மாலடுக்கப் 

பட்டவர் உயிரிற் சிறந்தபொரு எடைவதுதாமுன்னர்த் தெரிர்து அதை 

அவர்க்கு விரைந்து சொல்லி அவ்வின்பத்தைத் தாமுமடைவர். ௮௮ 

போல் என்றும் அல்லிமலறிற் றேனுண்டு வண்டினம் பாடல் அவற்றிம் 

குதி தலைவன் வரவுகூறுந் தூதர் சொல்லிற் ரோன்றிய தென்றார். எம் 

தத் அதுகளினும் வண்டு தூதிற்ருச் இறக்ததென்பது வண்டூவிடுதூாதிற் 

காண்க. வண்டினிசையிற் நூதர்கள் சொல்லைச் குறித்தமையால் தற் 

துறிப்பணி, றகர் - போலி, | i 

தெண்பனிக்கடற்றிரையினி அயிர் தீதவெண்டி ங்க 

டண்புனற்றடத்தாம்பன்மெல்லிதம்த் துகிலைவந் 

தொண்கரத்தினானெ௫இம்த்தலுகாணமீதூரக் 

 கண்புதைத்தெனக்குவிந்தனகடிகமழ்கமலம். 

இ-ள். தெள் - தெள்ளிய, பணி - குளிர்ச்சி பொருர்திய, திரை- 

அலைகளையுடைய, கடல் - கடலானது; இணிது - இனிதாக, உயிர்த்த. 

ஈன்ற, வெண்டிங்கள் - வெள்ளிய சந்திரன், தண் - தண்ணிய, பனல்- 

நீரையுடைய, தடத்து - தடாகத்திலுள்ள, ஆம்பல் - அல்லியினுடைய, 
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மெல் - மெல்லிம, இசழ் - இசழ்களாகிய, துல் - அடையை, ஒள்-ஒள் 
ளிய, கரத்தினால் - இரணமாதகிய சையினால், தைவர்து - தடவி, நெடிழ்த் 

தலும் - அவீழ்த்தவளவிலே, கடி - வாசனை, கமழ் - மணக்கின்ற, கம 

லம் - தாமரை, நாணம் - (அச்செய்கையைக் சண்டுண்டாகிய) காணம்? 

மீதார - அதிகரிக்க, கண்புதைத்தென - கண்களை மூடிக்கொண்டன 

போல், குவிந்தன - முடிழ்த்தன. எ-று, 

புலவர் தொன்றதொட்டுரைக்கு முறைப்படி சந்திரன் அல்லி 

மனைவியின'த இதழ்த்துகலை கெடுழ்த்தலு மென்றதற்கேற்க சூரியன் 

மனைவியாகிய தாமரைகுலிதலை நாணிக் கண்களை மூடிக்கொண்டன 

போல் முகிழ்திதன வெனக்கொள்க. இதழ்த் துிலென்றது உநவக 

வணி. கரத்தினால் என்றலிற் கரமாகிய கரமென்று முன்னுருவக வேது 

வாகப் பொருள்கொளல் வேண்டலில் தோடர்புருகவணி. கமலம் கண் 

புதைத்சென வென்றல் தற்குற்ப்பணியாம். 6 

களிசெய்காமகோய்விளை த்திடுமிரவெனுங்கன்னி 

நளிகொள்வெண்மதிலக்கிளாவாண்முகமதனாற் 

நெளிரிலாக்கதிர் ததேறல்கொப்புளித்தலுஞ்சிறந்த 

ஷவொளிகொள்வான்மகிழ்பூ த்தெனவிள ங்கினவுடுக்கள் . 

இ-ள். களிசெய் - களிப்பினைச் செய்சன்ற, காமகோய் - காமமா 
கியகோயை, விளைத்திடும் - உண்டாக்கும், இரவெனுங்கன்னி - இர 

வென்னு மங்கையானவள், ஈளிகொள் - குளிரச்சியமைக்கொண்ட, வெள்- 

வெள்ளிய, மதி - சந்திரனாபய, நலங்ளெர் - நன்மை விளங்காநின்ற, 

வாள் - காந்திபொருந்திய, முகமதனால் - முகத்தைக்கொண்டு, தெளி- 

செளிந்த, நிலா - ஒளிபொருந்திய, கதிர் - நரணமாதிய, தேறல் - மது 

வை, கொப்புளித்தலும் - உமிழ்தலும், இறந்த - இறக்கப்பெற்ற, ஓளி 

கொள் - ஒளியைக்கொண்ட, வான் - அகாயமாகிய மிழ் - மநழமர 

மானது, பூத்தென - பலர்ந்ததபோல, உடுக்கள் - தாரைகைகள், விளங் 

கின - ஒளிசெய்வன. எ-று, 

மாதர் சுவைக்க மகிழமர மலர்வதென்பதுபற்றி இரவென் னுங் 

கன்னி மதிமுகத்தாற் சுவைக்க வான்மகிழித் ராரகைமலர் பூத்தனவென் 

ரூர். இது உருவக்ததை அங்கமாகக்கொண்ட போநட்டற்கறிப்பணி. 9 

கள்ளிருட்குறும்பெறிந்தெமுகனிர்மதிச்செல்வன் | 

வின் ளுமாம்பல்வா ய்க்கங்குலாக்தெரிவையைவேட்ப 
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வளளிவான் மகள் சிதறுவெண்பொரியெனவமைர்த 

x புள்ளிமீனினமகலிருவிசும்பினிற்பொடித்த. 

இ-ள். அமைந்த - நிறைந்த, புள்ளி - பொறிசளாய; மீனினம் 

தாரகைகளுடைய கூட்டங்களானவை, நள் - மிக்க, இருள்-இருளாகிய, 

குறும்பு - குறுகிலமன்னனை, எறிந்து --அழித்து, எழு - தோன்றிய, 

களிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, மதி - சந்திரனாகய, செல்வன் - அரசிளக! 

குமானானவன், விள்ளும் - மலர்கின்ற, ஆம்பல்-செவ்வல்விப்பூவாகிய, 

வாய் - வாயையுடைய, கங்குலாம் - இரவாடகிய, தெரிவையை - மங்கை 

யை, வேட்ப - மணஞ்செய்ய, வான் - ஆகாயமாகிய, மகள் - மாதான 

வள், அள்ளி - கைகளாலள்ளி, தெறு - இறைத்த, வெண்பொரியென- 

வெள்ளிய பொரிகளைப்போல, அகல்-அகன்ற, இருவிசும்பினில்-பெரிய 

வாகாயத்தின்கண், பொடித்த - தோன்றின. எ-று, 

மணமுதலிய செய்யும்போது பொரியிறைத்தல் விதியென்பது 

விவாக கற்பத்தித சொல்லப்பட்டது. இதுவும் அவ்வணி. 

இங்கள்வேர் துவெண் டாரகைத் துணை வியர்செ றிய 

வங்கண்வானகத்தெழுதலுமாரழுதுகுக்கும் 

பொங்குவெண்கதிர்வெள்ளியம்பிரம்புபா ர்போர்த்த 

துங்கவல்லிருட்குருநிலவேந் தனை த் துரந்த. 

இ-ள். திங்கள் - சந்திரனா, வேச்.அ - அரசனானவன், வெண் 

தாரகை - வெள்ளியவடுச்களாகிய; துணைவியர் - மனைவியர்; செறிய- 

தன்னோடு நெருங்கிவா, அங்கண் - அழகிய இடத்தையுடைய, வான 

கத்து - ஆகாயத்நின்கண், எழுதலும் - சோன்றியவளவில், ஆர்-நிறஹை 

ந்த, அமுது - அமிர்தத்தை, உருக்கும் - சிந்துகன்ற, பொங்கு-மிகுந்த, 
வெள் - வெள்ளிய, கதிர் - நரணங்களாகிய, வெள்ளியம்பிரம்பு-வெள்ளி 

யம் பிரம்புகளானவை, பார் - பூமியை, போர்த்த - மூடிய, துங்கம்- 

உயர்வுள்ள,  வல்-வவிய, இருள் - இருளாகிய, குறுநிலவேந் தினை-குறு 

நிலமன்னனை, துரந்த - துரத்தின. எ-று. அம் - சாரியை, 

இங்களெம அவனது இரணச்தால் இருணீக்கினதென்பார் கதிர் 

வெள்ளிப்பிரம்பு. இருளைத் துரந்தவென்றார். சம்திரனில் வேந்தனையும் 

* நள வெண்பாக்காரர் ஆன புகழேந்திப் புவவர் வீண்மீன்றோற் 

றத்தை 4 செப்பிளங்கொங்கைமீர் திங்கட்சுடர்பட்டுக் - கொப்புளங் 

கொண்ட குளீர்வாணை - யிப்பொழுதும், மீன்பொதிர்துநின்ற விசம் 

பென்ப தென்கொலேர - தேன்பொதந்த வாயாழ்றெரிந்து '' எனவரு 

ணித்தனர். 
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ரெணத்திற் 'பிரம்பினையும். இருளிற் குறநிலவேந்தனையும் ஆரோபித்த 

லால் உரநுவகவணி. 6 பட 

தாழும்வண்டிமிர்தண்மலர்த்தடஞ்சனை த்தருவி 

னீ மலெங்கணுக் அயல்வருஇன் றனநெடுநீ 

ராழிவெண்டிரைமுகட்டெழுனவிர்மதிக்கதிர்வாள் 

போழும்வல்லிருட்டுிணிபலபதைப்பன போலும். 

இ-ள். வண்டிமிர் - வண்டுசளொலிச்சின்ற, தண் - குளிர்ச்சி 

(பொருந்திய; மலர் - மலர்களையுடைய, தாழும் - தாழ்ந்த; தடம்-விசாலம் 

(பொருந்திய, சனை - இளைகளையுடை௰ய, தருவின்-மரத்தினுடைய, நீழல்- 

நிழல்களானவை, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், துயல்வருசன்றன-அசை 

கின்றன, நெடுநீர் - நெடியகீரையுடைய, ஆழி-கடவின அ; வெண்டிரை 

(முகட்டு - வெள்ளிய! அலைகளினுடைய வுச்சியில், எழும் - தோன்றும், 

அவிர் - காந்திபொருந்திய, மதி - சந்தினானவன், கதிர்வாள் - கரணங்க 

ளாதிய வாளினாலே, போழும் - பிளக்கப்பட்ட, வல் - வலிய, இருள்- 

இருளின ௮, தணி-துண்டங்கள், பல- அனேகம், பதைப்பனபோலும்- 

பதைப்பனவற்றை யொக்கும், எ-று, 

தாமுஞ் சனையெனமுடிக்க, நிலவினிழ் காற்றினைலைகின்ற மாத்தி 

னீமல் நிலத்திலசைவதில் வெட்டெட்டுயிரிறக்கும் இருளின் பதைப் 

பைக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி, 12 

செருவின்மாண்டலரரம்ை பயர்ச்சோகுவரன்ே ற 

பொருவில்வெண்மதிபொழிகதிர்வாளினாற்போழ்ந்த 

விருளுமின் னஇூற்கொழும்புகையுருவெடுத்தெழில்சே 

ர சமடந்தையர்கரு ஙகுழற்கற்றைசென்றடைந்த. 

இ-ள். செருவில் - போரின்சண், மாண்டவர் - இறந்தவர், அரம் 

பையா - அரம்பையரை; சேர்குவர் - அடைகுவர், அன்றே “ அன்றோ, 

பொருவில் - ஒப்பில்லாத, வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திரனானவன், 

பொழி - பொழிகின்ற, கதிர் - இரணமாகிய, வாளினால் - கத்தியினால், 

போழ்ந்த - வெட்டப்பட்ட, இருளும் - அந்தகாரமும், இன் - இனிய, 

அடில் - அறெகட்டைகளின த, கொழும்புகை-கொழுவிய தூமத்தின அ, 

உருவெடுத்து - வடிவெடுத்து, எழில்சேர் - அழகு பொருந்திய, அர 

மடந்தையர் - தெய்வ மங்கையருடைய, கரு - கரிய, குழற்கற்றை- மயிர் 

முடியை, சென்று - போய், அடைந்த - சேர்ந்தன. எ-று, 
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போர்க்களத்நிற் பகைவரோடெதிர்த்நு இறந்தவர்கள் தேவருபசரிக் 

கத் தமக்குரிய அரம்பையரோடு கூடி, லீரசுவர்க்கத்தில் மகழ்ந்திருப்பா 

ராகையால் அவ்வாறு மதியோடு எதிர்த்திறர்த விருளும் தனக்குரியஅவா 

குழல்கற்றையை யடைந்ததென்க. முற்கூறப்பட்ட பொதுப் பொரு 

ளாற் பிற்கூறப்பட்ட சறெப்புப்பொருள் சாதிக்கப்படுதலால் வேற்றுப் 

போநள் வைபிபணி. , சா 

களிகொள்வண்டினமாம்பல்சேர்ந் திசைபயில்கா ட் 

யொளிரும்வெண்மதிஅரத்தலுமுடைர்தகாரிருள்போ 

யளியின்மெல்லுருவெடுத் தவனருர் துணைவியர்பா 

லெளிமையின்னுரையிரங்கிவீழ்க் திசைப்பன வியையும். 

இ-ள். களிகொள் - மகிழக்சியைக்கொண்ட, வண்டினம் - வண் 

டுக்கூட்டங்கள, அம்பல் சேர்ந்து - அல்லிமலர்களையடுத் த, இசைடயில்- 

இராகத்தைப் பாடுகின்ற, காட்சி - தோற்றமான, ஒளிரும் - விளங் 

காநின்ற,; வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திரனானவன், துரத்தலும் - இரத் 

இயவளவிலே, உடைந்த - இதைந்த, காரிருள் :- கரிய விருளான ௮, 

போய் - (தன்னுருவ) கங்க, அளியின் - வண்டகெளுடைய, மெலலுரு 

வெடுத்து - மெல்லிய வுருவங்கொண்டு, அவன் - அச்சந்திரனுடைய, 

௮ரு - அருமையாகிய, தணேைவியர்பால் - மனைவியரிடத்து, எளிமை- 

எளிமையாகிய, இன்னுரை - இணியசொற்களை, இரங்கு - புலம்பி, 

வீழ்ந்து - அடிபணிந்து, இசைப்பனவியையும் - சொல்வனவற்றை, 

யெசச்கும். எ-று, 

ஒருவரா விடுக்கணுற்றவர் தங்குறை முடித்தற்கு நினைத்து அவன் 
நட்பாளர்முதவியோரினும் அவனுயிர்த் தணைவியரை யடுத்து எளிதின் 

மூடிப்பரென்பது தோன்ற அவனருந் துணைவியர்பா லெளிமையின் 

னுரையிரங்கி வீழ்க்திசைப்பன வியையு மென்றார். வண்டிணிசையும் 

இருளின் வேண்டுகோளாகக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. 14 

முள்ளரைச்செழுமுளரியுமுருகுகொப்புளிக்கு 

மன்ளலங்கயத்தாம்பனுமுறவெனவறிந்தெய 

களளுலாமலாமுகிழ்த்தவக் கடிமலர்க்கமலப் 

பிள்ளைவண்டி னஅக்கூறுதேன்பெரிதளித்ததனால். 

இ-ள். கள்ளுலாம் - தேனொழுகுபின்ற; மலர் - அல்விப்பூவான அ, 

மே௫ழ்த்த - குவீந்த, அக்கழு.மலர்க்கமலம் - அப்படிப்பட்டவாசனையுளிள 

சாமரைமலரின் ௫, பிள்ளைவண்டினுக்கு - பிள்ளையாகிய வண்டுக்கு 
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ஊறு - சுரக்கின்ற, தேன் - தேனை, பெரிது - மிகவும், அளித்ததனால்- 

கொடுத்ததனால், அள்ளல் - சேற்றையுடைய, ௮ம் ஃ அழயெ, கயச்.த்- 

தடாகத்திலுள்ள, முள் - முட்களையுடைய, அரை - தாளையுடைய, 

செழு - செழிய, முளரியும் - தாமரைப்பூவும், முருகு - தேனை, கொப் 

புளிக்கும் - உமிழ்கன்்த, ஆம்பலும் - அல்லிப்பூவும், உதவென- தம்மு 

. ரூறவுடையன வென்று, (நாம்) அறிந்தேம்-அறிந்து கொண்டோம்.எ-ற. 

தாமரையின் பிள்ளையாகிய வண்டினுக்கு அல்லி தேனைக்கொடு தத 

லால் மலர்கின்ற காலவேற்றுமைபற்றிப் புறத்தே பசையுடையனபோலத் 

தோன்றினும் அகத்தே நட்புடையன வென்பார் உறவென வறிந்தே 

மென்றார். முளரியும் ஆம்பலும் உரவெனவறிர்தே மென்றது தற்கு 

றிப்பணி. இவ்வாக்கியப்பொருள் கமலப் பிள்ளைவண்டினுக்கு அல்லி 

தேனளித்ததென்னும் பின் வாக்கியப் பொருளாற் சாதிக்கப் படுதலாற் 

செய்யுட்தறிப்பணி. ப 15 

கங்குலெய்தியகாரிருட்கருங்கடறெளியத் ப 

திங்களென்சுடர்த்தேற்றினாத்றேற்றஓஞ்சிறக்து 
பொங்குவெண்ணிலாத்தெளிந்தநன்னீரெனப்பொலிக்த 

பங்கமென்ன நீடருநிழல்படியினிர்படிந் த. 

இ-ள். கங்குல் - இரவில், எய்திய - அடைந்த, கார். - கரிய, 

இருள் - இருளாகிய, கருங்கடல் - கரியகடலான து, தெளிய-கலக்கந்தர, 

திங்களென் - சந்திரனென்னும், சுடர் - கார்தியையுடைய, தேற்றினால்- 

தேற்றாம்வித்தினாலே, தேற்றலும் - உரைத்துத் தெளிவித்த வளவில், 

இறந்து -.இெப்புப்பெற்று, பொங்கு - விளங்குகின்ற, வெண்ணிலா- 
வெள்ளிய சந்திரிகைகள், தெளிந்த - தெளிவையடைந்த, நன்னீரென- 

நல்ல£ர்போல், பொலிந்த - பொலிவையடைந்தன, நீள் - நெடிய, தரு 

நிழல் - மரங்களுடைய கிழல்களானவை, படியிணில் - பூமியின்மேல், 

பங்கமெனன - சேறுபோல்படிந்த - படிந்தன. எ-று. 

இருளிற் கடலையும், திங்களில் தேழறுவித்தையும் அசோபித்தலால் 

உநவகவணி. நிலா நன்னீரென, தருநிழல் பங்கமென்ன என்றலால் 

உவமையணி. ட 16 

அகல்விசும்பெனுமாவின்மென்மடிெ யனத்தோன்றித 

திகழும்வெண்மதியுமிழ்தருசெழுங் ததிர்த்தீம்பான் 

ம் 
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முகைநெகழ்ர் துதேன்பிலிற் றியமுல்லையம்பு றவி 

னுகள்புனிற்றிளங்கன்றெனச்சகோரநின் றுண்ணும். 

இ-ள். அகல் - அகன்ற, விசும்பெனும்-ஆகாயமென்கிற, அவின்- 

பசுவின இ, மெல் - மெல்லிய, மடியென - மடியைப்போல், தோன்றி- 

உண்டாகி, திகழும் - விளங்காநின்ற, வெண்மதி - வெள்ளியசர்திரன், 

உமிழ்தரு - சொரிகின் த, செழு - செழிய, கதிர் - நிலவாதிய, திம-மது 

ரம்பொருந்திய, பால் - பாலை, முகை-அரும்புகள், நெடுழ்க் து-விரிர் த, 

தேன் - தேனை, பிலிற்றிய - துளித்த, முல்லை - முல்லைக்கொடியை 

யுடைய, அம் - அழகிய, புறவின் - முல்லைநிலத்தின்சண், சகோரம்- 

சகோரப்பறவையானது, உகள் - துள்ளுகின் த, புனிறு இளம் - யிகும்த 

இளமையையு டைய, கன்றென - கன்றுபோல், நின்று - நிலைபெற்று, 

உண்ணும - குடிக்கும். எ-று 

அகாயத்திற் பசவினையும், சர்திரனில் மடியையும், நிலவினிற்பா 

லைபும் ஆரோபித்தலால் உநவகவணி. சகோரங் கன்றென வென்றலால் 

உவமையணி. 17 

நன்கமைந்தசாளரத்துறுதகைநிலாக்கொழுந்தை 

யன்பினீடுகூர்வாயினாற்சகோ ரங்களருந்தன் 

மின் செய்வெள்ளிவெண்கம்பியைவிளங்கு நாலச்சிற் 

பொன்செய்கம்மியர்குறட்டினால்வாங்கு தல்பபோ லும். 

இ-ள். ஈன்கமைந்த - அழகுபொருந்திய சாளரத்து - பலகணியி 

னுள், உறு - அடைனெற, நகை - ஒளி பொருந்திய, நிலாக்கொழுந்தை- 

சந்திரனுடைய இளங்ரெணங்களை, அன்பின் - - ஆசையோடு, நீடு-நீண்ட, 

கூர்வாயினால் - கூரியவாயினால், சகோரங்கள் - சகோரப்பறவைகள், 

அருந்தல் - உண்ணுதல், மின்செய் - காக்தியைச்செய்னெற, வெள்ளி- 

வெள்ளியினாலாகிய, வெண்கம்பியை - வெள்ளியகம்பியை (மாட்டி), 

விளங்கு - விளங்கா நின்ற, நூலச்சில் - கம்பியச்சென்னுங் கருவியில், 

பொன்செய் கம்மியர் - பொன்வேலைசெய்யுங் கொல்லர், குறட்டினால்- 

குறட்டினாற்பர்றி, வாங்குதல்போலும் - இழுத்தலை பொக்கும். எ-று. 

நூல்போல் வெள்ளிக் கம்பியைச் செய்தலாற் கம்பியச்சை நலச் 

சென்றார். சாளரமிடமாகச் சகோரப்புள் சந்திரிகையை யுண்ணல் அக் 

கம்மியர் கம்பியச்சில் வெள்ளிக்கம்பியிழுப்ப தபோ லெனலால் உவமை 

யணி. 18 
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அலங்குவெண்மஇத் தூநிலாக்கதிரினின் நிலங்கு ப 

பொலங்கொண்மாடமேற்பு துரிலாமணிபுனல்பொழித 

னலம்பெய்ரேமியம்புட் குலம்பிரிவுளநலியப் 

புலம்புமாறுகண்டுள்ளகெக்குருகுதல்போலும். 

இ-ள். துலங்கு - விளங்குகின்ற, வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திர 

னது, அ - பரிசத்தமாயெ, நிலாக்கதிரில் - சந்திரிகையில், நின்று-நிலே 

பெற்று, இலங்கு - ஒளீர்கின்ற, பொலங்கொள் - அழகனைக்கொண்ட, 

மசடமேல்-- உப்பரிகைமேற்பதித்த, புது - புதிய, நிலாமணி - சந்திர 

காந்தங்கள், புனல் - நிரை, பொழிதல் - சொரிதலான த, கலம்பெய்- 

சுகத்தைத்தருகின்ற, கேமியம்புள் - சக்காவாகப் பறவைகளது, குலம்- 

கூட்டத்தின ௮, பிரிவு - அண்பெண்களின் பிரிவான அ, உளம் - அவற் 

றின் மனத்தை, நலிய - வருத்த, புலம்புமாறு - அவை வருந்துந் தன் 

மையை, கண்டு - (அச்சந்திரகாந்தங்கள்) கண்டு, உள்ளம் - தமதுள்ளம்? 

கெக்குருகுதல் போலும் - சரைந்துருகுதல்போலும். எ-று. 

நிலாவணி புனல் சொரிதலில் உள்ள செக்குருகுதலைக் குறித்தலால் 

தற்தறிப்பணி. 1 

இன்னகாரிருட்கங்குலுக்கெல்லைகாண்லெளாய்க் 

கன்னலஞ்செமுங்கழனிசூழ்விதர்ப்பகாடளிக்கு 

மன்னாமன்ன வனருந்தவப்பேற்றினால்வந்த 

பொன்னவாஞ்சுணங்கணிமுலைப்பூங்கொடி புலம்பும். 

இ-ள். கன்னல் - கரும்புகளையுடைய, அம் - அழகிய, செழு- 

மையுள்ள, கழணிகுழ் - வயல்கள்குழ்ர்த, விதர்ப்பநாடு - வக் இ 

சத்தை, அளிக்கும் - காக்கின்ற மன்னர், மன்னவன் - அரசர்க்கரசனா : 

திய வீமனது, அருர்தவப்பேற்றினால் - அரியதவபலத்தினால், வந்த- ( 

தோன்றிய, பொன் அவாம் - பொன் விரும்புகின்ற, சணங்கணி - தேம 

லணிர்த, முலை-தனத்தினையுடைய, பூங்கொடி - மலர்க்கொடி போல்பவ 

ளாகிய தமயந்தி, இன்ன - இத்தன்மைத்தாகிய, காரிருள் - கரியவிருளை | 

யுடைய, கங்குலுக்கு - இரவிற்கு, எல்லைகாண்கிலளாய் - அளவு காணாத ' 

வளாக, புலம்பும் - புலம்புவாள். எ-று, 

இன்ன - இ என்னுஞ் சுட்டிடைச் சொல்லடியாகப் பிறந்த பெய I 

ரெச்சம. காரிருட்கங்குல் - இன்னசுட்டில்லாப் பண்புகொளடைமொழி 

வ் 

பெற்றுவந்தது. களம் என்னுஞ் சொல் ழளவொழ்றுமைபற்றிக் கழம் ! 

௫ | 
i 
| 
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என்றாகி, அது இறுதிப்போலியாய் உடைமைப்பொருள் விகுதிபெற்று' 
வந்ததென்ப, களத்தை யுடையது ; வயல், பொன் என்பதன்கண் உயர் 

வுசிறப்பும்மை தொக்கது. அலாவும் என்பது அவாம் எனரின்றது. 20 

நிலா த்தொற்றுபடல முற்றிற்று. 

அட செய்யுள் - 333. 

சற்திரோபாலம்பனப் படலம். 

சக்ர சந்திரனை, உபாலம்பனம் பழித்தல், 

இது வஃடூநான முடிபு. 

[இப்படலத்தானே மேலுகித்த சந்திானை விரககோய் 

கொண்ட தமயர்தியானவள் நிந்தித்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற து | 

அறுசீர்க் கமிநெடிலடி யாசிியவிநத்தம். 

விரிதெண்டிரைநீர்க்கருங் கடல்வான் முகட்டிலெழுர்த 

வெண்டிங்காண், மருவுதிரைநீர்ச் சுவற்றுசிகை வடவையி 

டத்தோ மைவிளர்ப்பக்; கருகுங்கெர்டிய வெவ்விடத்தின் 
கடம டந்த பிர வெரிவெங்கதி லெ கண்ணாதணர்தா ருயிர்பருக; வெரிவெங்கதிரா லஓுடல்வெ 

அப்ப யாண்டுக்கற்றா யறியேமால். 

இ-ள். விரி - விரிந்த, தெள் - தெள்ளிய, இரை - அலைகளை 

யுடைய, நீர் - நீரைக்கொண்ட, கருங்கடல் - கரியகடலின த, வான்- 

உயர்ந்த, முகட்டில் - உச்சியில், எழுந்த - உதயஞ்செய்த, வெண்திங் 

வி வெள்ளியசந்திரனே, தணந்தார் - பிரிக்தவர்களூுடைய, உயிர்ப 

௬௧ - உயிரைக்குடிக்க, எறி - எரினெற, வெங்கதிரால் - வெவ்லியகி 

ணத்தினால், உடல்வெதுப்ப - உடலைச்சுட, மருவு - பொருந்துகின் ௦, 

திரைநீர் - அலையையுடைய நீரினை, சுவற்று - சுவறச் செய்கின் ற,சிகை- 

- கொழுச்தினையுடைய, வடலையிடத்தோ-வடவைத்்தீயிடத்தோ, மைவி 

எர்ப்ப - அஞ்சனமும் வெள்ளிதாக, கருகும் - கருகிய, வெவ்விடத்தின் 

சண்ணோ - வெவ்விய விடத்தி னிடத்தோ, யாண்டுக்கற்றாய் - (இவ்வி 

ரண்டினுள்) எதனிடத் துக் கற்றுக்கொண்டாய், அறியேம்-(யாம் அதனை ) 

அறிந்திலேம். எ-று. 

அல் - அசை. திங்களென்பது உயர்திணைப் பெயராதலில் இிங்கா 

ளென விளித்தற்க ணீற்றய னீண்டது. மைவிளர்ப்பவென்பதில், உயர்வு 
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இறப்பும்மை தொக்கது. கடலினிடச் த. வடமைத் தீயும் விடமுக் தோன் 

முதல் பற்றி அதிற்றேன்றிய சந்திரனுக்கு அவற்றினிடத்திற் கற்றுக் 
கொள்ளூதல் சொல்லப்பட்டது. அவன துகதிர் தண்ணியவா யிரும்தும் 

பிரித்தவரைச் சுடுதல்பற்றி எரிவெங்கதி ரெனப்பட்ட து. அறியே மென் 

பது தன்போலியோரையுக் தன்னுடன் படுத்துக் கூறிய உளப்டாட்டுத் 

தன்மைப் பன்மை முற்று, வடவையிடத்தோ விடத்தின் கண்ணோ 

வென்றது ஐயவணி. அ௮றியேமென்ற த தற்தறிப்ப ணி. 

செய்யகமலமலர்கூம்பச்சோர் தகொடியவெண்டிங்காள் 

வெய்யகதிர்வாளலி சியுயிர்வீ ட்டியதனாற்புகழ்பெறுக 

பொய்யிறவத்தினிற்பயக்தபுணரி2வர் தன்குலம்வாழ்க 

மையல்கூரென றனைந ரளும்வருத்கசாதொழிதல்வேண்மொல். 

இ-ள். செய்ய - சிவந்த, கமலமலர் - தாமரைப் பூக்களானவை, 

கூம்ப - குவிய, சேர்ந்த - அடைந்த, கொடிய - கொடுமை பொருந்திய, 

வெண்டிங்காள் - வெள்ளிய சந்திரனே, மையல்கூர் - மயக்கமிகுந்த, 

என்றனை - என்னை, நாளும் - எந்நாளும்; வருத்தாது - வருத்தஞ செய் 

யாமல், ஒழிதல்வேண்டும் - தீவிரல்வேண்டும், வெய்ய - வெவ்விய, 

கதிர்வாள்வீச - சரணெமாடிய வாளைவீ௫), உர வீட்டி - என்னுயிரைக் 

கொன்று, அதனால் - அக்கொலைத் தொழிலினாலே, புகழ் - கீர்த்தியை, 

பெறுக - பெறக்கடவாய், பொய்யில் - பொய்தவிர்க்த, தவத்தின் - தவத் 

தினால், நின்பயந்த - உன்னைப்பெற்ற, புணரிவேந்தின் - கடற்கரசனு 

டைய, குலம் - மரபு, வாழ்க - வாழக்கடவது. எ-று, 

பலநாளும் துன்பப்படுதலில் இறத்தல் ஒருகாளைச் அன்பமென் 

பாள் உயிர்வீட்டியதினாற் புகழ்பெறுக வென்றாள். ** சாசலொருகா 

ளொருபடொழுதுதைத் துன்பமவைபோ, லருகவை யாற்றுதவின்று. ?? 

நீ புகழ்பெறுக நின்குலம் வாழ்கவென்றாளேனும் நீ நிர்தையடைக நின் : 

குலங் கேடடைகவென்பதுகருத்து. வருத்தாது உயிர்விட்டிப் புகழ் 

பெறுகவெனப் பொருள்படலால் வஞ்சப்பு கழ்ச்சியணி. 2. 

விரவகரியகூரிருள்வாய்வெய்யோனென்னக்கதிர்பரப்பி 

மருவுகொழுரர்ப்பிரி்தாரைவருத்தாநிற்குமாமதியே [யெழு 

திரைசெய்கடல்பொன் னுருக்கெபோற்செங்கேழெய்தப்புலரி 

மிரவிகதிராற்ச விமழுங்கியிருத்தல்யா ன காண்குவனால். 
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இ-ள். விரவு - (உலகமெங்கணும்) கலந்த, கரிய - கறுத்த, கூரி 

ருள்வாய் - மிக்கவிருளினிடத்தில், வெய்யோனென்ன - குரியனென்று 

சொல்ல, கதிர் - இரணங்களை, பாப்பி - விரித் அ, மருவு-தம்மை மணந்த, 

கொழுநர்ப்பிரிக்தாரை - தலைவரைப் பிரிக்த மாதரை, வருத்தாறிற்கும்- 

வருத்துகின்ற, மாமதியே - பெரிய சந்திரனே, திரைசெய் - அலைகளை 

யுண்டாக்குகின்ற, கடல்-கடலான 2, பொன்னுருக்கியபோல்-பொன்னை 

யுருக்யெதுபோல், செங்கேழெய்த - செர்நிறமடைய, புலரி - விடியற் 

காலத்தில், எழும் - எழுகின்ற, இரவிக திரால்-குரியிரணத்தினால், சவி 

மழுங்கி - ஒளிகெட்டு, இருத்தல் - இருக்கையை, யானே - நானே, 

காண்குவன் - பார்ப்பேன். எ-று. 

உருக்கியது உருக்யெவெனக் கடைகுழைந்த அ. ஒருவர்க்குத் தின் 

கிழைப்பவர் அவர் கண்முன்னே கேடுறுவரென்பஅ கருத்து. வெய்யோ 

னென்ன வென்றது உவமையணி. கடல் பொன்னுருக்கிய போலென் 

ஐது தற்குறிப்பணி. 3 

* கன்றுகுணிலாக் கனியுகுத்தோன் கடலினமுதங் 
கடைந்தெடுப்பக், குன்றமிடலுங் கலையனை த்துக் தகர்ந்துள் 

ளாவி முறைந் தலையே, அன்றுகதிர்வெண் கலைமதியே சுலவு 

: இரைநீர்க் கடல்குடித்த; வன்றுகல௪ முணிவயிற்றி ஒற்று 

யென்னிலழலாயய. 

இ-ள். துன்று - நெருங்கிய, கதிர் - ரெணங்களையுடைய, வெள்- 

வெள்ளிய, கலைமதியே - கலைளையுடைய சந்திரனே, கன்று - பசுவின் 

கன்றை, குணிலா - குறுந்தடியாகக் கொண்டு, கணி - விளங்கணியை, 

உகுத்தோன் - உதிர்ந்த நாரணனானவன், கடலின் - பாற்கடலிலே, 

கடைந்து - மத்தித்து, அழுதம்-அயிர்தத்தை, எடப்ப-எடுதீதல்வேண்டி, 

குன்றம் - மந்தரமலையை, இடலும் - இட்டவளவில், கலையனைத்தும்- 

பதினாறுகலைகளும், தகர்ந்து - உடைந்து, உள்ளாவி - உள்ளே யிருக் 

இன்ற வுயிர்குறைந்திலை - நீ குறைந்தாயில்லை, கடல் - கடலினுடைய, 

சுலவு - சுழல்கின்ற, திரை - அலைகளையுடைய, நீர - நீர்முழுவதையும், 

குடித்த - பானம் பண்ணின, அன்று - அர்நாளில், கலசமுணி - அகத 

“ % இங்கனம் ப சன்றுகுணிலாக் கணியுகுத்த மாயவ - ணின்று கம் 
மானுள் வருமேலவன் வாயிற் - கொன்றையந் தீங்குழல் கேளாமோ 

தோழீ ?? எனச் லெப்பதிகாரத்தில் ஆய்ச்சியர் குரவையிழ். கூறப்பட்ட து 

முணர்க, கடல் குடித்தசரிதம் திருவிளையாடற் புராணம் இந்திரன் பழி 

தீர்த்த படலத்திற் பரக்கக் காண்க. 

26 
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இயமுனிவனுடைய, வயிற்றில் - வயிற்றினிடத்நில், அற்ரமென்னில்-.... 
நீ உரணித்தாயானால், அழலாய் - (இன்று) சுடமாட்டாய். எ-று. ப 

கண்ணன் கன்றமேய்த துக் கொண்டிருந்தபோது அவனைவஞ்சித் 

துக் கொல்லும்படி கன்றினுருக்கொண்டுவந்த தேனுகாசுரனென்பவனைக் 

குறுந்தடியாக்கொண்டு விளவினுருவாயிருந்த அசானை, விளங்கணியெறி 

தல் போலவடித்து அவ்வி நவரையுங் கொன்றானெனப் பாகவதத்திற் 
சொல்லப்பட்டது. உருமாறிவந்த பகைவரையுங்கொன்ற சூழ்ச்சியுடைய 

நாரணன் கடலிலே மந்தரமலையிட்டுக் கடைந்தும், தனது உதராக்கினி 

யில் வாதாவியைச் சீரணிக்கச்செய்த அக த்தியமுனி கடனீசோடுண்டும் 

நீ நசியாமலிருப்பது எனது தவக்குறையென்ப அ கருத்தாகக் கொள்க, 4 

மட்டுவிரியு மலர்வாளி வருந்துக்கமிம்ய னுயிர்சோரப்; 

பட்டபுழையி லழலுமிமுங் கதீர்கள்சுருக்கிப் பார்வேந்த; 

னெட்டுவரையு மிகழ்ர்துபொலங் கிரிஃயாடிகலு மிருதடர் 

தோ; டொட்டகதிர்மென் கரத்தாலென் னுடலந்தொவோய் 

சுடர் தீதிங்காள். 

(இ-ள். சுடர்த்திங்காள்-ஒளியையுடைய சந்திரனே, (6) வருக்தும்- 

(விரகத்தினால்) வருந்துகின்ற, தமியேன் - தனியேனாதிய வென்னு 

டைய, உயிர்சோர - ஆவிசோர, மட்டுவிரியும் - தேனொழுகுகின் 2, மலர் 

வாளி - மலர்ப்பாணங்கள், பட்ட - தைத்த, புழையில் - துவாரத்தில், 

அமழலுமிழும் - அக்கனியை யுமிழ்கின்ற,, கதிர்கள்-ரெணங்களை, சுருக்கி 

அடக்கிக்கொண்டு, பார்வேந்தின் - புவிச்சாசனாகிய ஈளமகாராசனுடைய, 

எட்டுவரையும் - அட்டகுலகிரிகளையும், இகழ்ந்து - இகழ்ச்சி செய்த, 

பெொல௩கிரியமோடு-மேருமலையுடனே, இசலும்-பகைச்கின் 2, இரு-இரண் 

டாகிய, தடந்தோள் - பெரியபுயங்களை தொட்ட - தீண்டிய, கதிர் 

இரணங்களாகய, மென்கரத்தால் - மெல்லியகரங்களால், என்னுடலம்- 

என்னுடைய தேகமுழுவதையும், தொடுவாய் - தீண்டுவாயாக, எ-று. 

மேருமலை எல்லாமலைகளினும் பெரிதாயும் அட்டகுலவரைகள் 

அதனிற் சிறியவாயும் நிற்றலால் ஈளன்புயங்கள் இகலுமென்றும் இகழ்ந் 

தென்றுஞ் சொல்லப்பட்டன, எட்டுமலைகளாவன. இமயம், மந்தரம், 

கயிலை, விந்தம், மிடதம், ஏமகூடம், மலம், கந்தமாதனம் என்பனவாம், 

பார் - பார்க்கப்படுவது; பருமையையுடையது, பூமி, உயிர் - (உடற்கு) 
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உய்தலைச்செய்வது உயிர்த்தலை யுடையது; அதாவது சீவிப்பது, அழலு! 

மிழு நின்கதிர்கள் ஈளன்றோட்பரிசத்தால் தண்ணிய வாகுமென்பாள் 

தொட்டகதிர் மென்காத்தா லென்னுடலந்தொடுவா யென்றாள். கதிர் 

மென்காமென்றது உநவகவணி. இருதடந்தோள் தொட்டமென் கரத் 

தால் என்னுடலம் தொடுவாயென்பத அச்செய்கைமால் குளிர்ச்சிபெறு 

மென்பது கருத்தாகவின் வல்லோர் நவிற்சியணி. 5 

அல்லினிருண்மாக் கடல்சுவற்றி யளியன்முலைமே லழ 

லூற்றிக், கொல்லுங்கொடிய வெண்டிங்காள் கொழிக்கு 

நினது கதிர்கிறி த, புல்லும்பொழுதி லொழியாது புனல்காண் 

றிந்து சாந்தமெனுங், கல்லுமுருகு மெனிலுலக லெவசேயாவி 

கரையாதார். 

இ-ள். அல்லின் - இரவின்கண், இருள்-இருளாகய, மா-பெரிய, 

கடல் - கடனீரை, சுவற்றி - சுவறச்செய்து, அளியன் - எளியளாஇய 

வென்னுடைய, முலைமேல் - தனத்தின்கண், அழலூற்றி- அக்கனியைக் 

சொரிந்து; கொல்லும் - கொல்லாநின்ற, கொடிய - கொடுமை பொருந் 

திய, வெண்டிங்காள் - வெள்ளிய சந்திரனே, கொழிக்கும் - கொப்புளிக் 

இன்ற, நினதுகதிர் - உன்னுடைய கிரணங்கள், சிறிது - கொஞ்சமீ, 

புல்லும்பொழுதில் - பொருந்தும் பொழுதில், ஒழியா து- ஒயாமல்; இக்து 

காந்தமெனுங் கல்லும் - சந்திரகாந்தமென்னுங் கல்லும், புனல்கான் று- 

மீரைக்கக்கி, உருகுமெணில் - கரையுமேயானால், உலகில் - உலகத்தில், 

ஆவிகரையாதார் - (மென்மையாகிய) உயிர்கரையாதவர்; எவர்-யாவர், 

எ-று. 

உலகமுடிவி லாயிரங் செணங்களோடுதோன்றிக் கடனீரனைத்தை 

யுஞ் சுவற்றி மலைகளையுருக்கித் சவகோடிகளை யெல்லாமழிச்கின் 2 சண்ட 

பானுவின் விர்த்தாந்தம் தொனிக்கச் சந்திரனுக்கு இருட்கடலைச௪ சுவறச் 

செய்தலும் மலைக்கொப்பாகிய முலைமே லழலூற்றுதலும் காயிகளைக் 

சொல்லுதலும் கூறப்பட்டன. நெருப்புமுதவலியவற்றா லுருகப்பெராத 

- வன்மைபொருந்திய கல்லுஞ் சந்திர கரணத்தாலுருகுமெனில் மெல்லிய 

மச்களுயிருரு தல் வியப்போவென்பாள் எவசேயாவி கரையா தாரென் 

ருள். வன்மையுள்ள கல்லேயுருகுமளவில் மென்மையுள்ள உயிருருகு 

மென்னும் பொருள் வினாவின்றிப் பெறப்படுதலால் தொடர்நிலைச் செய்' 

யுட்போநட்பேறணி. 6 

பணந்தாழரவுண் டுமிழ்மதியே யமிழ்தினாடும் பலதேவ, 

கணந்தாம்வெருவும் விடத்தொடும்வர் ததனலைன் றோகணர்வர் 
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புய, மணத்தாருள்ளங் குளிர்ப்பேறத் தண்ணென்கதிர்கள் 
வழகல்குவதுந், தணந்தாருள்ள மிகவெதும்பத் தழல்போ த 
இருக்குர் தன்மையுமே. 

இ-ள். தாழ் - வளைந்த, பணம் - படத்தையுடைய, அரவு - சர்ப்ப 

மானது, உண்டு - விழுங்கி, உமிழ்மதியே - உயிழ்கின்ற சந்திரனே, 

கணவர்புயம் - தலைவருடையபுயத்தை, மணந்தாா-சோரந்தவராகளூுடைய, 

உள்ளம் - மனமானது, குளிர்ப்பேற-குளிர்ச்ியையடைய, தண்ணென் 

கதிர்கள் - குளிர்ச்சியா யிருக்கின்ற நிரணங்களை , வழங்குவதும்-கொடுப் 

பதும், தணந்தார் - பிரிந்தவர்களுடைய உள்ளம் - மனமானது, மிக 

வெதும்ப - மிகவும் வாட, தழல்போல் - அக்நினியைப்போல், உருக் 

கும் - உருக்குகின்ற, தன்மையும் - குணமும், ௮:மிழ்தினோடும் - அயிர் 

தீத்தடனேயும், பலதேவகணம் - பலவாகிய சேவகூடட்டங்கள், வெரு 

வும் - பயப்படுகின் 2, விடத்தொடும் - நஞ்சுடனும், வாசதனாலன் றோ 

வர்ததலைன்றே. எ-று, 

மணந்தார்க்குக் தணந்தார்க்கும் ஒரு தனமையவாகச் செய்யாமை 

கின்குற்றமன்று; நீபழகுதற்டெமாக நின்னுடன்வர் சவைகளுடைய குற்ற 

மென்பது கருத்து. அ௮மிழ்தினோடும் விடத்தோடும் என்றமுறையே, 

குளிர்ட்பேற மிகவெதும்ப வென்றமையால் நானிழையணி. 7 

வடவானலத்தி னுடன்பிறந்தாய் வளர்பூங் * கலையொன் 
றெய்தியபின், படர்வார் சடையோ ஸனழல்பரப்பு அதற்க 
ணோடு பயின் நிருக்தாய், சுடர்கால்கலைக ணிறைக் அமுழு மதி 
யா ங்காலைத் தொடரரவின், விடவாயுறைந்தாய் மதியேநீ வெம் 
மைகால்வ தரிதேயோ. 

இ-ள். மதியே சந்திரனே, வடவானலத்தினுடன் - வடவா 

மூகாக்கினியடனே, பிறந்தாய் - உதித்தாய், வளர் - வளர்கின்ற, பூ- 

* அத்திரிமுணிவர் புத்திரனாகிய சந்திரனுக்கு தக்கன் றனது புத் 
தரிகளாகிய அசுவினி முதலாகிய இருபத்தெழுவரையும் விவாகம் 

பண்ணுவித்தனன். சந்திரன் கார்த்திகை, உரோகிணி என்னும் இருவர் 

மாட்டுமே காதலித்து ஒழுக, அதனையறிந்த தக்கன் வெகுளிகொண்டு 

நின்கலையனைத்.துர் தேய்கவென்று சபித்தான். அங்கனே தேய்பெற்று 

ஒருகலை நின்றகாலத்து இறைவனை யடுத்தானாக; ௮வனிக்கலை யொன்று 

எஞ்ஞான் றுந்தேயாதாக; ஏனையனவளர்ந்துக் தேய்ந்தும் விளங்கிடுக 

என்றருளித் தன் சடைமுடியிற் றரித்தானென்று கந்தபுராணங கூறி 

ற்று, அது  நீர்ந்சனஉன்றியே திங்கடன்னிடை - யார்ந்திடகெலையினை 

_ யங்கையா த்கொளா - வார்க்திடு சடைமிசை வயங்கச் சேர்த்தினன்-சார்௩் 
திலதல்ல ழித் சச்சன்சாபமே ?? என்றதனாலு மூணர்க, 
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அழயெ, கலையொன்று - கலையொன்றை, எய்தியபின் - அடைந்த 

பின்பு, படர் - படர்கின்ற, வார் - நெடிய, சடையோன் - சடையினை 

யுடைய பாமஏவனது, அழல் - அக்கினியை, பரப்பும் - விரிக்கின்ற, 

நுதற்கணோடு - நெற்றிக்கண்ணடனே, பயின்றிருந்தாய் - பழகக்கொண் 

டிருந்தாய், சுடர் - கிரணங்களை, கால் - உமிழ்கன்ற, கலைகணிறைந் ௮- 

ட தினாறுகலையு நிறைந் து, முழுமதியாங்காலை-பூரணசர்தினானபொழுத) 

தொடர் - தொடருன்ற, அரவின் - பாம்பினுடைய, விடவாய் - விட 

முள்ளவாயிலே, உறைக்தாய் - தங்கினாய், (ஆகையால்) 8-8) வெம்மை 

கால்வது - வெப்பத்தைத்தருவ து, அரிதேமோ - அரிதாகுமோ. எ-று. 

ஒருவனுக்குப் பிறக்குமிடமும் பழகுமிடமும் உறையுமிடமும் நல் 

விடமாயிருச்கில் நற்குணமும், தீயிடமாயிருக்கில் தீக்குணமு முண்டா 

கும். ஆதலால் இம்மவிடமுமம் உனக்குத் தீயலாயிருத்தலினால் பிறர்க் 

குத் தன்பஞ்செய்ன்றா யென்றாள். பிறக்குமிடம் பழகுமிடம் உறைய 

மிடமென்னு மூன்றனுள் ஒன்று கொடி தாயிருந்தாலும் அவன்செய்யங 

கொடுமை யளவற்றதாயிருக்க அம்மூனறிட.முங கொடியனவாக வுடைய 

நீ செய்யுந்தீமை கூறவேண்டாவென்பது தோன்ற வெம்மைகால்வதரி 

தே யென்னப்பட்டது சந்திரனுக் சப் பிறத்தல் பழகல் உஹைலென்பவை. 

கள் முறையகச் சொல்லப்பட்டமையால் முறையிற் படர்ச்சியணி. 6 

தொயயின்முலைகள் பசப்பூரத் துணைவர்ப்பிரிந்து தயி 

றந்த; மையன்மடவா ருயிர்கவாவான் கூற்றம்போல வரு 

மதியே; யையமிலையுன் னுடற்களங்க மழலுங்கொடிய விட 

மன்றே, வெய்யபகுவாய்க் கரும்பாந்தள் விழுங்கியாற்றாது 

மிழ்ந்த அவே. 

இ-ள். அணேவர்ப்பிரிக்து - கணவரைப் பிரிதலினாலே, தொய் 

யில் - சம்தனக்கோலத்தை யெழுதப்பெற்ற, முலைகள் - தனங்களான 

வை, பசப்பூர - வேறுபட்ட நிறத்தையுடைய, அயிறுறந்த - நித்திரை 

யையொழிந்த; மையல் - மயக்கத்தையுடைய, மடவார் - மங்கையர த, 

"உயிர் - ஆவியய, கவர்வான்-கொள்ளையிடும் பொருட்டு - கூற்தம்போல, 

கூற்றுவனைப்போல, வருமதியே - வருகின்ற சஈதிரனே, ஐயமிலை- 

(அதற்குக்) சந்தேகமில்லை, உன் - உன்னுடைய, உடழ்சளங்கம் - உடலி 

லுள்ள சறையானத, அழலும்-சுடாகின் 2, கொடி ய-கொடுமைபொருக் 

இய, விடமன்றே - நஞ்சமன்றே, வெய்ய - வெவ்விய, பகுவாய் - பிஎப் 
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பாகிய வாயையுடைய, கரும்பாந்தள் - இராகுவென்னும் பாம்பானது, 

விங்முக - உண்டு, ஆற்றாது - தாங்கமாட்டாமல், உமிழ்ச்சது-சக்கியது.. 

எ-று, 

* இராகு-கரும்பாம்பு வடிவினையுடையு து. . துணைவரைப் பிரிந்து 

ஊணுறக்கமற்ற மாதருக்கு மரணவேதனையொத்த துன்பஞ்செய்தல் 

பற்றிச் சந்திரனுக்குக் கூற்றுவனையுவமை கூறப்பட்ட து. சச்திரனுடைய 

களங்கத்தை விடமாகச் குறித்தமையால் கற்தறிப்பணி. 

சுடர்கான்றெழுந்த வெண்டிங்கா ளென்னேசுடுதி யார 

முதத; அட்னீபிறந்த பாற்கடலின் றன்மையுணரா யானை; 

மடலார்கமலப் பொகுட்டுறையும் புத்தேள்காணா மறைக் 

கொழுரந்தின், படர்வார்சடையில் வீற்றிருக்கும் பான்மை. 

யேனு மறிந்திலையே. 

.. இ-ள். சுடர்-கதிர்களை, கான்று - வீசிக்கொண்டு, எழுந்த-உதித்த, 

வெண்டிங்காள் - வெள்ளிய சந்திரனே, ௪டுதி - சுடுகின்றாய், என்னே- 

(இது) யாதாகவிருந்தது, ஆர் - நிறைந்த, அமுதத்துடன் - அமிர் தினுட 

னே, நீ பிழந்த - நீ பிறக்கப்பெற்ற, பாற்கடலின் - பாற்கடடலினுஸைய, 

தன்மை - குணத்தை, | உணராயானாலும் - அறியாயென்னினும், மடல் 

ஆர் - இதழ்கணிறைந்த, கமலப்பொகுட்டு - தாமரைமலர்க் கொட்டை 

யில், உறையும் - தங்குகின்ற, புத்தேள் - பிரமன், காணா - காணக் 

கூடாத, மதைக்கொழுர்தின்-வேதத் துச்சியிலிருச்கும் பரமசிவனுடைய, 

படர் - படர்ந்த, வார் - நெடிய, சடையில் - சடாபாரத்தில், வீற்றிருக் 

கும்- வீறுடனே யிருக்கின்ற, பான்மையேனும் - தன்மையை யானா 

லும், அறிந்திலை - அறிந்தாயில்லை. எ-று, 

நற்குலத்தில் கல்லோருடன் பிறந்து பெரியோரைச் சேர்ர்குபெரு 
மை பெற்றிருக்கின்ற நீ யாதொரு பயனுமின்றி இத்திச்செய்கை செய் 

வது தகாதென்பது கருத்து. பாற்கடலமுது பரமசிவன் இவைகளி 

னுறவுண்டாடியுஞ் சக்கிரலுக்கு அக்குணமுண்டாகாமை சொல்லப்பட்ட 
மையால் இகழ்ச்சியணி. 10 

* இராகு 'கரும்பாந்த ளென்பதும் மதியை மறைக்கும் என்பதும் 

மேல்வருஞ் செய்யுளானுணர்க. வருமாறு:--புன்னாககாகமணி வானடி. , 

போற்றி நோற்றுச் செர்நாகமோடு கருநாகத்தின் செய்கைபெற்றுப் பின்' 

ஞாகமூன்னர் தமைக்காட்டிய பெற்றியோரை - யந்நாகமீ தமறைப்பா 

சமுதுண்டகள்வர், கெழியராகுவும் கேதுவுமேயென - மொழியஙின்ற 
முதத்பெயர் தாங்கியே - விழுமிதாகிய டட 2 பெயர்த்த 
'மொடிருவரு மீண்டினார். 
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தருவுமணியுமிருகிதியுக்தண்ணங்கமலமலர் த்தவி£ற். 

நிருவீமூயிர்த்தபாற்கடலிற்றெள்ளாரமுதத் துடன்பிறந்தாய் ' 
பெருவெண்மதியநீயுறைதல்பெம்மான்மெளலித திரமிழ்தி 

இருவமாங்கனுறவொன் றம்விடுத்தியேன்மற்றுணேநிகரார். 

இ-ள். பெரு ரிய; வெண்மதியே - வெள்ளிய சந்திரனே, 

_ தீறுவும் - ஐந்தருலையும், மணியும் - இந்தாமணியையும்; இருகிதியும்- 

சங்கநிதி பதுமநிதி யென்னு மிரண்டினையும், தண் - குளிர்ந்த, அம்- 

அழூய, கமலமலர் - தாமரைமலராகிய, தவிசில் - அசனத்தி விறாக் 

கின்ற, திருவும் - திருமசளையும், உயிர்த்த - பெற்ற, பாற்கடலில் - பாற் 

கடலிணிடத்தே, தெள் - தெள்ளிய, ஆர் - நிறைந்த, அமுதத் துடன்- 

அமிர்தத் துடனே, பிறந்தாய் - தோன்றினாய், நீயுறைதல் - நீ வாசம் 

பண்ணுமிடம், பெம்மான் - பரமசிவனுடைய, மெளலி - சடைமுடி? 

கதிர் - உன்னுடைய ரணங்கள், அமிழ்தினுருவம் அமிர்தத்தினுடைய 

வடிவம், (ஆகையால்) அரங்கன் - மன்மதனுடைய, உறவொன்றும்- 

சம்பந்தமொன்றனையும், விடுத தியேல்-விடப்பெற்றாயானால், உனைநிகர்- 

உன்னை நிகராவார், ஆர் - யாவர். எ-று. 

நிகர்வாரென்னு முற்றுவிகுதி நிகரெனத் தொக்கு நின்றது பிறப்பி 

டத்தினாலும் உழையுமிடத்தினாலும் உனக்குண்டா யிருக்கின்ற மேன் 

மையை விரகிகளைச் துன்பஞ் செய்வதற் கேதுவாயிருக்கற பழகுமிட 

மொன்றா லிழக்கின்றா யென்பாள், அரங்கனுதவொன்றும் விடுத்தியென் 

றாள்... ஒருவனுக்குச் குடிப்பிறப்பு முசலியவற்றா லளதாகுங் குணத்தி 
னும் பழகுமினத்தா லுளதாகுங்குணமே பெரும்பா லென்பது “நிலத் 

இயல்பா னீர்திரிந்தற்றாகு மாந்தர்க், கெத்தியல்பதாகு மறிவு ?? என்பத 

லைறிக. அகங்கனுற வொன்றினைவிடுகையிற் சர்திரனுக்குச் செப்புச் 

சொல்லப்படுகையால் இன்மைநவிற்சியணி. அரங்கன் _அங்கயில்லா 

தவன். il 

'திங்கட்புலியைவி ழ்த்தியுயிர்செகுப்பமடவீ ராமியத்திற் 

றங்கப்படிமக்கலஞ்சேர்மின தனுட்புகுதுந்தாழாமே [தீ 

அங்கக்கருந்தா அகப்புடைக்கும் கொழிலோர்க்கூவிக்கூடமெடு 

தங்ை நத்தலத்தால்றைதிரெனப்பணிப்பீராவியளிப் (92. 
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இ-ள். மடவீர் - தோழியரே, இங்கட்புலியை-சர் நரனாயெபுலியை, 
வீழ்த்தி - வீழ்ச்செய்து, உயிர் செகுப்ப - உயிரைநீக்க, அரமியத் தில்- 

கிலாமுற்றத்தில், தங்கப்படிமக்கலம் - தங்கத்தினால் வாம்புசெய்யப்பட்ட 

கண்ணாடியை, சேர்யின் - வையுங்கள், அதனுள் - அக்சண்ணாடியினுள், 

புகுதும் - திங்கட்புலி நுழையும், தாழாமே - தாமதியாமல், அங்கம் 

உயர்ச்சிபொருர்இய, கருந்தாது - இரும்பை, உக - உதிர, புடைக்கும்- 

அடியாமின்ற, தொழிலோர் - : தொழில் செய்வோராகிய கொல்லை; 

கூவி - அழைத்த, கூடமெடுத்து - சம்மட்டியெடுத்து, அங்கைத் தலத் 

தால் - அழயெ கையினாலே; அறைதிரென - அடியுங்களென்று, பணிப் 

பீர் - சொல்லுவீர்களானால், ஆவி - என அயிரை, அளிப்பீர் - காப்பவ 

ராவீர். எ-று, 

எதிர்கின்று சொல்லுதற்குக்கூடாத புலியைப் பொறியுட் படுத்திக் 

கொல்லுதல்போல அம்புலியையஞ் செய்கவென்பாள், தங்கப்படிமக்க 

லஞ் சேர்மி னென்றாள். கற்றுணர்ந்த ,தமயந்தியானவள் தங்களைக் 

கொல்லுதற்கு இவ்வளவு உபாயஞ்சொல்லியது வண்டுமுதலியவற்றைத் 

தூது அனுப்புதல் போலக் காமமயக்கத்தாற் கூறியதெனக் கொள்க 

இங்களைப் புலியென்று உருவகஞ்செய்து கண்ணாடியைப் பொறியென 

உருவகஞ் செய்யாமையால் எகேதச் உநவகவணி. அகம் --கை எனப் 

பிரித் தக் கோடலுமாம். 12 

சுடரும்வடவையுலகழலத்தோன் ௫ தமைத்ததிரையாழி 

ய டருமழன்மாமதியதனையாற்றாதரற்றிவிடுத்ததெனிற் 

படருமிதழிப்புரிசடையெம்பரமனமாருயிர்புரப்பான் 

கொடியவிடமுண்டதபோலவுண்டாலதனாற்குறையுண்டோ. 

இ-ள். சுடரும் - பிரகாசியாநின்ற, வடவை - வடவைத்தீியான ௮, 

உலகு - உலகத்தை, அழல - சட, தோன்றாது - வெளிப்படாமல், 

அமைத்த “ (அதைத்) தன்னுளடக்கிய, திரை - அலைகளையுடைய, ஆழி- 

கடலானது, அடரும் - நெருங்கெ) அழல் - சடாநின்ற, மா - பெரிய, 

மதியதனை - சந்திரனை, ஆற்றாது - பொறுக்காமல், அரற்றி - அழு, 

விடுத்ததெனில் - விட்டதானால், படரும்-படரரநின்ற, இதழி-கொன்றை 

மாலையையணிந்த, புரி - கட்டப்பட்ட, சடை - சடாபாரத்சையுடைய, 

எம்பரமன் - எம்முடைய கடவுள், அமரர் - தேவர்களினுடைய, உயிர். 

ஆவியை, பாப்பான்-காச்கும்பொருட்டு, கொடிய - கொடுமைபொருர்திய, 
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விடம் - விடத்தை, உண்ட அபோல - புதித்த த போல, உண்டால் - இத 

னையும் புசித்தல், அதனால் - அச்செய்கையால், குறையுண்டோ - குறை 
பாடளதோ. எ-று, 

அரற்றலாவத அழுதலும் ஒலித்தலுமாம் 6 அரற்றலே யழுகை 

யோசை ?? யென்பதனாலறிக. சந்திரனுதிக்குங் காலத்திற் கடன் மிக 

வொலித்தலின் அங்ஙனங் கூறப்பட்டது. வடவைத்தியைத் தன்னு 

எடக்யெ கடலானது திங்களை விடுத்த தென்பதனால் அதனினுமி து 

பெருர்தயெனக்கொள்க. தேவருயிரைப் புரக்கக் காளகூடத்தையுண்ட 

போருளையுடைய இவபெருமான், விரகிகளுடைய வுயிரைப்புரக்க இதனை 

யுண்ணாதது அவர்கள் தவக்குறை யென்பது கருத்து. 13 

விரிந்ததிரைப்பாற்கடற்பிறந்த விடமோரிரண்டிலோர்கடவுண் 

மருந் இனுகாச் தகரியவிடமீட்டுமுலகல்வந் ததோ 

பரந்துகன லுமதிக்கலையாம்வெள்ளைவிடத்தைத்தேவர்பல 

சருந்தவருக் தநாணாளும்வளர்வதெவன்் கொலறியேமால். 

இ-ள். விரிந்த - விரியப்பெற்ற, இரை - அலைகளையுடைய, பாற் 

கடல் - பாற்கடலிலே, பிறந்த - தோன்றிய, விடம் ஓரிரண்டில் - விட 

மிரண்டில், ஓர்கடவுள் - ஒப்பற்ற பரமசிவனானவர், மருந்தின் - அயிர் 

தத்தைப்போல், நகர்ந்த - புசித்த, கரியவிடம் - கறுத்த விடமானது, 

மீட்டும் - மீளவும், உலகில் - உலகத்திலே, வந்ததே - தோன்றியதே, 

பரந்து - பாவி, கனலும் - சடரநின்ற, மதிக்கலையாம் - சந்திரனது கலை 

யாகிய), வெள்ளைவிடத்தை - வெண்ணிழத்தை யுடைய விடத்தை, 

தேவர்பலா - தேவர்களனேகர், அருந்த அருந்த - புஜிக்கப்புசிக்க, நாணா 

ளும் - காடோறும், வளர்வது - வளருகின்ற து, எவன்கொல் என்னகார 

ணமோ, (யாம்) அறியேம் - அறிகிலேம். எ-று. அல் - அசை, 

கடலிலுண்டாகிய இரண்டு விடங்களுள் கரியவிடம் ஒருவனுண்ண 

நிக்க இவ்வெள்ளைவிடம் தேவர் பலருண்ண ஈூத்தும் பின்னும் வளர்வ 
தனால் ௮அதனினுமிது கொடிதென்க. ஒருவன் செய்கை முற்றுப்பெறு 

தலும் பலர்செய்கை முற்றுப்பெறாமையும் ஆச்சரியத்திற் கேதுவாகவின் 

எவனெனப்பட்டது. அறியோமென்ப து விரககளுடைய வூழ்வினையின் 

கொடுமை இவ்வளவென வறியேமெனக்கொள்க. மதிக்கலையாம் வெள்ளை 

விடமென்ற து உநவகவணி. வெள்ளைவிடத்திற்கு மீட்டும் தோன்றுதல் 

அதிகமாகச் சொல்லப்பட்டமையால் வேற்றுமையணி, 14 
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நிரைத்தண்டரளக் கோவையென நிலவுகாலும்வெண்ண 

கையீர்; விரைத்தண்கலவைச் செழுஞ் 2சறென் றழலையிறைத் 

அமெய்வெதப்பிற், றிருத் துமலர்ப்பூஞ் சேக்கையென வில் 

வேளபிரி்தா ருயிர்செகுக்கு, மரத்தந்தோய்ந்த வாளியணை 

கிடத்தலென்மே லன்பேயோ. 

இ-ள். நிரை - வரிசைமாக விருக்கின்ற, தண் - தண்ணிய, தாளக் 

கோவையென - முத்துக் கோவையைப்போல, கிலவு-ஓஒளியை, காலும்- 

தருகின்ற, வெள் - வெள்ளிய, நகையீர் - பற்களையுடைய மங்கையசே, 

விரை - வாசனை பொருந்திய தண் - தண்ணிய, செழு - செழிய, 

கலவைச்சேறென்று - கூட்டு வருக்கஞ்சேர்ந்த சந்தனக் குழம்பென்று, 

அழலையிழைத்து - தயைவீச, மெய் - தேகத்தை, வெதுப்பி - சுட்டு, 

இருத்தும் - கரம்புகளையப்பெற்ற, மலா-மலரினஞற்செய்யப்பட்ட, பூ-௮ழ 

கிய, சேக்கையென - மெத்தையென்று, வில்வேள் - மன்மதனானவன், 

பிரிந்தார் - பிரிந்தவர்களுடைய, உயிர் - ஆவியை, செருக்கும் - போக்கு 

தின்ற; அரத்தந்தோய்ந்த - உதிரந்தோய்ந்த,  வாளிஅணை - பாணமெத் 

தையின்மேல், இடத்தல் - படுக்கவைத்தல், என்மேல் - என்னிடத்து, 

அன்பேயோ - அன்புதானோ. எ-று. 

கோயொன்றிருக்க மருந்தொன்று கொடுப்போரைப்போல விரக 

நோயைத் £ர்ப்பதற் கேற்றவைகளைச் செய்யாமல் அதை விர்த்திசெய்வ 

தற் கேற்றவைகளைச் செய்வது அன்புடையார் செயலன் நென்பது 

தோன்ற அ௮ன்பேயோ வென்னப்பட்ட து. சேயென்றழலையிறைத் த 

என்றதும், மலர்ச்சேச்கையென வாளியணை கிடத்தலென்றதும் ஒழிப் 

பணி. 15 

பணந்தாழல்குற் பைந்தொடியீர் பதுமத்திறைக்கும்வா 

னவர்க்குங், கணஞ்சேருலகின் மன்பதைக்குங் காலங்கணித்த 

கலைவல்மலார், மணந்தார் தமக்கோ ரிமைப்பொழுது மாறாக்கா 

தன் மகிழ்கர்புயந்; தணந்தார்க்கூழியாகுமென ச்சாற்றாதிருந் த 

தகையென்ன. 

இ-ள். பணம் - பாம்பின்படம், தாழ் - வணங்குகின்ற, அல்குல்-- 

அல்குலேயடைய, பைந்தொடிமீர் - பசியபொன்னாற்செய்த வளையலை 

யுடைய மங்கையே, பதுமத்திறைக்கும் - தாமரைமலரி விருக்கின்ற 

பிரமனுக்கும், வானவர்க்கும் - தேவர்களுக்கும், உலகின் - மண்ணுல 

கன், கணம் - கூட்டமாக, சேர் - சேரப்பெற்ற, மன்பதைக்கும் - மணி. 
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தீர்க்கும், காலம் - வாழ்நாளை, கணித்த - நிச்சயித்த, .கலைவல்லோர்- 

சோதிட நூல்வல்லோர், மாறாக்காதல் - நீங்காத . விருப்புள்ள, மகிழ்ஈர்பு. 

யம் - தலைவர்புயங்களை, மணந்தார்க்கு - கூடினவர்களுக்கு, ஓரிமைப். 

பொழுது - ஒருமாத்திரையா யிருட்தகாலம், சணசக்தார்க்கு - (அப்புயங்க 

ளைப்) பிரிக்தவர்க்கு, ஊழியாகுமென - ஊழிக்காலமாகுமென்று, சாற்று 

திருந்த தகையென்னே-சொல்லாதிருந்த முறழையெனன காரணம். எ-று. 

* பிரமாவுக்கு ஒருநாள் மணிதர்க்குப்பிரளயமும், தேவர்க்கொரு 

நாள் மணிதர்க்கோர் வருடமுமா யிருக்கு கால வேறுபாடுகளைக் சணித் 

தச்சொல்லிய கணிதர், இதனைச்சொல்லா தது அறியாமையே யென்பது 

தோன்ற என்னெனப்பட்டது. 16 

குதலைமொழியிர் மெய்வெதஅப்புங் கொடுந் தீயா ற்றவேண் 

டுதிரேற், பொதியவரையி னறஞ்சாந்தம் பூசியுலைமற்புகைந் 

தழலக்,; கதலியிளம்பூங் குருத்ததனால் விசிவீசக் கனற்றுவ 

தென், 'மதியின்றழலை யவிப்பதற்கொர் மருந்துண்டாதிற் 
செய்வீ மர. 

இ-ள். குதலைமொழியீர் - மழலைச்சொற்களையுடைய மங்கையசே! 

மெய் - உடலத்தை, வெதுப்பும் - சுடுகின்ற, கொடுந்தீ - கொடியவெப் 

பத்தை; ஆற்ற - தணிக்க, வேண்டுதிரேல் - லிரும்புவீர்களானால், 

பொதியவரையின் - பொதியமலையிற் பறந்த, நறு - பரிமளம்பொருந் நிய, 

சாந்தம் - சந்தன த்தை, பூசி - பூசுதல் செய்து, முலைமேல் - தனத்தின் 

மேல்; புகைந்தழல் - புகைவி... டெரிய, கதவி - வாழையி னுடைய, 

இளம்பூங்குருத் ததனால் - அழகிய இளககுருத்தால், வீசி வீரி - இடை . 

விடாமல் வீஈதல்செய்து, கனறிறுவது - சுடும்படி மூள்விப்பது, என்- 

என்னகாரணம், மதியின் தழலை - சந்திரரெணமாகெ நெருப்பை, அவிப் 

பதற்கு - தணிப்பதற்கு, ஓர் மருந்து - ஒருமருக்து) உண்டு - உள்ளது, 

இல் - உம்மாற்செய்யச் கூடுமானால், செய்வீர் - (அதனைச்) செய்லீர்க 

ளாக. எ-று. 

மொழியாலன்றிச் செயலாற் பயனிலீரென்ப அதோன்றக் குதலை 

மொழிமீசென்றும்; விரகாக்ியைத் தணிப்பதற்குத் தக்கவாறு செய் 

யுந்திறத்த ரல்லீரென்பது தோன்ற வேண்டுதிரேலென்றும், எண்ணிய 

பகி பிரமதேவன், வானவர், மன்பதை என்னுயிவர்க்கு ஆயுள் வரை 

யறுத்த விடயம் விண்டுபராணத்தும், கூர்மபுராணத்திலே காலவளவை 

யுரைத்த அத்தியாயத்தின் கண் யாம் இயற்றியவிசேட உரையினும் 

கண்டு தெளிக, 



212 நைடதம், 

பயனெய்தப் பெறாத முயதறிசயான் மெய் வருந்துவது வீணென்பது 

தோன்ற என்னென்றும், இத்தி கடனீர்முதலியவற்றா லவிச்சப்பெறாத 

பெருந்தீயென்பது தோன்ற நெருப்பவிப்பதற்குச் சாதனமாகிய நீ 

கூறாது மருந்தென்றும், தலைவனைப் பொருத்தலன்றிப் தி் 

இன்றென்பது தோன்ற உண்டாகிற் செய்வீரென்றுங் கூறினாள். ஓர்ம 

ர்க் 

மரு 

ரு தண்டென்று குறிப்பிக்க வேண்டியதைக்குறி த்தலால் தறிந்லையணி. 

அந்தாமரையின மடால்லீர் மலயமுயிரப்ப வலர்பொது 

ளுஞ்; சந்தாடவியிற் றவழ்ந் துநறுக் தண்ணெனருவி தோய்ந் 

மலர்ப், பைந்தாதாடி முருகுயிர்த்துப் பசும்பொற்குறுசா 

ளா நுழையு; மந்தாநிலமின் றழல்வதெல்லாந்தமியனிழைத்த 

வல்வினை மய. 

இ-ள். அம் - அழகிய, தாமரையின் - தாமரைமலரி லிருக்கின்ற, 

மடகல்லீர் - திருமகளை யொத்த மங்கையசே ! மலயம் - பொதியமலை 

யானது, உயிர்ப்ப - பெற; அலர் - மலர்கள், பொதுளும் - நிறைந்திருக் 

இன்ற, சந்த அடவியில் - சந்தனக் காட்டிலே, தவழ்ந்து - ஊர்க் து, நறு- 

நல்ல, தண்ணெனருவி-குளிர்ச்சயாயிருக்கின்ற அருவி£ீரில், தோய்க்து- 

படிந்து, மலர் - மலர்களினுடைய, பைந்தாதாடி - பசியமகரந்தங்களை 

யளைர் தகொண்டு, முருகு - வாசனையை, உயிர்த்து - வீசி, பசும்பொன்- 

பசியபொன்னாத்செய்த, சிறு - சிறிய, சாளரம்-பலகணிவழியால், நுழை 

யும் - நுழைகின்ற; மந்த அஙிலம்-தென்றற்காற்றான அ; இன்று-இன்று, 

அழல்வதெல்லாம் - சுடுவதெல்லாம், தமியேன் - தணிமையுடையேனா 

இய யான், இழைத்த - செய்த, வல்வினையே '- தீவினையே, எ-று. 

பிறப்புமுதலியவற்றால் தண்மையே யியல்பாகவுடைய தென்றலா . | 

னது என்னளவிற் சுடுதல் அதன் குற்றமன்று ; என் குற்றமென்பாள் 

தமியேனிழைத்த வல்வினையே யென்றாள். தென்றற்குப் பிறத்தல்தவழ் 

தல் நீராட்டுப் புழுதியாட்டு என்னும் பிள்ளைப் பருவச்செயல் தோன்றச் 

சொல்லுதலால் சுருங்கச் சோலலணி, 15 இ 

கொங்குவிரியுமலர்க்குழலீர் கொழுரர்ப்பிரிந்தார் வருந் ப 

தறவா, னெங்குங்குருதி யிறைத்ததுபோற் குடபாற்றிசையி . 

னெழுஞ்செக்கர்;, பொங்குவடவைக் கொழுந்தீயே ய தனாலன் 

ரோபூசுரர்க, ளங்கைநிறையப் புனல்வாரி யிறைத் தநாளுமவிப் 
0 

ப.து2வ, 
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இ-ள். கொங்கு - வாசனையான து, விரியும் - விரிபப்பெற்ற, மலர்- 

மலரையணிந்த, குழலீர் - கூந்தலையுடைய மல்கையரே, கொழுரர் - கண ' 

ட. வரை; பிரிந்தார் - நீங்னெவர்கள், வருந்துற - வருத்தத்தையடைய, வா 

நம்: ஆகாயமுழுவதும், குருதி - உதிரத்தை, இறைத்த அபோல்- 

ப்பெற்ததுபோல், குடபாற்றிசையின் - மேற்குத்திசையிலே, எழு- 

| எழுகின்ற, செக்கர் - செவ்வானமான இ, பொங்கு - மிகுந்த, வடவை- 

வடவையென்னும் பெயரையுடைய, கொழு - செழிய, தீயே - அக்னி 

யே, அதனாலன றே - அதனாலன்றோ, பூசுரர்சள்-பிசாமணர்கள், அங்கை- 

அலகைகிறைய, புனல்-சலத்தை, வாரி - அள்ளி, இறைத் து-சொரிக் த, 

நாளும் - நாடோறும்; அவிப்பது - அத்த யையணேப்பஅ. எ-று, 

பூமிக்குக் சரர்களாகவிருப்பவர்கள் ௪ வகாருண்ணியமுடைய அர் 

தணராதலால் அவரே விரதிகளைக் சுடவெழுந்த தீயையும் அவிக்கவேண் 

செலின் * பூசுராக்கு அத் தீயவிப்பது கூறப்பட்டது. நெருப்பை யவிப்ப 

தற்குச் சாசனம் நீரின்றிப் பிறிதொன்றன்றென்பத தோன்றப் புனலை 

வாரியெனப்பட்டது குருதி யிறைத்ததுபொ லெழுஞ்செக்கரென்றது 

தற்தறிப்பணி. செக்கரைத் தியென்றது பூசுரர்கள் ீரிறைத்து அவிப்பசீ 

னாம் சா திக்கட்படுதலால் தொடர்ந்லைகச் சேய்யுட் குறிப்பணி, 19 

புன மென்கொடியீா ம்ம் பப கற்க ம் பார்ப்பைய 

ருட்கல௪, மூனிவன்றன்பா லலைபுரட்டு முந்நீர்குடிக்கும் விஞ் 

சையினை, யினிதினுணர வைத்திடுமின் வைததாற்குணபாலெ 

முந்துவெய்தாய்க்; ல் ரர் வெண்டிங்கட் கதிர்வெல 

கடலை யருந்தாதோ. 

இ-ள். புனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட, மெல் - மெல்லிய; கொடியீர்- 

மலர்க்கொடிபோன்ற மங்கையரே, நிலவு - சந்திரிகையை, அருந்து-புசிக 

தின்ற, என் - என்னுடைய, புள்ளின்பார்ப்பை - சகோரச்குஞ்சனை, 

அருள் - இருபைபுடைய, கலசமுனிவனபால் - கும்பத்திற்பிறந்த அகத 

% அந்தணர் காலையிலே பிராமி சத்தியையும், உச்சிக் காலத்திலே 

வைண விசத்தியையும், அர்திக்கலத்திலே இரெளத்திரி சத்தியையும் 

வழிபடுவார்கள். இம்மூன்று சத்திகளூள் 4: அந்தியுண் மந்திர மஞ்செ 

முத்துமே )? என்ற திருவருட்பாத் திருவாக்கன்படியுஞ சாயங்கால 

சந்தியாவந்தனை€ய விசேடித்தது. அதிகாலை அந்தணர் நீமொடுத்துதி 

தர்ப்பணஞ்செய்தல் வழக்காகலின்  அங்கைநிறையப் புனல்வாரி 

யிறைச்து நாளுமலிப்பது வ ?) என்றாள். 

21 
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தியமுனிவனிடதச்.து, அலைபுரட்டும் - அலைகளை. புரட்டுகின் 2, முக்£ர்- 
சடற்சலச்தை, குடிக்கும் - பானம்பண்ணுன்ற, விஞ்சையினை - கல். 

வியை, இனிதின் - இனிதாக, உணர - அறிய, வைத்திடுமின் - வையுங் 

கள், வைத்தால் -, வைக்கப்பெற்றால், .குணபால் - கீழ்த்திசையில், 

எழுந்து - உதயமாகி, வெய்தாய் - வெவ்விதரய், கனலும் - சுடுகின்ற, 

கொடிய - கொடுமைபொருந்திய, வெண்டிங்கள் - வெள்ளிய சந்திர 

னுடைய, கதிர் - நரணமாதிய, வெம் - வெய்ய, வ்கி ந்ல 

அருர்தாதோ : - (அது) குடியாதோ. எ-று. 

கி் கற்கவேண்டுவ து இளமைப்பருவத்தாதலால் புள் 

ளின்பார்ப்பெனப்பட்டது காமந்தகமேன்னும் பொருணூலில்விஷ த் 

தைக் கண்டவளவிற் கண்சிவக்கு மியல்பினையுடைய சகோரத்தை விஷ 

சோதனையின்பொருட்டு அரசர் வளர்க்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்ட 

படி தன்வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டதாகவின் என்புள்ளின் பார்ப்பெனப் 

பட்டத. கடனீமைக் குடிக்கக்கற்ற சகோரப்பறவைக்குத் தண்டாபூபிக 

நயாயத்தால் சந்திரகிரணத்தைக் குடிப்பது எளிதிற் சித ப்பதாகச் 

சொல்லப்பட்டமையால் தோடர்நலைச் சேய்யுட் போரட்பேறணி. () 

பதுமமலர்மெல் லணைகிடத்திப் பனிநீர்தெளித் தச்சாக் 

தணிர் த; முதிர்வெங்காமக் கனலவிப்பான் முயலாநின் றமொய் 

குழலி; ரதிருங்கடல்வான் முகட்டிலெழுந் தழற்றுங்கொடிய 

கதிர்பாப்பு; மதியங்குளிர மருந்தறிவீர் வடவைத்தமலுமவிப் 

பீமா. 

இ-ள். பதுமமலர் - தாமரைமலரிதழ்பரப்பிய, மெல்லணை - மெல் 

லிய மெத்தையில், கிடத்தி - படுக்கவைத்து, பணிடீர் - பணிநீரை, தெ 

ளித்து - இறைத்து, சாந்து - சந்தனத்தை, அணிந்து - பூரி, முதிர் 
முதிர்க்திருக்கின்ற, வெம் - வெவ்விய, காமக்கனல் - காமத்தீயை, அவிப் 

பான் - சணிக்கும்பொருட்டு, முயலாமின்ற - முயலுகின்ற, மெரய்கும் 

லீர் - மங்கையரே, அதிரும் - ஒலிக்கின்ற, கடல் - கடலின த, வான்- 

மேலாகிய, முகட்டில் - உச்சியிலே, எழுந்து - உதித்து, அழற்றும் - ௬டு 

இன்ற, கொடிய - கொடுமைபொருக்திய, கதிர் - கரணங்களை, பரப்பும்- 

ர்க்கின்ற, மதியம் - சந்திரன், குளிர - குளிர்ச்சிபெற, மருந்து - மருக் 

தை, அறிவீர் - அறிவிர்கள், வடவைத்தழலும் - வடவாமுகாக்கினியை 

யும், அவிப்பீர் - தணியச்செய்வீர். எ-று, 
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'ஒருகரும முடித்தற்கேற்ற கருவி இதுவென்றும் இதுவன்தென்று 

. மூணராது செய்பவர்களைப்போல் விரகத்தியை யவிப்பதற்கு ஏற்ற தனை 

வற்கூட்டத்தைவிட்டு அதனை மிகுவிக்சின்ற மலர்ச்சேக்கை டெத்தல் 

முதலிய ஏலாசவைகளைச் செய்கன் நீசென்பது தோன்ற, காமக் கனலவிப் 

பான் முயலாநின்ற மொய்குழலீரென்றாள். யாவரு மனுபவூத்தமா யறி 

யப்படுகின்ற மதியைக் குளிர்விக்கும் இறைவற் கூட்டமாகிய மருந்தை 

முன்ன ரறிமீர்களென்பாள், அறிலீரென்றாள். இதனை முன்னரறிந்தால் 

பின்னர் வடவைத்தழலையவிக்கும், அரியவகையையுமறிவீர்ச ளென்பாள்? 

வடவைத்தழலு மவிப்பீரென்றாள். இவணோயைக் காமத்தினதாக வறி 

யாது தணித்தற்குமுயலு மங்கையரை மதியங்குஸிர மருந்தறிவீர் வட 

வைத்தீயு மவிப்பீரென்று வஞ்சகமாகப் புகழ்தலால் வஞ்சப் புகழ்ச்சி 

யணி. 

துணர்த்தாரளக மடரல்லீர் சுடுவெங்காமக் கொடுந் 

யைத்; தணிப்பா னெண்ணிக் கொடுவந்த தண்ணென் கதிர் 

கால் வெண்டாள, மணித்தாம் வடமும் வியன் சனைத்தே மா 

வின் றளிரு மெஞ்ஞரன் று, மணித்தாயிருந்த வடவையும்வெங் 

கானிற்றீயு மமைத் தனவே. 

இ-ள். துணர் - பூங்கொத்துகளையுடைய, தார்-மாலையையணிக்த , 

அளகம் - கூந்தலையுடைய, மடம் - இளமைபொருந்திய, நல்லீர் - மங 

கையரே, சுடு - சுடுகின்ற, வெம் - வெவ்விய, காமம் - ஆசையாஇய, 

கொடுந்தியை-கொடியத யை, சணிப்பான்-தணிக்கும்பொருட்டு எண்ணி- 

கருதி, கொடுவந்த - கொண்டுவந்த, தண்ணென் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, 

கதிர் - ரணங்களை, கால் - வீசுன்ற, வெள் - வெள்ளிய, தாளமண்- 

முத்துக்களாலாகிய, தாழ் - தொங்கிய, வடமும் - கோவையும், வியன்- 

பருத்த, சனை - இளைகளையுடைய, தேம் - வாசனைபொருந்திய, மாவின் 

திரும்-மாங்கொழுக்தும், வஞ்ஞான்றும் - எந்நாளும், அணித்தாயிருந் த- 

சமீபமா யிருக்கப்பெற்ற, வடவையும் - வடவாமுகாக்கினியாகவும்,வெம்- 

வெவ்விய, கான ற்றியும் - காட்டுத் தீயாகவும், அமைந்தன-அயின. எ-று. 

சைத்திய வுபசாரத்தின் பொருட்டு மேலே அ௮ணிவதற்கும் மே 

பரப்புதற்குமான மணீத்தாழ்வடமும் மாவின்றளிருஞ் சமீபத்திலே 

கொண்டு வரும்பொழுதே அவைகள் தமயந்திக்குப் பெருக்தீப்போன் 

றிருந்தனவென்க. அவைசள் அப்போது கொண்டுவரப் பட்டனவாயி | 



S16 h நைடதம். 

னும் மிகுந்த துன்பத்தை விளை தலால் எஞ்ஞான் றமெனட்பட்ட த. தம 

யந்தி விரகவெப்பத்தைத் சணிகக வெண்ணிக்கொண்டுவந்த தரளவட. 

மும் மாவின் ஐளிரும் அதைச்செய்யாவிடினுட் வீணாகாது வெப்பத்கை 

மிகச்செய்தலாயெ அநிட்டம் டைத்தலால் தததி யின்மையணி. 22 

மழலைத்தஞ்சொன ம்தர்நெடுங்கண் மடவ ர்கொடுந்தீக 

கடவுளும்வெஞ்; சுழல்கட்ப.குவாய் நிருதியுங்கா ரிருள்போனி 

றத்த சுடர்க்குஞ்சி,; யழலகட்கூற்று முவர் அறையும் தென் 

பாற்றிசைநின் றசைந்துவருங், ருழவித்தென்ற லாருயிரைக் 

குடியாதன்புகூராதே. 

| இ-ள். தீ - மதுரம்பொருந்நிய, மழலைச்சொல் - குதலைச்சொல்லை 

யும், மதர் - களிப்புப்பொருந்திய, நெடுங்கண்-நெடியகண்களையுமுடைய, 

மடலீர் - மங்சையசே ! கொடுந்தீக்கட.வுளும் - கொடிய அக்கினிதேவ 

னும், வெம் - வெவ்விய, சழல்கண் - சுழல்கின் ற கண்களையும் பகுவாய்- 

பிளப்பாகிய வரயினையுமுடைய, நிருதியும் - நிருதியென்னு மரக்கனும், 

கார் - கரிய, இருள்போல்-இருனைப்போன்ற, நிறத்த - நிறத் தனையும், 

சடர்க்சூஞ்டி - செர்நிறச்சிகையையும், அழல் - அழலைச்செய்கின் ற, கண்- 

சண்களையமுடைய, கூற்றும் - யமனும், உவந்து - மகிழ்ந்து, உழையும்- 

வசிக்கின்ற, தென்பாற்றிசைகின்று - தென்றிசையி விருந்து, அசைந்த 

வரும் - உலாவிவருகின்ற, குழவித்தென மல் - இளச்தென்றலானது, 

ஆர் - நிறைந்த, உயிரை - விரசெளுடையவுயிரை, குடியாது - பானம் 

பண்ணாமல், அன்புகூராது - அன்புமிகாது. எ-று, 

தன்னைச் சேர்ந்தவர்களைக் கொல்லு சல்பற்றித் தீச்சடவுட்குக்கொடி 

யதீயென்றும், தன்னைக்கண்டோர்கள் கலங்கியஞ்சும்படி. அரக்கனா யிருத் 

தீல்பற்றிச் சுழல்கட் ப்குவாயென் றும், எவ்வளவு மனவலிமையை யுடை 

யோர்களையும் உயிரைப் பிரிக்குங்காலக்து நடுங்கச்செய்யும் உருவினனாய் 

நிற்பனென்ப து பற்றிக்க நிறுவனுக்குச் சுடர்க்குஞ்”ி யழல் கண்ணென் 

றும் அடைகொடுத்தா£, பாம்பு குட்டியாயிருப்பினுங் கொல்லுமென் 

பதுபட அருமிரைக் குடியாதன்பு கூராதெனப்பட்ட து. தணந்தாரை 

ஒருத்துந் தென்றலின் கொடுமைக் கேதுவாகாத உ, கூர்று நிருதியுறை 

இன்ற தென்றிசை என்னுமிவற்மை யேதுவாக்கிக் கூற சலாம் சற்றேக் 

நவிற்சிய ணி. 23 

[க 
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விளரிச்சுரும்பர் பாண்முரல விரிதண்படலைத் தூழாய் 

மார்ப, ¥னொளிருந்திகிரிச் சுடர்ப்படையென் றேராதளளம் 

வெருவியதோ; குளிர்வெண்மதியை கஞ்சுயிர்க்குங் கூர்முள் 

ளெயிற்றுக் கரும்பாந்த, ொள்றிற்்ம்ச எபி பல பிறிது 

னேவாளா வுமிழ்ந்ததுவே. 

இ-ள். விளரி - விளரிசாகத்தைப்பாடுகின் 2, சுரும்பர் - வண்டு 

'ளானவை, பாண்முரல - இசையைப்பாட, விரி - விரிந்த, தண் - தண் 

ணிய, தழாய்ப்படலை - துளபமாலையையணிந்த, மார்பன் - மார்பினை 

யுடைய நாரணன த, ஒளிரும் - பிரகாசியொநின்ற, திகிரி - சக்காமாகிய, 

சுடர் - காந்திபொருக்திய, படையென்று - அயதமென்றெண்ணி,ஓரா து- 

இன்னதென் றறியாமல், உள்ளம் - மனம், வெருவியதோ - பயந்ததோ, 

குளிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, வெண்மதியை - வெள்ளிய சந்திரனை, 

நஞ்சுயிர்க்கும்-விட த்தைத் தருகின்ற, கூர்முள்-கூரிய முட்கள்போன ற, 

எயிறு - பற்களையுடைய, கரும்டாந்தள் - இராகுவென்னும் பாம்பானது, 

எளிதில் - இலேசாக, கவர்ந்தும் - பற்றியும், விழுங்காமல் - உட்கொள் 

ளாமல், என்ன - என்னகாரணம், வாளா - வீணா, உமிழ்ந்த து-உமிழ்க்து 

விட்டது. எ-று. 

வாளாஎன்ப த பயுனின்மைப்பொருளைத்தரும் இடைச்சொல். 

இசாகுவானது தனதுபசைவனாகிய திருமாலுடைய சக்கரப்படையான அ 

விடுக்கப்பட்டவர்களைச் சே.தியாமல் விடாதென்பதை யனுபவத்தா லறிந் 

துளதாதலின் வெருவியென்றும், சந்தின் அதன்வடிவாயிருப்பினுந்தன் 

'வாய்க்குட்பட்டபின்பு சந்திரனெனனு மூணர்ச்சியுண்டாகவேண்டி யிருக் 

கவும் பண்டைப்பயத்தா னுண்மையணராது உயிழந்தபடியால் வாளா 

வெனப்பட்டது. தங்களைத் இகிரிப்படையா5 மயங்குசலின் மயக்க 

வணி. 24 

முழைவாய்திறந்து தெழித்தடரு மூரியெருமைப் ஃ 

பெரும்பகடூர்ந்; தொழியாதுவரி சூம்கிடக்தவுலகில்வாழ்பல 

அயிர்கவர்ச் ௫; பழிகூர்வெய்ய கருங்கூற்றைத் தருமனெனப் 

பேர் பகர்ந்திடுவோர்க், கழன்மாமதியைத் தண்மதியென்று 

ரைக்குமாற்ற மரித்யோ, 

* அணெருமையை அதற்குவிதித்த கண்டி என்னுஞ் சொல்லாற் 

கூறாது, பகடஎன்னுஞ் சொல்லாத் இிளந்தது 4 எருமையு ளாணினைக் 
கண்டியெனறலு - முடியவந்த வவ்வழக் குண்மையிற் - கழ.ப லாநா கட 

னறிந்தார்க்கே ?? என்ற தொல்காப்பியத்து மசபியல்விதியா னடைக்சப் 
படும், ' 



318 நைடதம், 

இ-ள். முழை - குகையையொத்த, வாய்இதர்து-வாயைத்திதந்து, 
செழித்து - பேரொலிசெய்து, அடரும் - போர்செய்கின்ற, மூரி - வலி. 
மைபொருக்திய, பெரு - பெரிய, எருமைப்பகடு - எருமைக்கடாவை, 
ஊர்ந்து - செலுத்தி, ஒழியாது நீங்காமல், உவரி-கடலான து, சூழ்கிடத- 
குழப்பெற்றிருக்னெற, உலகில் - உலகத்திலே, வாழ் - வாழ்கின்ற, பல் 
ஓயிர் - பலவாகிய வுயிர்களை, கவர்ந்து - வெளவி, பழிகூர் - நிக்தை 
மிகுந்த, வெய்ய - வெவ்விய, கருங்கூற்றை - கரியயமனை, தருமனென- 
தருமராசனென்ற, பேர் பகர்ந்திடுவோர்க்கு - பேர் சொல்லுவோர்க்கு, 
அழல். - வெம்மையைச்செய்கின் ஐ, மாமதியை - பெரியசந்திரனை, தண் 
மதியென்று - குளிர்க்த சர்திரனென்று, உரைக்கும் - சொல்லுகனைற, 

மாற்றம- சொல்லான த, அரிதோ - அரிதொ. எ-று, 

முழைவாய் மற்றவாய்களிலும் பெருவாயாம், முழைவாய்திறந்து 
தெழித்தடரு மூரியெருமை யென்றதனால் தன்னொலியினாலும் பகைவ 
ரைக் கொல்லுகின் 2 கொடியதென்ற தாயிற்று. வாழபல்லுயிர கவர்கது . 

பமிகூர் வெய்ய கருங்கூற் நறென்றதனால் எத்துணேையுவ கண்ணோட்ட 
மின்றி யாவரையும் கொல்லு கொடியோ னென்றதாயிற்று. பிராரத்தா 
னுபவ அந்தத்தி லுயிரைப் பிரிப்பவனும் அவரவர்கள் செய்த புண்ணிய 
பாவங்கட் தடாக நீதிக்கியையத் தண்டிப்பவனுமாயிருப்பினுங் கொல் 
லக்தொழிலே தன்கொழிலாக வுடையனாதலால் அவனுக்கு அப்பெயர் 
கூறலாகாதென்பாள் கூற்றைத் தருமனெனப்பேர் பகர்ந்திடுவோரென் 
மாள். எவ்விடத்திலுள்ள வெல்லாவுயிரையுங் கொல்லுகின்ற யமனைத் 
தருமனென்று சொல்லுவோர்க்குத் தண்டாபூபிக நியாயத்தால் தனக் 
கெதுூப்பட்டவைகளை மாத்திரம் கொல்லுகின்ற அழன்மதியைத் தண் 
மதியெனல் ஈளிசென்பது தோன்றுதலால் தொடர்நீலைச் சேய்யுட் 

_ பொநட்போணி. 2௦ 

அறுகான்முரலு நறுங்கூந்தற் சதையொருத்தி யானி: 

யுய்யப், பெறுவான் வரைக எனை த.துநெடும் கடல்வாய்ப்பெ 

ய்த பெருங்கவிகள்; சறுகாலுயிர்க்குக் தமிழ்வரையை முந்நீர 

கத்திற் சேர்த்தியவே, லுறுகாகலரைத் தணந்தறையுமடவார் 

பலரு முய்வாரே. 

* முந்நீர் என்பது அகுபெயரானே கடலினை யுணர்த்தும் அதற்கு 
அற்று£ீர், ஊற்றுநீர், மேன ரென்றும் மூன்றுகீர்களே யுடையதெனப்பொ 
ருளுரைப்பாரு முளர் அற்றன ற; ஆற்றுகீர் மேனி ராகலானும், இவ்விரண் 
டியில்வழி ஊழ்று£ரும் இன்றாமாகலானும் பொருச்தாதெகை. முதிய 

் மிரெனப்பொருள்கோடலும் *: நெடுங்கடலுர் தன்னீர்மைகுன்றும் ?? 
என்று சைவசித்தாந்தப் பெரியோர் உரைத்ததனால் அதவும் மேனீரென் 
பது அமையாது. ஆனால் அதற்குப் பொருளியாதோவெனின் முச் 
செய்கையையுடைய நீரையுடையது என்பதாம் $ முச்செய்கையாவ த 
மண்ணைப்படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலு மென்பன. எனவேஷூன்று 
நீர்மை (குணங்களை) உடையது முந்£ரென்றவாறு. 
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இ-ள். அறுகால் - வண்டுகளானவை, முரலும் - ஒலிக்கப்பெற்ற, 

கறு - வாசனைபொருந்திய, கூந்தல் - அளகத்தையுடைய, சீதையொ 
ருதீதி - சதையென்னுமொரு மங்கையானவள், அவியுய்யப்பெறுவான்- 

உயிர்பிழைக்கப் பெறும்பொருட்டு, வரைகளனைத்தூம் - மலைகள்யாவை 

யும், நெடுங்கடல்வாய் - ரெடியகடவினிடத்தே, பெய்த - இட்ட, பெருங் 

கவிகள் - பெரியவானார்கள், சிறுகால் - தென்றற்காற்றை, உவர்க்கும் 

பெறுகின்ற, தமிழவரையை - பொதிய மலையை, மு£$£ரகத்தில்- அக்கட, 

லிணிடத்து, சேர்த்தியவேல் - சேர்ச்தனவாகில், உறு - பொருந்தப் 

பெற்ற, காதலரை - துணைவரை; தணந்து - நீங்கு, உறையும் - வரிக் 

கின்ற, மடவார்பலரும் - பலராயுள்ளமாதர்களும், உய்வார் - பிழைப் 

பார்கள். எ-று, 

வரைகளனை த் அம் நெடுங்கடல் வாய்ப்பெய்த பெருங்கவிகளென்ற 

தனால் இவ்வுலகில்வாழும் வானரங்களைப் போல்வனவல்ல ் தெய்வத் 

தன்மையுள்ள வானசங்க ளென்றதாயிற்று. அவை யெவ்வளவு உயர்ச்த 

வைகளாயினும் குரங்னினமாதலால் ஒருத தியுயிர பிழைச்சற்பொருட்டு 

அனேகமலைகளைக் கடவினிடத்தே போட்டு அனேகருயிர் பிழைத்தத் 

பொருட்டு இவ்வொருமலையை அதணிடத்திற் போடாத விட்டவெனக. 

வானரங்கள் சிறுகாலுயிர்க்குக் தமிழ்வரையையும் கடலினிட த்துப்போட் 

டால் மடவார்பலா்க்கும்உய்தல் கூடுமெனபூித்தலால் உய்த்துணர வணீ* 

* சீதையொருத்தி காதலரைத் தணந்துளாரிற் சிறப் 

புடைய, ளாதலுணர்ந்தே மருகிருக்தோ ரரக்கமாத ராதலி 

னாற்; காதலுளர்போற் ரேழியர்சூழ்க் இவ்வாறியற்றிற் கழிது 

யரா, லேதமுழச்துள் ரூயிர்சோரு மென்போ லயர்வுற்றிருப் 

பாளே, 

இ-ள். சீதையொருத்தி - சசையென்னு மொருத்தி மாத்திரம்) 

காதலரை - கணவரை, சணர்ர்துளாரில்-£ங்கெனவர்களில், சிறப்புடைய 

ளாதல் - சறப்புடையளாதலை, உணர்ந்தேம் - அறிந்தேம், அருகிறாக் 

* சீதா என்னும் வடமொழி தை என்றாயிற்று, தர - உழவுசால். 

அதனிடத்தே தோன்றுதலால் அப்பெயர் பொருந்திற்றென்க. குசக்து 
வசமுனிவர் புத்திரி வேதவதியென்பாள் இராவணன் றன்னைப் புணர், 
வான் பற்றினமையின் , நினக்குமகளாய் நின்னையுமஷூரையு மழிப்பிப்பல், 
எனச்சாபங்கூறி அவன் மனைவி மண்டோதரிவயிற்றிற் பிறக்க, சோதிடர் 
இர்நியித்தஞ்சொல்ல, கடல்லாய்ப் பேழையிவிட்டு எறிந்தமையால் மி.இ 
லைக்கரையில் அடைபட்டுச் சனகனுழுதசாலிற்றோன்றினன் என்று புரா 
ணமுரைததது,; தமயந்தி சீதைக்கு முற்பட்டாளாயினும் நூல்புனைந்த 
ஆசிரியர் பிற்பட்டாராகலின் சதையை மிண்டுக்கூறல்பிழையன்றென்ப. 
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தோர் - பக்கத்திவிருந்சவர்சள், அரக்கர்மாதராதலினால் - இராக்கதமங் 

கைய ராகையினாலே, தோழியர் - தாதியர்கள், காதலுளாபோல்-ஆசை 

மையுடையவர்களைப்போல், சூழ்ந்து - சுற்றிக்கொண்டு, இவ்வாறு - இர் 

தப்பிரகாரம், இயற்றில் - செய்தால், கழி - மிகுந்த) துயரால் - துன்பத் 

தினலே, ஏதமுழந்து - வருத்த மிகப்பொருந்தி, உள் - உள்ளே யிருக் 

கின்ற, உயிர் - அவி, சோரும் - சோரவையடைக்திருக்கன்ற,என்போல்- 

என்னைப்போல, அயர்வுற்று- துன்பச்சைப்பொருந்கு, இருப்பாள்-இருப் 

பாள். எ-று, 

விரகெளுக்குச் செய்யப்படுஞ் சைத்திய வுபசாரங்கள் நெருப்பிற் 

பெய்த கெய்போல் அவர்களுற்தகோயை மேன்மேலும் வளரச்செய்வன 

வாதலின் அவ்வாறுசெய்யு யியல்பிலராகிய அரக்கமாதராற் குழப்பட்டி 

ருந்த சீதைக்கு அத்துயாமுள்ளவளவின் அதிகரியாதிருத்தலாற் சதை 

யொருத்தி காதலரைத் சணந்துளாரிற் றப்புடையளென்றாள். ஆரச்சர் 

தேவரை மானிடரைக்கொன்று தின்ன விரும்புவதன்றி அவர்களுக் குப 

சாரஞ் செய்பாரென்பது கருத்து. கொடுஞ்செயலையடைய அரக்கமாதர் 

சூழ்சலா லுண்டாகிய சதையின் வருத்தத்தைக் குற்றமாசவுஞ் சொல்லு 

தலால் இ லேசவணி. 29 

கொங்கிற் பொலிந்து நறவுயிர்க்குங் கொன்றைத்தொ 

டைய லணிகுழகன்,; நிங்கட்கலைக ளணனைத்துமொளிர செம் 

பொற்சடையிற் கரந்தனனோ, வெங்கட்டுளைவா ளெயிற்றரவம் 

விழுக்கியுமிழா திருந்ததோ, கங்குத்பொழுதுக் தனியாழி 

.செலுத்தாநிற் தல் கதிரோனே. 

இ-ள். கொங்கில் - வாசனையினலே, பொலிந்து - பிரகாசித்து, 

நறவு - தேனை, உயிர்க்கும் - துளிக்கின் ஐ) கொன்றைத் தொடையல்- 

கொன்றைமலராற் செய்தமாலைமை, அணி - தரிக்கப்பெற்ற, குழகன்- 

பரமசிவன், இங்கட்கலைகளனைத்தும் - சந்திரனுடைய பதினாறு கலையை 

யும், ஒளிர் - பிரகாயாறின் த, செம்பொன் - சிவந்த பொன் வடிவமாயி 

ருக்கின்ற, சடையில் - சடாபாரத்தில், கரந்தனனோ - ஒளிச்துவைத் | 

தானே ? வெங்கண் - வெவ்வியகண்களையும், வாள் - ஒளிபொருக்திய, 

தனை - துளேயையுடைய, எயிஐ - பற்களையுமுடைய, அரவம் - பாம்பா 

னது, விழுங்கி - உட்கொண்டு, உமிழா திருந்ததோ - கக்காமலிறாந் தவிட் 

டதோ 2? கங்குத்பொழுதும் - இராத்தரிகாலத்திலும், தனி - ஒப்பற்ற, 
ஆழி - சச்கரத்டை,ககரோன்-சூரீடஞன வன், செலுத்தறிற்கும்-செலுச் 

துகன்றான். று, 
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பிரணவ ரூபங்காணப்படும் கொன்றைப் பூமாலையை யிழைவன் 

றரித்தமை அவ்வடிவையும் அதற்கு த்தலைமைப்பொருளார் தன்மையையு 

மூடையன் ரூனென்றுணர்ச்தம் கென்க. அது 6 ஒருமொழி யுருவக் 

தோன்ற மிதழித்தார் கோடலொப்பி - லருமொழி வடிவுமற்றின்பொரு 

ளும் யானென்றற் கன்றோ '? என்றதனா லறியப்படும்: அழி - வட்ட 

வடிவுடையது இரவிற்றோன்றி வெப்பத்தைச் செய்கின்ற சர்திரன் 

சடையினிடத்திற் கரந்தனனோ உயிழாதிருந்ததோவென எ தவைக்கூறி 

அவன்றன்மையை யொழித்து இரவியின் தன்மை கூறுதலால் ஒழிப் 

பாணி. 26 

வடுக்கண்டுயிலா தறவருந்து மடவார்தமையும் படைத் 

தவரைத்; அடைக்கும்படிவெவ் விடங்காலுஞ் சுடர்மாமதியு 

மமைத்தழலின், விகெகுங்கதிர்கடொடிற்கன ற்றும் வெம்மைக் 

காற்றா திகழ்க்கதவ; மடைக்குங்கமலத் இடையொளிக்கு மரு 

மாமறையோன் வா[பியவே. 

இ-ள். வடு - மாவடுபோன்ற, கண் - கண்கள், துயிலாது - நித்தி 

.ரைசெய்யாமல், அற - மிகவும், வருந்தும் ஃவருந்தப்பெற்ற, மடவார் 

தமையும் - மகளிரையும், படைத்து - உண்டாக்கி, அவரைத் தடைக் 

கும்படி - அம்மகளிரை யழிக்கும்படி, வெவ்விட ம்-வெவ்வியவிட த்தை, 

காலும் - கக்கப்பெற்ற, சுடர் - காந்திபொருந்திய, மாமதியுமமைத் த- 

பெரியசந்திரனையும் படைத்து, அழலின் - தியைப்போல், விடுக்கும்- 

(அவனால், விடப்பட்ட, கதிர்கள் - கரணங்களை, தொடில் - தொட்டால், 

கனற்றும் - சுடுகின்ற, வெம்மைக்கு - வெப்பத்திற்கு, ஆற்றா து-தரிக்கா 

மல், இதழ்ச்ககவம் - இதழாகிய கதவுகளை, அடைக்கும் - அடைக்கப் 

பெற்ற, கமலத்திடை - சாமரைவீட்டில், ஒளிக்கும் - ஒளிச் துக்கொள் 

ளும், ௮௬ - அரிய, மா - பெரிய, மறையோன் - வேதத்திற்குரிய 

பிரமன், வாழிய - வாழக்கடவன். எ-று. 

நான்முகனன் வன மடவாரையும்படைச்து அவரை வருத்தம்படி 

சந்திரனையும் படை தீது அச்சந்திரன் தன்னையும் வருத்து மென்று கம 

லத்திடை யொளித்தா னென்றதனால் பிறருக்குக்கேடு விளைப்பவைகளை 

யமைத்தவன; அவைகளே தனக்குங கேட்டைவிளைக்குமென்று அஞ்சுவ 

னைன்பதும், இன்னது செய்யி னின்ன து பயக்குமென்னும் அறிவிலி 

யென்பதும் பெறப்பட்டன. இப்படிச்செய்தோ னாசமடைகவென்பாள் 

மறையோன் வாழியவென்றதனால் வஞ்சப்பு கம்ச் சியணி. 29 
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தண்ணங்கதிர்வெண் மதியென்பார் தழலாப் முடிந்த 

தென்னளவும், வண்ணவரிலின் மதன்பகழி மலராமென்பார 

வையுமு ர ண்ணுமரவக் கணைபோல வுடற்றா நின்றவொரு 

7ணென்றயறாற் நிடப்பிறந்தேற் இன்னுமேதாம் பாவிப், பெண் 

பேருலகே. யூ 

இ-ள். (சந்திரனை) தண் - தண்ணிய, அம் - அழ்யெ, கதிர்- இர 

ணங்களையுடைய வெண்மதியென்பார் - வெள்ளிய சந்தரனென்று 

சொல்லுவார், தழலாய்முடிந்தது - அது அக்கணெயாய் விட்டது, என்ன 

எவும் - என்மட்டும், வண்ணம் - அழமெ, வரி - நெடிய, வில் - கருப்பு 

வில்லையுடைய, மதன்பகழி - மன்மதனுடைய பாணங்கள், மலராமென் 

பார் - மலரென்றசொல்லுவார்கள் , அவையும் - அம்மலர்களும், உயிருண் 

ணும் - வைய் ன்ற, அரவக்கணேபோல - சர்ப்பபாணங்கள் 

போல, உடற்றாநின்ற - கொல்லுனெறன, ஒரு - ஒப்பற்ற, பாவிப்பெண் 

ணன்று - பாவியர்யெ பெண்ணென்று, அயல்தூறறிட-அயலார ன 

ற்ற, பிறந்தேற்கு - பிறர்தவெனக்கு, பேருலகு - பெரியவிவ்வுலகி 
லுள்ளவைகளில், இன்னுமேதாம் - இணி எது வெதுவாமோ (யான) 

அறியேன் எ-று, ஸ் 

அறியெனென்ப அ சொல்லெச்சம். மணிதர்பிறவியித் பெண்பி௰ப் 

பிழிந்தடு தென்பாள், பாவிப்பெண்ணென்று பிதந்தேற்சென்றும் இவ்வுல 

கோர் தண்ணியவென்பவைகள் வெச்செனவாயிருக்கன் வெச்செனவா 

யிருப்பவைகள் எப்படியிருக்குமோ வென்பாள்: இன்னுமேதாம் பேருல 

சென்றுஞ் சொல்லிஞள். 30 

திரைசெய்கரிய கடற்பிறந்த திங்கட்கொழுர் அக் தமிழ்ப் 

பொதிய, வரையில்வளர்ந்த ஈறுஞ்சாந்தும் வயவாள் வேந்தர் 

மார்பேற்குக், தரளவடமு முருகுயிர்குர் தண்ணெண்மலரும் 

பைந்தொடிதன்,; விரகவனலை மேன்மேலு மூட்மெவிறகு 

போன றனவே. 

இ-ள். திரைசெய் - அலைகளைச்செய்கன் ற, கறிய - கருமைபொ 

ருந்திய, கடற்பிறந்த - கடலினிட த்தே தோன்றிய, திங்கட்கொழுர் தும்- 

பாலசந்திரனும்; தமிழ - தழிழ்சோன்றிய, பொதியவரைவில் - பொதிய 

மலையில்; வளர்ந்த - வளாப்பெற்ற, ஈறஞ்சாம் தும் - நறியசந்தனமும், 

லயம் - வலிமைபொருக்திய, வாள் - வாட்படையையுடைய; வேக்தர்- 

அரசர்களுடைய, மார்பு - மார்புகள், ஏற்கும் - எறிறற்குரிய, தரள 

ல் 
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டமும் - முத் தமாலையும், முருகுயிர்க்கும் - வாசனையைத் தருகின்ற; 

தண்ணென்மலரும் - குளிர்ச்சயாயிருச்கின்ற மலரும், பைக்தொடிதன- 

பசியவளையலணிந்த தமயர்தியினுடைய, விரக அனலை - விரதத் தாலாகய 

தியை, மேன்மேலும் - மேலுமேலும்; மூட்டும் - மூளச்செய்கின்ற, 

விறகுபோன்றன - விறகுகளைப்போலிருந்தன. எ-று. 

சந்திரன் சந்தனம் தரளவடம் மலர் அடை மொழிகளோடு கூறப் 

பட்டமையால் மிகவுங் குளிர்ச்சி செய்வனவெனக் காட்டுகின்றன. இப்ப 

டிப்பட்டவைகளாயினும் விறகுகள் நெருப்பை விர்த்தி செய்வனபோல 

இவைகள். விரகத் துன்பத்தை விர்த்திசெய்வனவெனக்கொள்க. எப்படி 

யென்னில் தலைவனைக் கூடுமின்பத்திற்குத் துணையாயுள்ள இந்நான்கு 

மிருக்கின்றனவே அவணில்லையேயென்ன கினைப்பையுண்டாக்கி அத்து 

யரத்தை மிகுவித்தலாம். சந்திரன் முதலியவற்றில் விரகாக்கினியை 

விர்த்திசெய்யும் விறதினைக் குறித்தமையால் தற்குறிப்பணி. ol 

நறைகொப்புளிக்கு மலர்வாளி நலியவாற்று தயிர்ப்பொ 

றைகொண், டுறைதற்கரிதென் நிகல * வேழ முண்டகனியபா 

அள்ளூடைர் த; மறுவற்றொலிரு மதிமுகத்துமா னர்நோக்கி 

விடுத்திடவும்; பெறுதற்கரிய வுறுவிதெனப் பிரியாதிருந்த 

தென்னுயிரே. 

இ-ள். ஈறை - தேனை, கொப்புளிக்கும் - உயிழ்ன்ற, மலர்வாளி- 

மலர்க்கணைகளானவை; கலிய - வரும் துதல்செய்ய, ஆற்று து-பொராதவ 

ளாகி, உயிர்ப்பொறைகொண்டு - உயிர்ப்பாரஞ்சமர் த, உறைதற்கு-தீங்கு 

தற்கு, அரிதென்று - அருமையதென்று, இகல் - பகைமைபொருக்திய, 

வேழமுண்டகனிபோல்-யானையுண்ட விளங்கணிபேல், உள்ளுடைச் த- 

மனந்தளாந்து, மறுவற்று - களங்கமற்று, ஒளிரும் - விளங்காகின்ற, மதி- 

சக்தின்போன்ற; முகத்து - முகத்தையுடைய, மான்கேர் - மானை 

யொத்த, நோக்கி பார்வையையுடைய தமயந்தி, விதெதிடவும் - தன்னை 

விட்டுவிடவும், பெறுதற்கு - பெற்றிடுவதற்கு, அரியவுருவிதென - இஃத 

் * வேழமுண்ட களியென்றதற்கு யானையினால் உண்ணப்பட்ட 

விளாம்பழம்), என்று உரைப்பாருமுளர். அன்னது வழுவெனக.என்னை, 

ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியர் சீவக சிர்தாமணியுரைக்கண் வேழமுண்ட 

கணி என்பதற்கு யானைத் தீயுண்ட கணியெனவுரைத்து, யானையென்பது 

யானைத்த என்னும் ஒர்வகைநோயென்று விளக்கினராகலின். 
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ரிய வடிவமென்று, இன்னுயிர் - அவளினிய வயிரு; பிரியா திருந் 
த்து - விட்டு நீங்காமலிருர்த து. எ-று, 

உள்ளுடைர்தும் விடுத்திடவும் என்னும் உம்மைகள் €ழ்ப்போன 

வேட்கை முதலிய எட்டவத்தைகளையுக் தழுவிரின்றன, உள்ளுசல்-ழர் 

ச்ரித்நலாம். விடுத்திடல் - சாக்காடாம். இவ்வவத்தைகள் பத்தும் 

இவளடைதலால் இணி மெய்யுருபுணர்ச்சி நிகழாவிட்டால் இவளுயிர் பிரி 

யாதிராதென்பார், பெறுதற்கரிய வருவிதெனப் பிரியாதிருந்த தின்னுயி 

சென்றார். தமிழ்நாலிற் பத்தவத்தைகளில் தலைமகட்குச் லெவவத்தை 

மாத்திம் சொல்லியிருக்கன் றன வென்னில் இகநூல் வடநூவினின் று 

மொழிபெயர்ச்சப்பட்ட தாகவின் அர்நயம்பற்றிக் கூறிஞரென்க. , 82 

தார்வாய்மூர லு மினவண்டின் சிறைமெல்வளியா விடைத 

ளர்ந்து, சோர்வாடிதலை பரந்தமுலைத் துணையினாப்பண்மை 

தோய்ந்த; கூர்வாணெடுங்க ணீர்வார்தல் கொற்றமாரன் வீர 

மெனு, மீர்வாள் கைக்கொண்டுயிர்போழ்தற்கேற் ற தூல்போன் 

றிரும்ததுவே, 

இ-ள். தார்வாய் - மலர்மாலையினிடத்தில், முரலும் - ஒலிக்கின்ற, 

a 

இனம் - கூட்ட மாயுள்ள; வண்டின் - வண்டுகளுடைய, எல இறகனு 

டைய, மெல்வளியால் - மெல்லிய காற்றால், இடைசசர்க் த - இடைவ் 

ருந்தி, சோர்வாள் - சேரர்பவளாஇல் சமயக் இயானவள், திதலைபரந்த- 

வேறுபட்ட நிறத்தையடைந்த, முலைத் துணையின்-இரண்டுசனங்களின், 

நாப்பண் - நடுவே, மை - அ௮ஞ்சனமான த; தோய்ந்த - கலந்த, கூர் 

வாள் - கூரிய வாட்படையையொத்த, நெடுங்கண் - நெடியகண்களி 

னின்றும், நீர்வார்தல் - மீரொழுகுதல், கொற்றம் - வெற்றிபொருர் திய, 

மாரன் - மன்மதனானவன், விரகமெனும் - பிரிவென்கன்ற, ஈர்வாள்- 

அரிவாளை, கைக்கொண்டு - கையிற்கொண்டு, உயிர் - உயிரை, போழ் 

தற்கு - பிளத்தற்கு, ஏற்று நூல்போன்று-ஏற்றிய நூலை யொத்த, இரும் 
தீது - இருந்தது. எ-று, 

சழைமெல் வளியா விடைதளர்க்து சோர்வா ளென்றதனால்; மிகவு . 
மெல்லிய விடையினளென்றாயிற்று. ஏற்று நாலாவது - மசமறுப் 
போர் கோணுதலின்றிச் செவ்விதா யறுத்தற் பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட 
ந்தி கநா லக்கு தப் கண்ணீரில் மன்மதன த எற்று 
ஆல குறிக்கப்பட்டமையால் குற்தறிப்பணி, 
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-.. புலவுத்திரைசூம் நிலவலயம் புரக்கும்வந்தை யிப்பி 

றப்பி, னலமுற்றுறவிண் டணைவதற்கு நவைதீர்தவமுன்னி 

யற்று 2த; னிலவத் ஐவர்வாய் மடரல்லி ரின்னும்பிறந் து 

புணர்வனென, நிலவுத்தழதிற் புகுக்திறப்ப நினையாநிற்கு நே 

ரிழையை. 

இ-ள். புலவு - புலால்காத்றத்தையடைய, திரைசூழ் - கடல் 

சூழ்ந்த, நிலவலயம் - பூமண்டலத்தை, புரக்கும் - காக்கின்ற, வேர்தை- 

நள. சாசனை, இப்பிறப்பிஃ-இந்தப்பிறப்பில், ஈலம் - இன்பமானது, முற் 

அற - நிறைவுபெற, ஈண்டு - இவ்விடத்தில், அணைவதற்கு - தழுவு 
தற்கு; ஈவைதர் - குற்றநீங்கய, தவம் - தவத்தை, முன் - முற்பிறப் 

பில், இயற்றாதேன் - செய்யாதயான், இலவம் - இலவிதழ்போன்ற, 

அவர் - வந்த, வாய் - வாயையுடைய, மடம் - இளமைபொருக்திய, 

தல்லீர் - மடவீர், இன்னும்-இன்னமுமம், பிறந்து-உதித்தாவது. புணாவ 

... னென - கூடுவேனென்று, நிலவு - சந்திரிகையாகய, தழலிற்புகும் து- 

.... தியின் மூழ்கி, இறப்ப - உயிரைரீக்க, நேரிழை - தமயக்தியானவள், 

நினையாமிற்கும் - நினைக்கின் ளுூள். ஏறு, ் 

நெருப்பு முதலியவற்றில் தாமாயிறப்பவர்கள் அப்பொழுது கருதிய 

படி மறுமையி லடைவசென்பது புசாணசித்தமாகலின், இன்னும் 

பிறக் து புணர்வனென நிலவுத்தழலிற், புகுந்திறப்ப களு கேரி 

மையென்றார். இலவம் - பொருளாகுபெயர். ௦4 

மன் றற்குமலார் வளிவிலக்்கி வயங்குசுடர்காத் தென 

மாரன்; வென்றிக்கொடியி னுருவமைந்த மடமான்முலையில் 

வீசாமற்; குன்றிற்பிறந்து தாதளைக் தூ குளிர் தூங்கருவி 

தோய்ந்து ஹறுந்; தென்றற்குழவி துழைந்துவருஞ் சிறுசாள 

சங்க டாள்செறித்தார். 

இ-ள். மன்றல்-பரிமளம்பொரும்இய, குழலாற் - கூந்தலையுடைய 

மகளிர், வளிவிலக்கி-காற்றினா லண்டாகு மிடையூற்றை நீக்கி, வயங்கு- 

பிரகாசியாநின்ற, சுடர்-விளக்கை, காத்தென - காத்தாற்போல, மாரன்- 

மன்மதனுடைய, வென்றி - வெற்றிபொருந்திய, கொடியின் - கொடி. 

யைப்போல, உருவு - வடிவமானது, அமைந்த - அமையப்பெற்ற, மட 

மான் - தமயந்தியினுடைய, முலையில் - தனத்தில், வீசாமல் - மோதா 

மல்; குன்றில் - பொதியமலையில், பிறர்துதோன்றி, தாது - மலர்ப் 
28 



820 கைடசம். 

பொடியை, அளைந்து - பூசிக்கொண்டு, குளிர்தூங்கு - ஞுளிர்ச்சிபொருர் 

இய, அருவி - அருவிரீரில், தோய்ந்து ட் மூழு௫, ஈறு - நறிய, தென்றற் 

குழவி - இளந்தென்றல், நுழைந்து - புகுந்து, வரும் - வருகின்ற, சறு- 

சிறிய, சாளரங்கள் - பலகணிகளினுடைய, தாள் - பூட்டை, செறித்தார்- 

ப௩திததார்கள். எ-று, 

வளிவிலக்கிச் சுடர்காத்தலாவது - விளக்கு நிலைபெறும்படி இரை 
(முதலிய செய்தலாம். இவளுருவைக் கண்டளவில் - துறவியர் முதலிய 

பகைவரும் மன்மதனுக் ணெங்கவின் மாரன் - வென்றிக்கொடியி இரு 

வமைந்த ம்டமானெனரா. 92 

வெக்தீயகனிற் பெய்தளிர்போன் மெலிந்து விளையாட் 

டயர்செமும்பூம்; பந் 2சாடறிய கழங்கணிகள் பலவுந் அறக் து 

 மலர்மகனை, யந்தாரகலத்திருத்தியபோர் வேந்தன்பெயரே 

யறைகுதலாற், செந்தார்ப்பசிய ளெளையொன் றுந் அறவாதி 
- 1] ரு ௮௦) 

ருந்தாள் சேயிழையே. 

இ-ள். வெந்தியதனில் - வெவ்விய நெருப்பினில், பெய்-போடப் 

பட்ட, தளிர்போல் - தளிரைப்போல, மெலிந்து - விரகாக்கிணியால் 

வாடி, விளையாட்டயர் - விளையாடுவதற்குரிய, செழு - செழிய, பூ - அம 

இய, பர்தோடு - பந்துடனே, அரிய - அரியவாகிய, கழங்கு - அம்மனை 

களையும், அணிகள்பலவும் - பலவாபரணங்களையும், துறந்து - நீக்கி, மலர் 

மகளை - திருமாதை, அம் - அழகிய, தார் - மாலையணிந்த; அகலத்து- 

மார்பினிடத்திலே, இருத்திய - இருக்கச்செய்த, போர் - போரைவிரும் 

பிய, வேந்தன் - ஈளராசன ௮, பெயரே - பெயரினையே, அறைகுதலால்- 

சொல்லுதலால், செம் - சிவும்த, தார் - இரேகையையுடைய, பியெபசு 

மை நிறத்தைப்பொருந்திய, கிள்ளையொன்றும் - இளியொன் தனையும், 

சேயிழை - தமயந்தியானவள், : இறவாது - நீக்காமல், இருக்தாள்- இருந் 

தனள். எ-று, 

செம்மை இமை - சேயிழையெனப்புணர்ந்தது. தியதனிற் பெய் 

தளிரென்றமையால் மெலிதற்கு விரகாக்ணெயும், மெலிந்தென் நமை 

யால்; தளிருக்கு வாடுதலும், வருவிக்கப்பட்டன. மலர்மகளை யந்தா ரக 

லத்திருத்திய போர்வேந்த னென்றமையால் பெருஞ்செல்வத்தையும் 

பெருவிதலையு முடையோ னென்றதாயிற்ற. 36 

% 



சந்தி ரோபாலம்பனப் படலம். 8217 

அலைவாய்விடததி னுடன்றோன் றி யாவிகவரும் வெண் 
ணெருப்பே, * யுலையாப்புவன மனைத்துமழ லொருங்குகொ 
ளுத்து இதற்கண்ணான், றலைமேலுனது கலையொன்றே தரித் 

.... தானென்றான் மிகவுமுயிர்க், கொலைசூழ்குஈரி னின்போலுங் 
. கொடியாருளசோ கூறென்றாள். 

இ-ள். அலைவாய் - கடலினிடத்தே, விடத்தினுடன்றோன் றி- 

கஞ்சினுடனேபிறக்து, ஆவி - உயிரை, கவரும் - வெளவுநன்ற, வெண் . 

ணெருப்பே - (சந்தரனென்னப்பட்ட) வெள்ளிய நெருப்பே, உலையா- 

கெடாத, புவனமனை த்தம்-உலகம் யாவயையும், அழல்- தீயால், ஒருங்கு- 

ஒன்றாய், கொளுத்தும் - கொளுத்துகின் ற, நிதற்கண்ணான் - நெற்றிக் 

கண்ணையுடைய பரமசிவன், தலைமேல் - தலைமீது, உனது கலையொன் 

றே - உன்னுடைய பங்கொன்றனையே, தரித்தானென்றால் - தரிக்கப் 

பெத்ரானேயாடல், மிகவும் - அதிகமாக, உயிர் - உயிரை, கொலைஞசூழ்கு 

கரில் - கொல்லக் கருதுவோர்களில், நினபோலும் - உன்னைப்போலும், 
கொடியார் - கொடுமையை யுடையவர்கள்) உளரோ - இருக்கின்றார்க 
ளோ, கூரென்றாள் - சொல்லென்றாள், எ-று. 

உலகமனை தீதையு மொருங்குகொளுத் தும் ஊழித்தியைத் தன்கண் 
ணிற் தரித்த பரமசிவனுக்கு உடலலலாத தலையினிடத்தில் உன்பதினாறு 
பங்கி லொருபங்கன்றி அதிகமாகத் தரிக்கக்கூடாதாயின் உன்முன் மெல் 
லியராயெ மாதருயிர்வாழ்தல் கூடாதென்பது கருத்து. வாய்-எழனுருபு. 
அலை - அகுபெயர் நெருப்புச் செர்மிறமாகலின், சந்திரனை நிறம்நோக்கி 
வெண்ணெருப்பென்றாள். கலை - பதினாறிலொருபங்கு. உளரோ என்ற 
தன்கண் ஓகாரவிடைச்சொல் எதிர்மறைப் பொருட்டில் வந்தது. 91 

சந்திரோபாலம்பன ப்படல முற்றிற்று, 

அட செய்யுள் - 370. 

வய ல்க வன த் 

(உ தென்றல் சந்தனம், முத்தாரம், கடல், பூவணை, இருள், 
பிரமன், கலைவலோர், குளிர்பொருள் செக்கர் முதலியவற்றை வெறுப் 
பனவாகச் லெசெய்யுளிருப்பினும் சந்திரனை நிந்தித்சல் பெரும்பான்மை 
பற்றி 4 கமுகத்தோட்ட ?? மென்றாற்போல இப்படலத்திற்கு அப்பெய 
ரிடப்பட்ட அ. i 

* நித்தியப் பிரளயம், நையித்திகப் பிரளயம், பிராகிருதப்பிரளயம், 
ஆத்தியந்தப்திரளயம் என்னும் கான்கனுட் பிராகிறாதப் பிரள்யத்திலே: 
உருத்திராது நெற்றிக்கணின்றும் ஓரபொறிதோன்றிப் பரந்துலகை யழிக் 
கும் அது உரைபெறு நையித்திகப் பிரளயத்தை நவின்றன முயர்பிரா 
இருதம் - பிரளயமுரைப்பன் கேண்யினீர் பார்த்தமிரண்டு சென்றா 
னுயிர்பிரம - னருகெழு£ற்றத்தருத்திரன் பாதத்தொடுங்கு மவ்வுருத் 
இரன்கோடி. - யிரவிநல்லுருவாயுயர் பிரமாண்டமெரிபடநுதற் கணா 
லெரிக்குச்.?? என்னுங் கூர்மபுராணச் செய்யுளாற்காண்க., 



மன்மகோபாலம்பனப் படலம். 

எனன ள் ட்விட் வேம பே்தி பவட ிததைகைமை 

மன்மத உபாலம்பனம் என்னும் வடமொழிகள் அந்நான் முடிபு 

பற்றி மன்மதோ பாலம்பனம் எனப் புணர்ந்தது. மச்நினைப்பவனை) 

மதன்--கொல்லுலோன் (வருத்துவோன்) என்று காரணங்கொள்க. உபா 

லமபனம்]— பழித்தல். எனவே தன்னை நினைப்பாரைக் காவாது மாறாக 

வருத தொழிலையுடைய மன்மதனைப்பழித்தல் என்பதுபொருள். 

படலம் என்றதன் இயலை “ ஒருநெறியின்றி விரவிய பொருளாத்- 

பொதுமொழி தொடரினது படலமாகும்,, என்னுஞ் சூத்திரத்தா 

னணாக, 

[அஃதாவது சர்திரனை நிந்தித்த தமயந்தியானவள் 

ர இப்படலத்தால் மன்மதனை நிநதித்றல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

கலிவிநத்தம். 

மங்குலூடுமறைந்துயிர்வாட்டுமித் 

திங்கடன்னைவெறுத்ததுதீங்கெனா 

வங்கமூடொனித்தாருயிர்கூட்டுந் 

துங்கவேளைவெறுக்க த்தொடங்கினாள். 

இ-ள். (தமயர்தியானவள்) மங்குலூடு - மேகத்தினிடத்தலே, 

மறைந்து - ஒளித்திருந்து, உயிர் - அவியை, வாட்டும் - வாட்டுகன் த, 

இச்திங்கள் தன்னை - இர்தச்சந்திரனை, வெறுத்தது - வெறுத்துப் பேசி 

னது, திங்கெனா - குற்றமென்று நினைத்து, அங்கஜூடு - தேகத்தினுள் 

ளே, ஒளித்து - மறைந்துநின்று, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - ஆவியை, 

கூட்டுணும் - கொள்ளைகொள்கின்ற, தங்கம்-உயர்வுபொருக்திய, வேளை- 

மன்மதனை, வெறுக்க - வெறுத்தல்செய்ய, தொடங்கனெள் - ஆரம்பித் 
தாள். எ-று, 

மங்குலூடு மறைச் தயிர் வாட்டுமித் திங்கடன்னை ஹெறுத்தது இங் 

கென்றது-தூரத்திலிருந்து துன்பஞ்செய்கின்றவனை வெறுப்பது காட்டி 

லமுவதுபோலமப் பயனின்தென்றும், புறப்பகைச்கு மிகவும் அஞ்ச 

வேண்டுவதின் றென்றுமாயிற்று, ௮ங்கலுடொளித் தாருயிர் கூட்டுணுக் 

அங்கவேளை வெறுக்கவென்றதனால் - அகத்திலிரும்து துன்பஞ்செய்கற 

வனை வெறுப்பதனாலே சிறி அ பயனுண்டென்றம் உட்பகைக்கே அஞ்ச 
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வேண்டுமென்று மாயிற்று, ௮௫, வாள்போற்பகைவரை யஞ்சற்கவஞ் 

௬௧, சேள்போற் பகைவர் தொடர்பு '? என்னும் திநக்தறளானுணர்க? 1 

கையுமென்னுயிர்நாமறப்பூங்கணை 

யெய்யும்வேனொன் றியம்புவல்கேட்டியால் 

வெய்யசெர் தழலேந் திவெண்ணீறணி 

யையன்முன்னுறிலாண்டொழில்காண்பனால். 

கு இ-ள். நையும் - வாடுகின்ற, என்னுயிர்-என்னுடைய வுயிரினது, 

நாமற - போற, பூங்கணையெய்யும் - பூவம்மை யெய்கின்ற, வேள் - மன 

மதனே ! ஒன்றியம்புவல் - ஒன்று சொல்லுவேன், கேட்டி - கேட்பா 

யாக, வெய்ய - வெவ்விய, செந்தழல் - சிவந்ததியை, . ஏந்தி - தாங்கி, 

வெள் - வெள்ளிய, நீறணி - விபு, தியைச் தரித்திருக்கன் ற, ஐயன்முன்- 

பரமசிவனெதிரே, உறில் - அம்பெய்யப் பொருந்துவையானால், ஆண் 

டொழில் - கின்னண்மைச் சேவகத்தை, காண்பன்-காணு வேன், எ-று, 

: குடிசையிற் குதிரை ஈடத்துவோனைப் போலத் ?? தன்தழவாழும் 

விரக ளிடத்தே தன்னாண்மையைக் காட்டுகின்ஐவ னென்பதுதோன் த, 

கையுமென்னுயிர் காமறப் பூங்கணை யெய்யும்வேளென்றாள். தன் பகை ” 

வாமுன்னே நிற்க அஞ்சுனெறவ னென்பதுதோன்ற - ஐயன்முன்னுறி 

லாண்டொழில் காண்பனென்றாள். ஆண்டொழில் - அஞ்சாமை, வரம், 

ஊக்கமுதலியவாம். அவர்முன் ஆண்மைசெல்லா தென்பதாம். அக்கட 

வுளை யொழிந்தவர்முன் செல்லுமென்ப அவ கருத்து. நாமமென்பது நாம். 

எனக் கடைகுறைந்த அ. i 2 

அலரின்மீ அறையந்தணனெய்திட 

மலரையன் றிவடிக்கணைநல்குமேற் 

சிலையெனக்கழைகொண்ட திறலினா. 

யுலதில்யாவருயிர்கொண்டிருப்பரே 

இ-ள். அலரின்மீ து-தாமரை மலரின்மேல், உறை - வசிக்கின்ற, 

அந்தணன் - பிரமனானவன், எய்திட - எய்யும்படி, மலரையன்றி - பூங் 

கணையல்லாமல், வடி - வடிக்கப்பெற்ற, கணே - (இரும்பு முதலியவற்றா 

லாகிய) பாணங்களை, நல்குமேல் - கொடுப்பானேயானால், கழை - கரும் 

பினை, சிலையெனக்கொண்ட - வில்லாகக்கொண்ட,. இறலினோய் - வலி 

மைபொருந்திய மன்மதனே! உலூல் - உலசதிரில், யாவர் - எவர்கள், 

உயிர்கொண்டு - ஆவியைக் கொண்டு, இருப்பர் - இருப்பார்கள். எ-று. 

ர 

இ 

சி 
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உனது தன்மார்க்கத்தையறிக்தே கான்முகன் இப்படிச்செய்தா 

னென்பது கருத்து. இங்கனமுள்ள கனக்கு அக்கணே தானுமிந்ததனா 

லன்றே அலரி லிருக்கன்று னென்ப தும் தொனித்தல் காண்க, அயி 

னுங்கணையளவி னீர்தவவன் உயிர் கண்மீ து கருணேயுடையனே மென் ' 

பாள் அந்தணனென்னாள். டக 

அருவமாயணுவாயமன த்தை யும் 

விரைகொள்வாளிவிடித் அப்பிள த்தலாற் 

பொருவில் வேள்கட்புலனிற்புலப்படு 

மூருவு?பாஜ்தலுனக்கரிதன் ற£ரா. 

இ-ள். அருவமாய் - அரூபமாடியும், அணுவாய் - அணுவடிவாயு 

மிருக்கின்ற, மனத்தையும் - மனத்தினையும், விரைகொள் - வாசனை 

யைக்கொண்ட, வாளி - மலரம்புகளை, விடுத்து - எய்து, பிளத்தலால்- 

பிளக்கின்ஐபடியால், பொருவில் - ஒப்பில்லாத; வேள் - மன்மதனே ! 

கட்புலனில் - நேத்திரேந்திரியத்திற்கு, புலப்படும் - விடயப்படுகின் ற, 

உருவு -. வடிவங்களை, போழ்தல் - பிளத்தல், உனக்கு ௮ரிதன்று-உனக் 

கெளிதாம். எ-று. | 

அரோ - அசை, பொருவில்லேள் - அண்மை விளியாசலின் 

இயல்பு. மனத்தையு “மென்றது உயர்வு சிறப்பும்மை. கட்புலனுக்கு 

வீடயப்படாத மனத்தையும் பிளத்தலால் என்னுடலைப் பிளத்தலெளி 

தென்பாள் - கட்புலனிற் புலப்படு முருவுடோழ்த லனக்குரிதன்றென் 

ள். உருவைப்பிளத்தல் மனத்தைப் பிளத்தலாலெனச் சாதிக்கப்படுத 

லாத சேய்யுட்குறிப்பணி. ஆ 

மன் றணுறுமதுமலர்வாளிகொண்் - 

டின்றெனாருயிரீருந்தகைமையாற் 

குன்றவில்லிகொடுந்தழற்கண்ணில்வேள் 

பொன் நினானெனல்பொய்யென வேண்டுமால். 9 

இ-ள். மன்றல் - வாசனையான அ; நாறும் - மணக்கின்ற, மது - 

தேனையுடைய, மலர் வாளிகொண்டு - மலரம்புகளைக் கொண்டு, இன்று- 

இப்பொழுது, என் - என்னுடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - ஆவியை, 

ஈருந்தகைமையால் - அறுக்கின்ற முறைமையினாலே, குன்றவில்லி- 

மேருவில் லேந்திய பரமசிவனுடைய, கொடு - கொடிய, தழற்கண்ணீில்- 

தீவிழியில், வேள் - மன்மதனானவன், பொன்றினானெனல் - இறந்தா 

னென்று சொல்வது, பொய்யெனவேண்டும் - பொய்யென்று சொல்ல 

வேண்டும், எ-று. ப 
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பொய்மென்றொழிய! அ எனவேண்டு மென்றதனால் இதிகாசபுரா 
ணங்கள் பொன்றினானெனக் கூறுதலாற் பொய்யெனலாகா துமெய்யென 

வேண்டுமென்றும், ஆயின் அவயிர்த் துவையடைக்தபடியாற் பசாசனாக 

யென்னை வருத்துகன்றானென வேண்டுமென்றும், சகத்துற்பத்இக்குக் 
காரணனாூய காமசேவனாதலாற் பசாசனாதல் கூடாதென்றும், பரமசிவ 

னது, தழற்கண்ணால் மடிர்தவன் மறுபடியும் பிழைத்தானெனல் ௮௪ம் 

பலமென்னும், அவன்பிழைத்து என்னை வருத்துவது அவருடைய ஆற 

தற்குறைவாலன் று ; வீரகெளுடைய பாவத் தினாலாகலின் அச ம்பவமன் 

தென வேண்டுமென்றும் ' பொருள்படுதல்காண்க. வேளிஐவாமையை 

மீருந்தகைமையாற் சாதித்தலாற் செய்யுட் தறியணி. 9 

கூற்றமென்னக்கொலைபுரிவேனிலா 

* னாற்றிதழ்க்கமலததிறைகோன்மைய 

வாற்றல்சான் றமலர்க்கணையைந்தல 

தேற்றநல்கினுலகனையென்செயான். 

இ-ள். கூற்றமென்ன - யமனென்னும்படி, கொலைபுரி-கொலைத் 

தொழிலைச் செய்கின்ற, வேனிலான் - வசந்தகாலத்திற்குரிய மன்மதன், 

அற்றிதழ்க்கமலத்திறை - நாறிதழ்களையுடைய தரமரைமலரி லிருக்கின் ஐ 

பிரமனானவன், கோன்மைய - நட்பமாகய, ம ன - வலிமை 

யுள்ள, மலர்க்கணை - பூவம்புகளை, ஐந்தல து - ஐந்தன்றி, ஏற்றம்-அதிக 

மாக, நல்கன் - தொடுத்தால்) உலகினை - உலகத்தை, என்செயான்- 

எனன தன்பஞ செய்யமாட்டான். ஏறு, 

எல்லாவற்றையும் நியதி செய்னெற பிரமனானவன் மன்மதன் 

கொடுமையைச்சண்டு உலகத்திற் இரங்கி மெல்லிய பூவைக்கணையாகச் 

செய்து அவையும் ஐந்தன் றி அதிகமாகக் கொடுத்தில னென்ப தகருத்து. 

என்ன உவம வுருபிடைச்சொல். 6 

அருவமாயுமென்னாவிபதைத் அளம் க 

வெருவுமாறுவினை செயும்வேனிலான் 

கருமிடற்றிறைகண்ணிலெரிக்த ரா 

அருஸமெய்தினலகமுமுய்யு' மெ. 
ன் அவடர தத க்க கெத்க் 

'* நாறு இதழ்களையுடைய தாமரை மலரைக் கமலம் என்றும், 

ஆயிரம் இதழ்களையுடைய தாமரைமலரைக் குசேசயம் என்றும். கூறல் 

வழக்கு இதனைமாழ்றியுமுரைப்ப. 
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இ-ள். அருவமாயும் - அருவமடைந்தும், என் - என்னுடைய, 

ஆவிபதைத்து - உயிர்பதைத்து, உளம் - மனம், வெருவுமாறு - பயன் 

கொள்ளும்படி, வினைசெயும் - மலர்ச்சணைகளைத் தொடுக்கின்ற, வேணி 

லான் - வசந்தகாலத்திற்குரிய மன்மதனா।னவன், கருமிடற்றிறை - நீல 

கண்டத்தையுடைய பரமசிவன ௮, கண்ணில் - நெற்றிக்கண்ணில், எரிர் 

திடாது - எரிர்நிடாமல், உருவமெய்தில் வடிவத்தைப் பெற்றிருப்பா 

னால், உலகமும் - உலகமும், உய்யுமே - பிழைக்குமா, எ-று, 

££ உலகமென்ப அயர்ந்தோர் மாட்டே ?? யென்பவாகலின், இங்கே 

உலகமென்ற து சிதேந்திறியராயெ முனிவரையெனக்கொள்க. சரீரமில்லா 

இருக்கும்போதும் இவ்வளவு துன்பஞ் செய்கின்றவன் மற்றலீரர்கள் 

போலச் சரீரமுடையவனா யிருக்குமாயின் சதேச்இிரிய ரென்பதில்லாமற் 

போய்விடுமென்பாள் உருவமெய்தி னுலகமுமுய்யுமேயென்றாள். பிர 

் மனமுதலிய தேவர்களின் ஏவுசலாஜ் றிருக்கமிலைசென்று பிரமன் மீது 

மலாம்பெய்து நெற்றித்தனி விழியானீறாயமன்மதன், இசதிதேவியின் 

வேண்டுகோளுக்கியைந்து, சிவபெருமான் திருமணக்காலத்தில் றமது 

திருவுள்ளத்தில் நினைத்தருளக் கொம்மெனத் தோன்றினான். அதுகாலை 

யிறைவன் 4 இரதிக்கு உருவாயிருத்தி ; மற்றையோர்க்கு அருவாயிருக்து 

நின்னரசியல் புரிதியென்று பணித்தருளவின் 4: உருவமெய்தி னுலகமு£ 

முய்யுமே 

யிருத்தியேனை யும்பரோ டி.ம்பர்ச்கெல்லா-மருவினையாகி யுன்றனரயெல் 

97 என்றாள். அது 4 வேண்டினளிரஇயின்னாட்-குருவமா 

புரிதியென்றான் ?? என்னும் திருவிருத்தத்தாற் கண்டாம். 1 

விரிக் தவேணிவிமலன் வெகுளியா 

லெரிற்துளாரிற்பிழைத்தவர்யாவரே 

கரிர்தவேள்பிழைத்தெய்வதுகன்னியர் 

புரிச்ததீவினை யின் புணர்ப்பாகுமே. 

இ-ள். விரிந்த - விரியப்பெற்ற, வேணி - சடையையுடைய, விம 

லன் - பரமசிவனுடைய, வெகுளியால் - கோபத்தினால், ஈரிர் அளாரில்- 

எறிக்கப்பட்டவர்களிலே, பிழைத்தவர் - பின்னும் | பிழைத்தவர்கள், 

யாவர் - எவர், கரிரந்தவேள் - கரிந்துபோன மன்மதன், பிழைத்து. பின் 

னும்பிழைத்த) எய்வது - பாணங்களையெய்வது, கன்னியர் - மாதர்கள், 

புரிக்த - செய்த, தீவினையின் - பாவத்தினுடைய, புணர்ப்பாகும் - சம் 

பந்தமாகும். எ-று. 
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பரமசிவனுடைய வெகுளியால் எரிக்ச திரிபுரர் முதலியோர் பின் 

னும் பிழைத்திலரென்க. கன்ணிய௰ர்புரிர்த வினையின் புணர்ப்பென்று 

மாதரைப் பழித்தலில் மிசவுவ் கொடியனென மன்மதன் பழிப்புத்தோன் 

அதலால் வஞ்சப்பழிப்பணி, 

சடிலமன் றுபைந்தார்குழல்பின்னல்கார் 

மிட றதோன் றல்விடமன்றுகானமே 

முடல்விளர்ப்புவெண்ண றன் றருவிலா 

யடர்வதென்னையரனலன்காண்டியால். ஸு 

இ-ள். உருவிலாய்-லடி வமில்லாத மன்மதனே ! அடர்வதென்னை- 

என்னுடன் போர்செய்வதென்ன ? சடிலமன்று - சடையன்ற, பைந் : 

தார் - பசியபூமாலையையணீிந்த, குழல் - கூந்தலினது, பின்னல்- 

வேணி, கார் - கருமை, மிடறு - கழுத்தினிடத்தில், தோன்றல் - தோன் 

அதல்; விடமன்று - நஞ்சமன்று, கானமே - கத்தூரியாம் வெள்-வெள் 

ளிய, மீறன்று - விபூதியன்று, உடல் விளர்ப்பு - சரீரத்தினது வெண் 

ணி௰மாம், ௮ாரனலன் - (ஆதலால்யான்) பரமசிவனல்லன், கரண்டி- 

(8) காண்பாயாக, எ-று. 

மன்மதனுக்கும் தனக்கும் பகையின்மையா லன் சன்னைவருத்து 

தற்குக் காணம் தன்னுடற் குறியால் தனது பகைவனாயெ பரமசிவ 

னென்று நி&ைப்பேயாகுமென்றெண்ணி அதனைச்சொல்லி யொழிந்தா 

ளென்க, கூந்தன் முதலியவற்றிற் சடில முதலிய பிராந்தியைச் கற்பித் 

தொழித்தலால் மயக்கவோமிப்பணி. 9 

கொன்செய்வாளிகுளித் தசெம்புண்ணிடைத் 

அ ன்பமெய்தத்தமழல்சொ ரிர்தாலென 

வன்பர்போலநின்றாரமிறைப்பரா 

லென்செயாருயிரத்தோ ழியருன் னுமே. 

இ-ள். உயிர்த்தோழியா-உயிரையன்ன தோழியரா யிருந்தவர்கள், 

அன்பர்போல - இப்பொழுதென்னிடத் தன்புடையவர்போல, நின்ற 

எனைச்குழ்ந்துநின்ற, கொன்செய் - அச்சத்தைச் செய்கின்ற, வாளி- 

மன்மதபாணங்கள், குளித்த - தைத்த, செம் - சிவந்த, புண்ணிடை- 

புண்ணினிட த்திலே, தன்பமெய்த - யான்றுன்பத்தையடைய, தழல் 

சொரிந்தாலென - நெருப்பைச் சொரிந்ததுபோல, ஆரம் - சந்தனக் 

குழம்பை; இறைப்பர் - வீசுவார்கள், இன்னும் - இன்னமும், என்செ 

யார் - யாதுசெய்யார்கள். ௭-று, 
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இருந்தவரென்றும் இப்பொழுதென்றும் பொருளுக் கேற்பச் கூட் 

டப்பட்டன. தோழியர் செய்யு முபசாரமாயெ குணத்தைக் கூறலால் 

இலேசவணி. 10 

தேற்றுவார்சிலர்தேங்கமழ்வாசநீர் 

தூற்றுவார்சிலர்தொல்குலதெய்வதம் 

போற்றுவார்சிலா்பூண் முலைச்சார் தின 

லாற்றுவாரின முற்றுதின்றார்சலர். 

இ-ள். லர் - சாழிகளுள்ளே சிலர், தேற்றுலார் - தேறச்சொல் 

லுவார்கள், சிலர் - சிலரானவர், தேம் - வாசனையான து,  கமழ்-மணக் 

இன்ற, வாச£ர் - பணிரீரை, தாற்றுவார் - வீசுவார்கள், சிலர் - லெரா 

னவர், தொல் - தொன்றுமிதாட்டாராஇத்து வருகின்ற, குலதெய்வதம்- 

குலதெய்வத்தை, போற்றுவார் - பிரார்த்தனை செய்வார்கள், சிலர்-சிலர், 

பூண் - ஆபரணங்களையணிந்த, முலை - தனத்தின் வெப்டத்தை, சாந்தி 

னால் - சந்தனக் குழம்பினால், ஆற்றுவாரின். - தணிப்பவர்களைப்போல, 

அழற்றுகின்றார் - வெப்பமிகச் செய்வார்கள். எ-று, 

தேற்றுதலாவது நின்னால் விரும்பப்பட்ட காயகனை மீபெறுவை, 

உன்றக்தையும் உன் விருப்பிற்கு மாறாகச் செய்யான் என்பனசொல்லவி 

அவளுள்ள வருத்தத்தைப்போச்சல். தெய்வதம் போற்றுதலாவது தாம் 

வழிபடும் கடவுளை நோக்கி இவளுச்கிஷ்டஞ் இத்தியாகவும் துன்பம் நீங்க 

வும் அருள்செய்க வென்று வேண்டிக்சோடல். குலதெய்வம்-சவனெனத் 

தெளிக. 11 

'இன்னவாறுமகளிரியற்றவுங் 

கன்னல்மாரின் கணையுயிரீரவும் 

பொன்னின்வார்முலைமுத்தம்பொரிந்திடத் 

தன்னையும்மறச் தாடமயச் தியே. 

ர் 

இ-ள். இன்னவாறு - இவ்விதமாய், மகளிர் - தோழிகள், இயற் 

றவும் - உபசாரஞ். செய்யவும், கன்னல் - கருப்புவில்லேக்திய மாரன்- 

மன்மதனுடைய, கணை - பாணங்கள், உயிர் - ஆவியை, ஈரவும் - பிளக் 

கவும், பொன்னின் - பொன்னினாற்செய்த, வார் - சச்சையணிந்த, 

முலை - தனங்களின்மிதணிந்த; முத்தம் - முத்துக்கள், பொரிந்திட- 

கீருகவும், தமயந்தி - தமயந்தியானவள், தன்னையுமதந்தாள் - தன்னையு 

மறக்துவிட்டாள். எ-று. 
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மன்மதபாணஞ் செய்கின்ற வெம்மையான து தோழியர்கள் செய் 

இன்ற சைத்திய வுபசாரத்தினாலுக் தணியாமல் மூர்சசித்தாளென்க, இயற் 

தவும் ஈரவும்பொரியவும் எம் றும் ழி மறந்தாளென்னும் வினை 

கொண்டன. 12 

நாவிமென்குமனன்னுதற்றோழியர் 

காவியங்கட்கதிர்முலைக்கன்னியைப் 

பூவின் மெல்லணை சேர்த் இிப்புடையிருர் 
தாவியுண்டுகொலோவென் றழுங்குவார். 

இ-ள். நாவி - கத்தூரியணிர்த, மெல் - மெல்லிய, குழல் - கூக் 
தலையும், ஈன்னுதல் - நல்ல நெற்றியையுமுடைய, தோழியர் - தோழி 

கள், காவி - கருங்குவளை போன்ற, அம் - அழிய, கதிர் - கரந்திபொ 

ருந்திய, முலை - தனங்களையுடைய, கன்னியை - தமயந்தியை, பூவின்- 

மலரினாறத்செய்யப்பட்ட, மெல் - மெல்லிய, அணை - மெத்தையின்மேல், 

சேர்த்தி - சேர்த்து, புடையிருக அ. - பக்கத்திலிருந்து, ஆவீ-உயிரான து, 

உண்டுகொலோ வென்று-உண்டோ இல்லையோவென்று, அழுங்குவார்- 

வருந்துவார். எ-று. | 

மூர்ச்சையுஞ் சாக்காடோ டொக்குமாதலின் அவளுயிரைக் குறித் 

தச் சந்தே௫த்தற் டெமுண்டாயிற்றென்க. கைக்கிளைப் படலத்திலே. 

மதுப்பிலிற்றென்னுஞ் செய்யுளில் மெல்லணைகடடெத்தினா சென்றும், 
சந்திரோபாலம்பனப் படலத்திலே பதுமமலர் மெல்லணைக் இடத்தி 

யென்றுங் கூறி யீண்டுப் பூவின் மெல்லணைசேர்த்தி யென்றுங் கூறல் 

கூறியது கூறலாமெனின் பெருஞ் செல்வர்க்குப் பலவணைகள் பரப்பப் 

பட்டிருத்தலும் ஒவ்வொன்றும் சிறிது சிறிது காலம் படுத்தலால் வாடிக் 

கழிபடுதலு மியல்பாதலால் கூறியது கூறலாகாது. அன்றியும் முன் 

னுள்ள வணையினும் மெல்லியவணையிற் நடத்தின சென்றுமாம். ஆவி 

யுண்டுகொலோ வென்றதனால் இல்லையோவென்பது வருவிச்கப்பட்டது, 

எண்ணியெண்ணியிச ங்குவதெ ன்னுயிர்ப் 

புண்ணிகழ்ந்த அயிர் துறக்தாஜ்ளள் ர் 

| வண்ணமென்றுவர்வாய் அடிக்னெ றது 

ப மைதினி ன்பார்கிலர், 

இ-ள். சிலர்-அத்தோழிகளிற். இலர், எண்ணி யெண்ணி-நினை த்து 

நினைத்து, இரங்குவ தென் - புலம்புவதென்ன, உள் - உள்ளே; 



880 நைடதம். 

உயிர்ப்பு - முச்சு, நிகழ்ந்தது - அசைந்தது, உயிர்- ஆவி, துறந்தாளலள்- 

நீங்ினவளல்லள், வண்ணம் - அழயெ, மெல் - மெல்லிய, துலா- 

பவளம்போன்ற, வாய் - வாயானது, அடிக்கென்ற ௮-அடியாநின் றது 

கண் - கண்களானவை, இமைத்தன - இமைத்தல் செய்கின்றன, காணு 

மென்பார் - பாருமென்பார்கள் . 

இர்கிகழ்ச்சிகளால் அம்ஹூர்ச்சை தெளிச்தன வெனவறிதல் இதறை 

கூறப்பட்டது. எண்ணி யெண்ணி யிரங்கலாவது இவள் சாக்காடுறின் 
இவளாற் செய்யப்பெற்ற இறப்பு முதலியவெல்லாம் இழக்கப்படுவோ 

மென்றிரல்கலால் தன்மைநவிழ்சியணி. 14 

மைத்தட ங்கணிர்மாற்றுமின் சோர்ந் அவி” 

முத்தர்யமுயர்முலைசேர்த் அமின் 

கொத்துகாண்மல£2சாடுங்குலைக் அசோர் 

மொய்த்தகூர்தன்முடிமினென்பார் கலர். 

இ-ள். சிலர் - தோழிகளிற் சிலரானவர், மை - அஞ்சனந்தட்டிய, 

தடம் - விசாலமபொருட்திய, கண்டீர் - கண்களினீ ரை, மாற்றுமின்- மாற் 

அங்கள், சோர்ந்து - சோர்வையடைந்து, வீழ் - வீழ்கின்ற, உத்தரீயம்- 

மேற்போர்வையை, உயர் - உயர்ந்த, முலை - தனத்தின்மேல், சேர்த்து 

மின் - சேருங்கள், கொத்து - கொத்தாயெ, நாள் - அன்றலர்ந்த, மல 

ரோடும் - பூக்ளுடனே; குலைந்து - அவிழ்ந்து, சோர் - சோர்கின் ஐ, 

மொய்த்த - நெருவ்கெயெ, கூக்தல் - குழலை, முடிமினென்பார் - முடி 

யுகளென்று சொல்லுவார். எ-று, 

இணி ஏற்பாடு அணித்தாகலின் இவளுடைய தந்ைத முதலியோர் 

வருதற்கு முன்னமே முன்போல ஆடையணி முதலியவற்றைத் திருத்த 

மூயல்கின்றாரென்பது கருத்து. இதுவும் அவ்வணி. நீர் என்றது சந்த 

நோக்கி நிர்எனக் குறுகித்று உத்தரீயம் என்பது இச்காலத்துத்தாவணி 
எனவும் தொங்கல் எனவும் வழங்சப்படும். 15 

சுடரும்வெண்மதி தூ ற்றுந்தழல்சுட 

விடரின் மூம்கியிறஈ துபடுமுன 

 மடவர ந்கிடர்மாற்றுவன்யானெனக் 

கடன்முகட்டிற்கதிரவன் மோன் நினான். 

இ-ள். சுடரும் - பிரகாசியாநின்ற, வெள் - வெள்ளிய, மதி- 

சந்திரனானவன், கூற்றும் - தூற்றுஇன்ற, அழல் - தீயான, சட- 

சுதெல்செய்ய, இடரில் - துன்பத்தில், மூழ்கி - முழுக), இறக்து- 
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இக்திரப் படலம், 209 

படுமுனம் - உயிர்£ங்குமுன்னே, மடவரற்கு - தமயந்திக்கு, இடர்- தன் 
பத்தை; யான் - நானே, மாற்றவன் - நீக்குவன், என-என்பவன்போல்? 
கடல்முகட்டில் - கடலின துச்சியில், கதிரவன்-சூரியன், தோன்றினான் 
பன். எ-று, 

சந்திரனாலும் மன்மதனாலும் இரவின் மிகுன்ற தமயற் யின் றுய 
ரம் பகல்வர வொருபுடை நீங்குமென்பார், இடர்மாற்றுவன் யானெனக் 
கடனமுகட்டிற் கதிரவன் றோன் நினானென்றார், இரவி யுதயத்தில் தம ' 
யந்தி வருத்த நீக்குவிப்போன் றன்மையைக் குறித்தலால் தந்தறிப்பணி. 

மன்மதோபாலம்பனப்படல முற்றிற்று, 

௮. செய்யுள் -.386. 

ந்து ரப்படலம். 

... இச்திரன்—ஐசுவரியத்தை யுடையவன், இனி- ஐசுவரியம். இச் 

திரன து வருகையைக் கூறும்படலம் என விரிதலின் ஆறாம்வேற்றுமைத் 
தொகைப்புறத் துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, 

[அஃதாவது தமயந்தியின் சுயம்வாத்திற்கு இந்திரன் 

முதலிய தேவர்வரவு சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

கலி விரதம். 

இடுக்கணெய்தவிகந்துகளித் அளார் 

நடுக்கமெய் தநலிதருவேர் தரின் 

விடுத்தசண்கஇர்த் திங்கள் விளங்கொளி 

கெடுத் துவெய்யவன் தழ்த்திசைத்தோன் றினான். 

இ-ள். இடுச்சண் - துன்பத்தை, எய்த - (அர்நாட்டிலுள்ளோ) 

ரடைய இகந்து - அதிக்இரமித் த, களித்துளார் - செருக்கடைந்த குறு 

நிலமன்னர், நடுக்கம் - நடுக்கத்தை, எய்த - அடைய, ஈலிதரு - வருத்து 

இன்ற, வேந்தரின் - அரசரைப்போல, விடுத்த - (தமயந்திவரார் அம்படி ) 

விடுக்கப்பெற்ற, தண் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, கதிர்-கிரணமங்களையுடைய, 

தங்கள் - சந்திரனுடைய, விளங்கு - விளங்நின்ற, ஒளி - காந்தியை) 

கெடுத்து - அழித்து, வெய்யவன் - சூரியஞானவன், ழேத்திசை - ஒத் 

திசையில் , தோன்றினான் - உதித்தான். எ-று, 

இடுங்குகண் என்னுஞ் சொல் இடுக்கண் என மராஉவித்று, அன்ப 

முற்றார்ககுக் கண்கள் அழ்ர்து சிற்ச்துச் காணப்படல் வழக்காகலின் இ.து 



௮40 நைடதம். 

காரணப் பெயரென்க. சவிதரு - இதன்கண்தா - துணைவினை, இன்- 
உவமவுராபு. ஏழையரை வருத்தியவர்க்குச் கேடுதாமே வருமாதலில் தம 
யந்தியைவருந்திய சந்திரனும் ஒளியிழந்தானென்க. கேடுதாமே வருதல்- 

பிறர்க்கின்னா முற்பகற் செய்யித் ஐமக்சன்னா பிற்பகற்றாமேவரும் ” 

என்னும் திதக்தறளா னுணசப்படும் வேந்தரைப்போல வெய்யவன் தழ்த் 

திசைத் தோன்றின னென்றமையால் உவமையணி. 1 

x வையமேமுடைமன்னனிரு த்தலும் 

லெய்யபாசறைவிட்ட கல்வேளிரி 

னையசெங்க திரா தவன்றே ன் றுமுன் 

செய்யவான்விட்டகன் றதுதிங்களே. 

இ-ள். வையமேழுடை. - ஏழுதீவுகளையுமுடைய,; மன்னன-அரச 
னைவன், இறுத்தலும் - வந்துதங்னெமாத்திரத்தில், வெய்ய - வெவ் 

விய, பாசறைவிட்டு - படைவீட்டைவிட்டு, அகல் - நீங்குகின்ற, வேளி 

ரின் - குறுநிலவேக்சரைப்போல், ஐய - அழயெ, செங்கதிர் - சிவக்த இர 
ணங்களையுடைய, ஆதவன் - சூரியனணானவன், தோன்றுமுன் - உதிக்கு 

முன்னே, செய்ய - சிவந்த, வானவிட்டு - அகாயத்தைவிட்டு, திங்கள்- 

சந்திரனான த, அகன்றது - நீங்யெது. எ-று. இதுவும் உவமையணி, 2 

அன்னகாலையிலாய்வளை த்தோழியர் 

நென்னல்வாட்டுநிலவுக்கதிர்மதி 

யின் அமெய்திலிற௩ அபடுமென 

வுன்னியன்னையொடுற்றவைகூ றினார். 

இ-ள். அன்னகாலையில் - அப்பொழுதில், ஆய் - ஆராய்ந்தெடுக்கப் 

பட்ட, வளை - வளையலையணிந்த, தோழியர் - தோழிகள், நென்னல்- 

கேற்றைப்பொழுதில், வாட்டு - வாட்டிய, நிலவு - பிரகாசம்பொருந்திய, . 

கதிர் - இரணங்களையுடைய, மதி - சர்திரனானவன், இன்னும் - இன்ன 

மும், எய்தில் - வந்தால், இறந்து படுமென - தமயந்தி மாணத்தையடை 

* வையம் ஏழாவன - சம்புத்தீவ, சாகத்தீவு, குசைத்தீவு, இரவுஞ் 

சத்ஜிவு, சான்மலித்தீவு, கோமேதகத்தீவு, புட்கரத்தீவு என்பன இவை 

முறையே நாவல்மாம் (சம்பு) தேக்கமாம் (சரகம்), ' பொன்மயமான தர்ப் 

பை (குசை) இலவமாம் (சான்மலி), பசுக்களின் நிணம் (கோமேதகம்) 
பொற்றாமரை (புட்கரம்) அன்றில்வடிவாய ஆசுரமலை (ூரவுஞ்சம்) 

என்னுமிவை யிருச்சலால் அப்பெயர் பெற்றன. இவற்றைமுறையே 

எழுகடலுஞ் சூழ்ந்திருக்கும் இன்னும் அறியவேண்வென சிவதருமோத் 

தரத்திற் காண்க. 
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லாளென்று; உன்னி - நினைத்த, அன்னையொடு-காயுடனே, உத்றலை- 

அடைந்தகாரியங்களை, கூறினார் - சொல்லினார்கள். எ-று; 

தோழியரென்றது உயிர்த் தோழியரை; செவிலியும் நற்றாயம 

அனனையராதலின் ஈண்டு அன்னையென்றது செவிலியை யெனக் 

கொள்க. 6 தலைவி பாங்கக்கறத்தொடு நிற்றலும் - பாங்கி செவிலிக 

கற்த்தொடு நிற்றலுஞ் - செவிலி கற்றாய்க் கறத்தொடு நிற்றலும் - நற 

றாய் தந்ைத தன்னையர்க்கறத்தொடு - நிற்றலும் விதியென்ப நெறியுணார௩் 

தோரே ?? என்பத விதி. 9 

அத்திறந்தெரிக்தாய்மலர்க்கோைவெண் 

முத்தமுறன்முதக்குறைக்தாளென 
வுய்த்துரைத்தனளோடைப்புகாமுக 

மத்தமால்கரிமனனவர்மன்னற்கே. 

இ-ள். அத்திறந் தெரிந்து - ௮ச்செவிலி சொல்லிய நிறத்தைத் 

தெரிந் தகொண்டு, ஆய் - ஆராய்க ௦ தெடுக்கப்பட்ட, மலர் & மலர்களை 

யணிந்த, கோதை - கூந்தலையுடைய நற்றாயானவள் , வெள் - வெள்ளிய, 

முத்தம் - முத்துக்களையமொத்த, மூரல் - பற்களையுடைய திழ்யர்கனொல் 

வள், முதுக்குறைந்தாளென - பேரறிவடைந்தாளென்று, ஓடை - பட்ட. 

மணித, புகர்முகம் - புள்ளிபெற்ற முகத்தையுடைய, மத்தம் - மதங் 

கொண்ட, மால் - பெரிய, கரி - யானையையொத்த மன்னவர்மன்ன ற்கு- 

வீமராசனுக்கு, உய்த்து - அவ்விடத்திற் கருத்தைச்செலுத்தி, உரைத்த 

னள - சொல்லினாள். எ-று. 4 

தடங்கொள்வெம்முலைசாற்றியமாற்றமு 

துணங்குடுற்றிடையாக்கமுகோக்யெ 

மடங்கலேறனையான்மணகாட்டிய 

மூடங்கல்போக்கென்மொய்கழல்வேர்தர்ககே. 

இ-ள். தடங்கொள் - பருமையைக்கொண்ட, வெம் - விருப்பத் 

தைத்தருகின்ற, முலை - தனத்தையுடைய துணைவியானவள்; சாற்றிய- 

சொல்லிய, மாற்றமும் - சொல்லையும், நுடங்கு - வளையாநின்் ற, இற் 

நிடை - இறியவிடையையுடைய தடயந்தியின து, ஆக்கமும் - பருவத் 

தையும், நோக்கிய - கண்ட, மடங்கலேறனையான் - அண்டிங்கச்தை 

யொத்த வீமராசனானவன், மணம் - விவாகநாளை, நாட்டிய - குறிக்கப் 

பெற்ற, முடங்கல் - ஓலையை, மொய் - நெருங்கிய, கழல் - வீரக்கழவினை 

யுடைய, வேந்தர்க்கு: - அரசர்க்கு, போக்னென் - செலுத்தினான். எ-று, 
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தலைவியின் சொற் குறியாலும், தமயர்திமின் மெய்க்குறியாலும, 

அந்தப்புரத்தினிகழ்ந்த ஆாவாரத்நினாலும் இக்கோய்க்குக் காரணங்கண்ட 

லிமராசன், வடிவும் அழகும் நற்குணமும் நற்செய்கையும் நிறைந்த தன் 

மகளின கருத்துக்கசைந்த அரசன் இன்னானென்பது தெளியக்கூடா 

மையால் சுயம்வரம் நாட்டிய விவாகவோலையை அரசர்யாவருக்கும் விடுத் 

தானென்க. 

வேலைசூழ்புவிமன்னர்க்குவேர்தாகோ 

னோலைபோக்யெதோர்ந் துயர்கற்பக 

மாலைதாம்மூடிவாசவற்கோதுவான் 

ஞாலமேத் திசைநார தன்போயினான். 

இ-ள். வேந்தர்கோன் - வீமராசனானவன், வேலைகூழ - கடல் 

சூழ்ந்த, புவிமன்னர்க்கு - பூமண்டலத்தை யாளுகின்ற அரசர்க்கு, ஓலை- 

ஓலையை, போக்கிய த - செலுத்தியதை, ஒர்க் து-அறிந் து, உயர்-உயர்க்த, 

கற்பகமாலை - கற்பகத்தினுடைய மலர்மாலை, தாழ் - தாழ்கின்ற, முடி- 

மகுடமணிந்த, வாசவற்கு - இந்திரனுக்கு, ஓஒ. தவான் - சொல்லும்பொ 

ரூட்டு, ஞாலம் - உலகத்தார், ஏத்து - துதிக்கின்ற, இசை - புகழை 

யுடைய, நாரதன் - நாரதமுனிவன், போயினான் - போனான். எ-று, 

திரிலோக சஞ்சாரியாகிய காரதமுனிவன் இச்சுயமவர அதிசடத் 

தை இந்இரனுக்ருச் சொல்லி அவனையும் இதற்கு வருவித்தல் இறப் 

பென்று நினைத்துப் பொன்னுலகத்திற்குச் சென்றானென்க. ஞாலம் 

ஏத்து இசை காரதன் என்பதற்கு உலகம் புகழும் இசையில்வல்ல நரா 

தன் எனவும், உயர்ச்தோராற் புகழப்படும். * இசைநல்செய்த நாரதன் 

எனவும் பொருளுரைத்தலுமாம். 6 

* நாரதர் இசை வல்லாரென்பது, 4 இன்னிசை நூன்முழுது 

ணாத யாழ்வல்லோனே ”? என இப்படலத்நிலும் நாரதன் வீணை 

் எனச் சிலப்பதிகாரத்தும், 6 தலமுத லூழியித் 

ரேனவர் தருக்கதப் - புலமகளாளர் - புரிஈரப்பாயிரம் - வவிபெறத் தொ 

தயந்தெரிபாடலும் ? 

டுத்தவாக்கமை பேரியாழ்ச் - செலவுமுறையெல்லாஞ் செல்கையிற் ஜெ 

ரிந்து மற்னறயாழுங் கற்றுமுறையிறையான்  - நாரத இதச்கேள்வி 

நளித்து?? என உதயணகாவியவத்தளகாண்டத் அங் கூ.றப்படுவதனா 

னறிக, 

நாரதர் இசை.நால் செய்தாரென்பது (( தேவவிருடி நார தன்செய்த, 

பஞ்சபார தியமுதலாயுள்ள தொன்னால்களு மிறக்தன ? என்று அடி, 

யார்க்கு ஈல்லார் உரைத்த உரையாழ்பெறு தும். 

ச் 
ட் 
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அறுசர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிரக்தம், 

வானவரொண் சுடசெறிக்கு முடிதாழ்த்து வனைகழற் 
கால் வணங்மெயத்தத், தேனிமிருங் கற்பசகசாண் முகையு 
டைந்து பசியஈறுக் தேறலூற்ற; மேனகைசா. மரையிரட்ட 
வுருப்பசிவெள் ளடையு தவ விளரித் தஇஞ்சொற், பானலங்கட் 
டிலோத்தமைமென் சதிமுறையிற் பதம்பெயர்க்கும் பாணி 

தூங்க. 

[| இதமுத லைந்துபாட்டுக்கள் ஒருதொடர் இவ்வைக்து 

பாட்டுகளாலும் இந்திரலோகத்தின் சிறப் 

புக்கள் சொல்லப்படுகின்றன. | 

இ-ள். வானவர் - தேவர்களுடைய, ஒள் - ஒள்ளிய, சுடர் கார் 

தியை, எறிக்கும் - வீசுகின்ற, முடி - மகுடங்களை, தாழ்த்து - தாழச் 

செய்து, வனைகழற்கால் - லீரக்கதழலையணிர்த பாதத்தை, வணங்கி. 

தாழ்ந்து, ஏத்த - புகழவும், தேன் - வண்டுகளானலை, இயிரும்-ஓவிக் 

கின்ற, கற்பகம் - கற்பகத்தினுடைய, நாள்-அன்றலர்க்த; முகை-அரும் 

புகள், உடைந்து - உடைபட்டு, பசிய - பசுமைபொருக்திய, நறும் 

நறிய, தேறல் - தேனை, ஊற்ற - சொரியவும், மேனகை - மேனகை 

யானவள், சாமரை - கவரிகளை, இரட்ட- அசைக்கவும்; உருப்பசி-உருப் 

பசியானவள், வெள்ளடை - தாம்பூலத்தை, உதவ-கொடுக்கவும்,விளரி-- 

விளரியென்னு மிசையொத்த, இ - மதுரம்பொருந்திய, சொல் - சொல் 

லையும், பானல் - நீலோற்பலம்போன்ற, அம் - அழூய, கண் - கண்க 

ளையமுடைய, திலோத்தமை - திலோத்தமையானவன், மெல் - மெல் 

விய, ௪திமுறையில் - தாளவொத்தின் முறைப்படி, பதம்பெயர்க்கும்- 

பதம்பெயர்த்தற்குரிய, பாணிதூங்க - கை அவிநயஞ்செய்யவும். 

பாணி என்பதற்குத் தாளங்களெனவும்; பாட்டுக்களெனவு மூரைத் 

தலு மொன்று. என்னை, :* கொட்டுமசையுக் தூக்குமளவு - மொட்டப் 

புணர்ப்பது பாணியாகும் ?? எனறார் இசைநூலார் ஆகலின். கொட்டு 

அசைமாத்திரை.. அதற்கு வடிவு -௧ - அசை ஒருமாத்திரை. அதற்கு 

வடிவு ௭. தூக்கு இரண்டு மாத்திரை அதற்கு வடிவு ௨. அளவு மூன்று 

மாத்திரை, அதற்கு வடிவு & எனக்கொள்க. இதனை 4 ககாங்சொட்டே 

?? என்னு மிசைநூற் யெகாமிசையே - யுகரந்தாக்கே யளவே யாப்தம் 

குத்திரத்தானுணர்க சதி எனவே அரைமாத்திரையடைய ஏகதாளமுத 

வாகப் பதினாறுமாத்திரையடைய பார்வதி லோசனம் ஈறாகச்சொன்ன 
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நாற்பத்தொருதாளமும், ஆறன்மட்டம் எட்டன்மட்டம்; தாளவொரியல்; 

தனிநிலேயொரியல், பாணிவிகற்பங்களென்பவுங். கொள்க, பதம்பெயர்கி 

கும் எனவே * கால்வகைகளும் உடலவர்த்தனைகளும் கை; அவிநயம் 

எனவே ஆண்கை முதலியவும் ௮விரமங்களும் கொள்ளப்படும். 7 

தண்டரள மணிமுறுவ லயிராணி வரிபரந்த தடங்கட் 

காமர், வண்டுபகட்டெழினமார்பின் மந்தார நறுந்தெரியன் 

மலரின்வி'ழப், புண்டரிகச் செழுங்காடு பூத்தகென விழிமலா 

கள்பொலீந்்ததோன் றத்; தெண்டிரைவாயமிழ் தமென த்கெள 

விளிக்தே னரமகளிர் செவியினூற்ற. 

* காலவகைகன் ஆவன தேசிக்குரிய கால்கள், வடுஇத் குரியகால் 

கள் என இருவகைப்படும். தேசிக்காய் கால்களாவன - டற்று, கடி 

சரி, மண்டலம், வர்த்தனை, கரணம், ஆலீடம், குஞ்சிப்பு, கட்டுப்பிரியம், 

களியம், உள்ளாளம், கட்டுதல், கம்பித்தல், ஊர்தல், நடுக்கல், வாங்குதல், 

அப்புதல், அனுக்குதல்; வாசிப்பு, குத்துதல், கெளிதல், மாறுகால், இட் 

டுப்புகுதல், சுற்றிவாங்குதல், உடற்புரிவு என்னும் இருபத்து நான்கு 

மாம். வடுகிற்தறிய கால்கனாவன. சுற்றுதல், எறிதல், உடைத்தல், 
ஒட்டுதல், கட்டுதல், வெட்டுதல், போக்கல், நீக்கல், முறுக்கல், அனுக்கல், 

வீசல், குடுப்புக்கால், கத்தரி கைக்கால், கூட்டுதல் என்னும் பதினான்கு 

மாம, 

உடலவர்த்தனைகளாவன--மெய்சாய்த்தல், இடை நெரித்தல், 

சுழித்தல், அணைத்தல், தூக்குதல், அசைத்தல், பற்றுதல், விரித்தல், 
குவித்தலென்னும் ஒன்பதுமாம். மெய் சாய்விடை நெரிவு மேற்சுழிவோ 

டாங்கணைத்தல் - கைதூக் கசைத்தல் கலைபற்றல் - கைகள். விரித்தல் 

குவித்தலிவை சிங்களமாமென்று - தெரித்தனர் தண்டமிழோர் தேர்க் து” 

என்னுஞ் சுத்தானந்தப்பிரகாசபா நச் செய்யுளா னுணர்க, 

ஆண்கை, பெண் கை, அலிக்கை, பொதுக்கை என நான்குவகைப் 

படும். இவற்றுடன் இணையாவினைக்கை, ணெக்கை ன்னும் இரண்டுங் 

கூட்டி ஆறென்றுங் கூறும் ஆண்கை முதலியவற்றின்வகைகள் 4: முட்டி 

இகாமலர்பதுமஞ்சந்தஞ்சம் ?' எனவரூஉஞ் சுத்தானந்தப்பிரகாச வென் 

பாக்கள் கொண்ட அறியப்படும். 

அவிஈயம் என்பது பாவகம் - அது வெகுண்டோன் அவிநயம் 
முதல்; நஞ்சுண்டோனவிநயம் இறுதியாக இருபத்து நான்கு வகை 
யாம். 
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இ-ள். தண் - குளிர்ந்த, தரளம் - முத்துக்கள்போன்ற, மணி- 

அழயெ, முறுவல் - பற்களையுடைய, அயிராணி - இக்திராணயினுடைய , 

வரி - இரேகைகளானவை, பரந்த - பரவப்பெற்ற, தடம் - விசாலம் 

- பொருந்திய, கண் - கண்களென்னும், காமர் - அழகிய, வண்டு-வண்டுக ' 

ளானவை, பகடு - பெருமை பொருந்திய, எழில் - அழகிய, மார்பின்- 

மார்பிலணிந்த, மந்தாரம் - மந்தாரத்தினுடைய, நறும் - நல்ல, தெரி 

யல் - மாலையினுடைய, மலரில் - பூவில், வீழ - மொய்க்கவும், புண்டரி 

கம் - தாமரையின், செழுங்காடு - செழுமையுள்ளவனம், பூத்ததென- 

பூத்ததெனனும்படி, விழிமலர்கள் - தேத்திரகமலங்கள், பொலிந்து 

பிரகாசித்து, தோன்ற - விளங்கவும், தெள் - தெள்ளிய, இரைவாய்- 

கடலிடத்துண்டாகிய, அயிழ்தமென - அயிர்தமென்றுசொல்ல, தெள் 

விளித்தேன் - தெள்விளியென்னு மிசைத்தேனை, அரமகளிர் - அரம் 

பையானவர்கள், செவியின்-காதினீடத்திலே, ஊற்ற-சொரியவும். எ-று, 

மருவுயிர்க்கு நறுக் தணர்மென் மலர்பொதுளும் பொலக் 

தருவு மணியுமானு; மிருநிதியும் விழிக்கடையினருணோககி 

முறைமுறைநின் றேவல்கேட்பக், கருதினர்கண் கவர்வனப் 

பிற் கந்தருவ மடமகளிர் கனிந்தபாடற், சுருதிமுறை பிறழா 

மன் பாடகயாழ் நரம்புளருந் தழனியார்ப்ப. 

இ-ள். மரு - வாசனையை, உயிர்க்கும் - வீசுகின்ற, நறும் - கறிய, 

துணர் - கொத்தாகிய, மெல் - மெல்லிய, மலர் - மலர்களானவை; 

பொதுளும் - நெருங்கிய) பொலம் | பொன்மயமாதகிய, தருவும்-ஜர்தரு 

வும்; மணியும் - சிந்தாமணியும், ஆனும் - கரமதேனுவும், இருமிதியும்- 

சங்கநிதி பதுமநிதி யென்னு நிதிகளிரண்டும், விழிக்கடையின் - கடைக் 

கண்களினுடைய, அருள் - அருளை, நோக்கி - பார்த்து; முறைமுறை , 

நின்று - வரிசைவரிசையாகநின் று, ஏவல் - ஏவலை, சேட்ட-கேட்சவும், 

கருதினர் - நினைத்தவர்களுடைய, கண்-கண்களை, கவர் - பற்றிக்கொள் 

இன்ற, வனப்பின் - அழகினையுடைய, கந்தருவர் - கத்தருவருடைய, 

மடம் - இளமைடொருந்திய, மகளிர் - மாதர்கள், கனிந்த - முதிர்ந்த, 

பாடல் - பாடல்களாலே, சுருதி - ஒலியினுடைய, முழை - வரிசைகள், 

பிறழாமல் - வேறுபடாமல், மாடகம் - முறுக்கணியோடுவ கூடிய, 

யாழ் - வீணையினுடைய, நரம்பு - நரம்பினை, உளரும் - தடவுகன் ஐ; 

தஅழனி - ஒலியானது, ஆர்ப்ப - ஒலிக்கவும், எ-று. 



a 

௨40 நைடதம் 

யாழை முறையிற் பாடலாவது ஒன்பது வகைப்பட்ட. இருப்பினுள் 

முதற்கண்ணதாயெ ப.துமாசனமென்னும் அசனத்திருர்து கோவை 

கலங்கா மரபினையுடைய யாழைச் இத்திரப்படத்தினின்று மெடுத்துக் 

கோட்டுறுப்பினிடத்திலே மலர்மாலை புனைந்த), பத்தர், கோடு, ஆணி, 

கரம்பு என்னும் உறுப்புக்களிற் குற்றக் தந்த அதனைத் தாங்கும்போதே 

மாதங்கி என்னுந்தெய்வத்தை வாழ்த்தி, கண்டத்தால் முந்துறப்பாடிக் 

கலர்கபின்பாடத் தொடங், வலக்கையைப் பதாகையாகச் கோட்டொடு 

சேர்த்தி, இடச்கைநால்விரலான் மாடகத்தைத்தமுவி, * பகை நாம்பு 

புகாமல் £ீக்கும்வகையறிர் ௮, கைக்களை தாரமாகக்காட்டி, குறிரில்பொ 

ருந்தகோக்டி, கலேத்தொழிலெட்டானும் : இசைக்தாண மெட்டானும் 

குரல்மு,.தலாக இணிகுரலாக எடுத்து ஏழுகரம்புஞ் சுர.தி நிலைமையிலே 
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மருங்கினொருபுடை வி௫த்தகுற்றுடைவாள் வட்டுடை 

யின் வயங்கவோற்பால், பொருங்குலிசப் படைகமஞ்சூன 

முலிலி னிடைவீளங்குமின்னிற்பொலிவுகாட்டச்,; சுரும்பி 

௯ பகைநாம்பாவன--செம்பகை, ஆர்ப்பு; அதிர்வு; கூடம் என் 

னும் நான்குமாம். செம்பகை - தாழ்ந்தலிசை. அஃதாவது இன்ப 

மின்றி யிசைத்தல் - ஆர்ப்பு - மாத்திரைகடந்த ஓசை அதாவது ஓங்க 

இசைத்தல். அதிர்வு, ஈரம்பைச் இதறவுந்தல். கூடம் இசைநிறவாத அ. 

அஃதாவது தன்பகையாகயெ ஆருநாம்பி ஸிசையித் குன்றித் சன்னோசை 

மழுங்கலாம், இதனை, 

இன்னிசைவழியதின்றி யிசைத்தல்செம்பகையதாகுஞ் 

சொன்னமாத் திரையினோங்க விசைத்திடுஞ்சருதியார்ப்பே 

மன்னியவிசைவராது மழுங்குதல்கூடமாகு 

நன்னுதால்சிதறவுந்த லதிர்வெனகாட்டினாசே. 

என்னும் பஜ்சபாரதீயநாற் செய்யுளாற் காண்க. குறிநிலே பொருந்த 

நோக்கல் - இணை, இளை, பகை. நட்பு என்னு நான்கனுட் செறித்தல், 

அது 4 இணைூளை பகைநட்பென்றிக் நான்சி - னிசைபுணர் குறிகிலை 

யெய்த நோக்கி ?? என்ற சிலப்பதிகாரக் கூற்றாம் பெறப்படும். 

கலைத்தொமில் எட்டாவன - பண்ணல், பரிவட்டணை, ஆராய் 

தல், தைவால், செலவு, குறும்போக்கு, விளையாட்டு, கையூம் என்பன 

வாம, 

இசைச்சாண மெட்டாவன - வார்தல்) வடித்தல். உந்தல், (முத 
வியன. ப 

த் யு அதவ தகவ் 

லாதவர் அம்ம பரியம் வள் வவட வகடாரிளிரயல டர 
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மிரஞ்சில் லோதிப் புலோமசைசெம் பஞ்சடி' மென்சுவடு 
தோய்ந்த, விரிக்ததடம்புயப்பவளக் கொடிபடர்ந்த குலவரை 
யின்விள ல்த்தோன்ற., 

இ-ள். மருங்கன்-இடையில், ஒருபுடை - ஒருபக்கத்தில், விடுத்த. 
கட்டிய, குற்றுடைவாள் - குறியவாளான அ; வட்டுடையின் - அரக்க 
வசத்தின்மீ து, வயங்க - பிரகாசிக்கவும், 6 ஒர்பால் - ஒருபக்கத்தில், பொரு- 
போர்செய்னெ ற, குலிசம்படை - வச்ரொயுதமானே ௫, கமழ் - நிறைவு. 

பொருந்திய, சூல் - கருப்பத்தையுடைய, முடுலினிடை - மேகத்நிணி 
டத்திலே, விளங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, மின்னின் - மின்னலைப்போல், 
பொலிவு - காந்தியை, காட்ட - காண்பிக்கவும், சுரும்பு - வண்டுகளா 
னவை, இமிர் - ஒலிக்கின்ற, அம் - அழயெ, இல் - பொன்வட்டத 

தகட்டிணேயணிர்த, ஒதி - கூந்தலையுடைய, புலோமசை - இந்திராணி 

யினுடைய, செம்பஞ்ச - செம்பஞ்சக் தழம்பணிந்த, அடி. - பாதங்களினு 

டைய, மெல் - மெல்லிய, சுவடு. - தழும்பு, தோய்ர்து - பொருக்கி, 

விரிந்த - விரியப்பெற்ற, தடம் - விசரலம்பொரும்நிய, புயம் - தோள்க 

ளானவை, பவளம்கொடி - பவளக்கொடிகள், படர்ந்த - படரப்பெற்ற, 

குலவரையின் - குலரிகளைப்போல, விளக்இத்தோன்் ற - பிரகாசித தத் 

தோன்றவும். எ-று. 10) 

விஞ்சையர்னெ னரருவுண ருரகர்புவி முழுதாளும் வேக் 

தர்யாரு; மஞ்சலிசெய் இருமருங்கும் புடைசூழமுனிவர்குழமா 

மாசிகூற,; வெஞ்ச௪லில்பல் வளஞ்சிறப்ப வரியணையில் வீற்றி . 

ருக்கு மிமையோர் வேந்தைக், கஞ்சமல ரயனளித்த மறைப 

யினா ர தனிருகண் களிப்பக் கண்டன. 

இ-ள். விஞ்சையர் - விச்சாதரர்களும், கன்னரர் - இன்னரர்க 

ளும், உவணர் - கருடரும், உரகர் - நாகரும், புவிமுழு தாளும்-பூலோக 

முழுதையும் ஆட்சிசெய்கின்ற, வேந்தர்யாரும் - அரசர்கள்யாவரும், அஞ் 

சலிசெய்து - வணக்கஞ்செய்து, இருமருங்கும் - இரண்டுபக்கத்திலும், 

புடைசூழ - நெருங்கிச் சூழவும், முனிவர்குழாம் - முனிவர்கூட்டங்கள், 

* பிரமதேவாது மனத்தினின்றுக் தோன்றியவராகலின்காரசரைப் 

பிரம புத்திரரென்றார். விஞ்சையர் - (மரலிகாஞ்சனமுதலிய) வித்தை 

யையுடையவர் நின்னரர்-னெனரமிதனமென்னும் வாத்தியத்தையுடை 

யவர். உவணர்-பறவைபோல வாலுஞ் ற்கும் மூக்கும் பெற்றுமற்றை 

யுறுப்புகள் தேவவடிவமாக உள்ளவர். உரகர் - பாம்புபோலப்படமுமம் 

வாலுமுடையராய் ஏனையுறுப்புக்களைத் தேவவடிலாகப்பெற்றவர், 



248 நைடதம். 

அூகூத - ஆசீர்வதிக்கவும், எஞ்சலில் - குறைவில்லாத, பல் - பலவா 

திய, வளஞ்சிறப்ப - வளங்களானவை மிக, அரியணையில் - சங்கஆசனத் 

தில், விற்றிருக்கும் - வீற்றிருக்கின்ற, இமையோர்வேர்தை- இந்திரனை, 

கஞ்சமலர் - தாமரைமலரிலிருக்கின் 2, அயன் - பிரமனானவன், அளித் த- 

பெற்ற, மறை - வேதத்தை, பயில் - பயிற்சிசெய்கின்ற,.மாரதன்-நாரத 

முணிவன், இருகண் - தன்னிருகண்களும், களிப்ப - களிப்பையடைய, 

கண்டான் - பார்த்தான். எ-று, 

வானவரென்னும் பாட்டுமுதலைந்து பாட்டினும் வந்த எத்த வென் 

பதுமுதலிய வினையெச்சங்கள் வீற்றிருக்க மென்னும் பெயரெச்சவினை 

யையும், அது இமையோர் வேந்தென்னும் பெயரையுங் கொண்டுமுடிந 

தன. (6 கின்னராவுணர் எனவும் ?? பாடபேதம். 

பொன்னகரந்தனிபுசக்கும் புரந்தானாதமுனிவன் புகு 

தலோடு, முன்னரியற்றியதவத்தி னெய்துபய ஸிப்பிறப்பின் 

முடிக்ததாமென், றன்னமுனிவரனுவப்ப வருக்கியபாத்திய 

முதலாவனை த் துகல்கு, வ்கி ம் லினிதுரைக் 

குமுகமனொடு மிருந்கையிந்தான். 

இ-ள். "பொன்னகரம் - அமசாவதியை, சனி - ஒப்பற்ற, புரக்கும்- 

அளிக்கப்பெற்ற, புரந்தரன் - இத்தினானவன், நாரதமுணிவன் - நாரத 

முனிவன், புகுதலோடும் - அடைந்தமாத்திரத்தில், முன்னர் - முற்பிறப் 

பில், இயற்றிய - யான்செய்த, தவத்இின்-தவத்நினாலே, எய்.து- அடைய 

வேண்டிய, பயன் - பிரயோசனம், இப்பிறப்பில் - இந்தப்பிறப்பில், 

முடிந்ததாமென்று - முற்றுபெற்தசாமென்று, அன்னமுனிவரன்- அந்த 

காரதமுனிவன், உவப்ப - மகிழ்ச்சியடைய, அருக்கயெ பாத்நியமுதலா- 

அருக்கியபாத்தியமுசலாக, அனைத்தும் - யாவையும், கல், - கொடுத்து, 

இன்னமுதம் - இனியவமிர்தமானவை, உகுவனபோல் - சொரிவன 

போல, இணிது - இனிதாக, உரைக்கும் - சொல்லுன்ற, முகமனெ. 

டும் - உபசாரதீதுடன, இருக்கை - அசனத்தை, ஈந்தான் - கொடுத் 
தான. எ-று, 

புரந்தரன் - பகைவருடலங்களை அழிப்பவன், சத்துருக்களின் ஈகரங் . 
களை யழிப்பவன். புரம்--உடலம், நகரம். தீரன்— அழிப்பவன் பாத் 

திய முதலா எனவே பதினாறு உபசாரங்களையுஞ் செய்தான் என்க. 12. 
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உருதியுளங்களிரிறப்ப வாயிரங்கண்மலராலு மொருங்கு 

நோக்கி, யருமறையோயிவணி ங்கநெடுங் காலமெவ்வலகலெைடைர் 

தாயென்௮ ப், பொருவரியதவமுனிவன் வானவர்கோன்முக 

தசோக்கிப் புணரிசூழந்த, விருநெத்திற்கடவுணதிப் புனலாடி 

யித்துணைரா ளிறந்ததென்றான். 

இ-ள். உருகியுளம் - மனழுருடி, களிசிறப்ப - களிப்புமிச, ஆயி 

ரங்கண்மலராலும் - ஆயிரங்கண்களாகிய தாமரைமலராலும்,; ஒருங்கு- 

ஒருமிக்க, கோக்கு பார்த்து, அருமறையோய் - நாரதமுணியே! இவண் 

நீங்கி - இவ்லிடமவிட்டு, நெடுங்காலம் - | நாளாக, ஏவ்வுலகில் - எந்த 

வுலகத்தில், அடைந்தாய் என்ன -ம பரயினாயென்றுகேட்க, பொரு௮ரிய- 

ஒப்பில்லாத, தவமனிவன் - தவத்தையுடைய நாரதமுணிவன், வான 

வர்கோன் - இந்திரனுடைய, முகநோக்கி - முகத்தைப்பார்த்து, புணரி 

சூழ்ந்த - சமுத்தாஞ்சூழந்த, இருகிலத்தில் - பெரிய பூமியினிடத்தில், 

கடவுள் - தெய்வத்தன்மையுள்ள, ஈதிப்புனலாடி - ததிதீர்த்தவகளிலே 

- தோய்தல்செய்து, இத்துணைநாள் - இவ்வளவுநாள், இறந்ததென்றான்- 

கழிந்ததென்றார். எ-று. 12 

என்றுமுனிவரனுரைப்பக் கடல்புடைசூம் டடத 

கல்வேன்மன்னர், அன்னுசமார் துறந்தனர்கொல் சுடாக்கதா 

போழ்ந்தரமகளிர் அணைமென்கொங்கை, மன் றல்விழைக் திவ் 

கெமக்கோர் நல்விருக்தாய் வரலொழிக்த வாறேதென்ரன். 

குன் நினிருஞ் சிறையரிந்தசுடர்வயிரப் படைசுமர்த குலவுத் 

தோளான. ் 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, முனிவரன் - நாரதமுனிலர், 

உரைப்ப - சொல்ல, குனறின்பர்வதங்களுடைய, இரும் - பெரிய, இறை- 
இறகுகளை, அரிந்த - அறுத்த, சுடர்-பிரகாசம்பொருக்திய, வயிரப்படை- 
வச்சிராயு சத்தை, சுமந்த - தாங்யெ, குவவு - திரட்கபொருந்திய, தோ 

ளான் - புயங்களையுடையவனாயெ இந்திரன், கடல்புடைசூழ் - கடலாற் 
புடைகுழப்பட்ட, மிலவலயத் து - பூமண்டலத்தில், இசல் - போர்செய் 

இன்ற, வேல் - வேற்படையேர்திய, மன்னர் - அரசரானவர். அன்ற 

நெருங்யெ, சமர் - போரை, அறந்தனர்கொல் - விடுத்தனரோ, சடர்க்க 

இர்போழ்ந்து - குரியமண்டலத்தைக் கியித் அக் கொண்டு, அரமகஸீட் 

. அரமங்கையருடையப, துணை - இரண்டாகிய, மெல் ] மெல்லிய, கொங் 

90 
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கை - தனத்தினுடைய, மன்றல் - மணத்தை, விழைந்து - விரும்பி; 

இங்கு - இவ்விடத்தில், எமக்கு - எமக்கு, ஓர் - ஒப்பற்ற, நல்விருர்தாய்- 

நல்லவிருந், தாட, வரல் - வருதலை, ஓழிந்தவாறு - நீங்யெவிதம், ஏதென் 

ரான் - என்னகாரணமென்றான். எ-று. 

புண்ணியத்தினாற் இடைத்த சம்பத்துச் குறைவுபடாது சற்பாத்திர 

மாயிருந்து வளர்ப்டவராதலால் விருந்தென் ளொழியாது ஈல்விருந்தென் 

மீர். பொய்சொல்வோனை யொருவருஞ் சேராததுபோல் பூலோகத்தில் 

அரசர்கள் போர்செய்து மனிததேகம் விடுத்துத் இவ்வியதேசம்பெற்று 

விருந்தாய் வாராமல் தன்னுடைய சம்பத்தைத் தானே யனுபவித்தழிக் 

கும்படி நிற்றலால் வரலொழிந்த வாறேதென்றான். தானே யனுபவித் 

தல் இன்னாதென்பது  இரத்தவினின்னாஅ மன்ற நிரப்பிய-தாமே தமி 

யருணல் ? என்னும் திநக்தறளாலறிக . 14 

கன்னல்கமு கெழில்காட்டுர் தண்பணேசூழ் விதர்ப்ப 

நகர் காவல்பூண்ட; மன்னனருந்தவப்பேற்றா லுலகில்வனப் 

பண த்துமொரு வடிவமாக, * .யன்னநடை வாய்ந்துமதர் 

* அன்னநடை வாய்தல் பெண்கட்கு முக்கிய இலக்கணமாகவிற் 

கூறினார். அத; 46 மென்சிறை யெனெம்போற் - அயநன்னடையில் 

லவர் ?? உதவாரென்று மிருகண்டூயமுனிவர் உரைத்ததனானும் பெறப் 

படும். 

கால்களின் இயலாவத - விரல்கள்யாவும் நிலத்திற்றோய்வுற நடக் 

கப்பெற்று, சன்மயிர் பரக்கப்பெறாதனவாகி, உள்ளடி சிவந்து, வெயர் 

வில்லாதனவாய், பெருத்தல், அறச்சுருங்குதலின்றி, அனிச்சப்பூவினடப் 

பினுங்குழைவுறு மியல்பினவாய், உள்ளடியிணிடத்தே பருப்பதம், கொடி, 

மற்சம், சக்கரம் குடை என்னு மிரேகைகள் பொருந்தப்பெற்று, நடுத் 

தொடங்கி மெல்விரல்காறும் ஓர்வரைசெறிர்தும், பாம்பு; எலி, கழுகு 

என்னு யிவைபோன்ற இரேகைகள் செறியாதும், பெருவிரல் இரண்டும்; 

மெல்விர லகலாதும் கீளாதும் ஏனையலிரல்கள் அறவும் கோதும், ளோ 

அம் - ரெருக்குமுதும், ஒன்றின்மேல் ஒன்று பொருந்தா தும், நரம்பெழு 

தலின்றியும், அறவும் வளையாதும், கோலைப்போல வுயராதும், நகங்கள் 

வட்டமுஞ்சிறிது வெப்புமுறாதும், ஈரம்பெழுந்துயர்ந்த மென்பா டின்றி 

யும்; மயிர்கனத்து மேல்வர வரப்பருத்து ஒப்பனவாய் ஒளிவாய்ந்து : 

காம்பின் நியுமுள்ள கணைக்கால்களையடையனவாக), சக்கரம்போற்றிண்ட 

முழழந்தாள்களைப்பெற்றும் இருக்கும் என்க. மற்றைய கண்களின் | 

இலக்கணம் மேலுமைக்குதும், ஆங்குக் கண்டுதெளிக, 7 - 
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விழியெனவாண் முகததினிரண் டயில்வேறாங்கிப், பொன்ன 

விர்பூண்முலையென்னப் ப பககல்டட் ட 

தன்றே. 

இ-ள். கன்னல் - கரும்புகளானவை, கமுகு - கமுகைப்போலும், 

எழில்காட்டும் - அழகுடையதாய் வளர்ந்து காட்டுகின்ற, தண் - தண் 

ணிய, பணைகும் - வயல்களாற் சூழப்பட்ட, விதர்ப்பககர் - விதர்ப்ப 

சேசத்தை, காவல்பூண்ட - காக்குக் தொழிலையடை.ந்த, மன்னன் - வீம 

ராசனுடைய, அருந்தவப்பேற்றால் - அரியதலப்பேத்றினாலே, உலகில்- 

உலகத்திலிருக்கின் 2, வனப்பனை த்தும் - அழகெல்லாம், ஒருவடிவமாக - 

ஒருருவாடி, அன்னடடை - அன்னத்திகடையை, வாய்ர்து - பொருந்தி, 

மதர் - மதர்த்த, விழியென - கண்களென்று சொல்லும்படி, வாள்-ஒளி 

பொருந்திய, முகத்தின் முகத்தினிடத்தலே, இரண் டயில்வேல்-கூறிய 

விரண்டு வேற்படைகளை, தாங்கி - தாங்கிக்கொண்டு, பொன் - பொன. 

னினாற்செய்யப்பட்டு, வர் - மவ்வின் பூண் - அபரணங்களை 

யணிந்த, முலையென்ன - தனங்களென்று சொல்லும்படி, பொருப்பு- 

இரண்டு மலைகளை, ஏந்தி - தாங்கி, இருநிலத்தில் - பெரிய பூவுலகில், 

பொலிந்தது - பிரகாசித்தது. எ-று, 

மருதஙிலக் கருப்பொருள்களுட் கன்னலுங் கமுகுஞ் இறர் தவாகலிண் 

அவை கூறப்பட்டன. அன்னநடையும், விழியிணியலும் சாழத்திரிகா 

லக்கணம். விதந்துபேசலின் அவற்றை விதந்தார். ஈடையெனவே 

சாலினியலுங் கொள்க. வேற்படை - முருகன்வேல். அதனை வடிவா 

னும் தொழிலானும் நிறத்தானும் உவமையாகப்பெற்ற கண்களென்ற 

வாறு. 15 

ஆங்கவண்மேல் விழைவினராய் நின்னுலதிற் போகமு 

மின் னமிர் தமன்னாண், மாங்குயிலின் நீங்குதலை மொழிக்கணை 

யாச்சிறிதேனு மதிக்ககில்லார், பூங்கமவமுகையனைய பொறிச் 

சுணங்கா ரிளமுலையின் பூசல்வேட்டு, வீங்கு தடம் புயமெலிய 

விளை த் ; இடும்வாளமர் து றந்தார் வேந்தரெல்லாம். 

இ-ள். அங்கு - அவ்விடத்தில், அவள்மேல் - அத்தமயந்தியெனனு 

மாதின்மேல், விழைவினராய் - விருப்பையுடையவராடி, நின்உலகில்- 

உன்னுடைய வுலகத்தில், போகமும் - போகத்தையும், இன்௮மிர்தும்-. 

இனியலமிர்த த்தையும், அன்னாள் - அவளுடைய, மாங்குயிலின்-மாமர த் 
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இலுள்ள குயின்மொழியையொத்த, தீ-மதுரம்பொருரந்திய, குதலைமொ 

பிக்கு - மழலைச்சொல்லுக்கு, இணையா - ஒப்பாக, சிறிதேனும் - அற்ப 

மாயினும், மதிக்ககில்லார் - மதியாதவர்களாய், பூ - அழகிய, கமலமுகை 

யனைய - தாமரை யரும்பையொத்த, பொறி - புள்ளிகள்கொண்ட, 

சுணங்கு - தேமல், ஆர் - நிறைந்த, இளமுலையின்-இளமைபொரும் திய 

தீனஙகளினுடைய, பூசல் - போரை, வேட்டு - விரும்பி, வீங்கு-பருத்த; 

சூடம் - விசாலம்பொருக்இய, புயம் - தோள்கள், மெலிய - வாட, விளைத் 

இடும் - செய்கின்ற, வாள் அமர் - வாட்படையாற்செய்யும் போரை,வேந 

சா எல்லாம் - அரசாயாவரும், துறந்சார் - விட்டனர். -௪-று. 16 

அத்தகையமடவரலோ ராண்டகையையுளத்தமைத்தா 

ராவளையீன் ற,முத்தநெடுங்குடைவேந் த னிலவலயமினிதளிக்கு 

முதல்வர்க்கெல்லாஃ முய்த்தணரச்சுயம்வரவென் ஜோலைஃபாக 

னன தனை யுளைப்பானெண்ணி, யித்தலையெய்தனனென்டு 

ணின்னிசை நூண்முழு.தணர்ந்த யா ழ்வல்லோனே. 

இ-ள். அத்தகைய - அப்படிப்பட்ட குணத்தையுடைய, மடவரல்- 

சமயந்தியானவள், ஓர் - ஒரு, ஆண்ட கையை-ஆண்மகணில் றெந்தவனை 

உளனத்து - மனத்தின்கண், அமைத்தாள் - வைத்தாள், அவளைஈன் ற- 

அவனைப்பெற்ற, முத்தம் - முத்தினார்செய்த, நெடுங்குடை - நெடிய 

முடையையுடைய, வேந்தன் - வீமராசனைவன், நிலவலயம் - பூமண்ட 

லத்தை, இனிது - இனிதாக, அளிக்கும் - புரக்கன்ற, முதல்வர்க்கெல் 

லாம் - தலைமைபூண்ட வரசரனைவர்க்கும், உய்த் அ-கருத்தைச்செலுத்தி, 

உணர - அறிய, சுயம்வாமென்று - சுயம்வரநாளிக்காளென் ற, ஓலைபோக் 

கினன - எழுதப்பட்ட வோலையைச் செலுத்தினான், அதனை - அச்செய 

தியை, உரைப்பான் - உரைக்கும்படிக்கு, எண்ணி - நினைந்து; இத்தலை- 

இவ்விடத்தில், எய்தினன். என்றான் - வம்தேனென்று சொன்னான்; 

இன்னிசைநால் - இனியவிசை நால், முழுஅ- முழுவதையும், உணர்ந்த- 

அறிந்த; யாழ்வல்லோன் - யாழில்வல்ல நாரதமுனிவன். எ-று. 

மனம் பசமாணுரூபமாகையால் அதனுளடக்கெ புருடனை நாணால் 

ஆவளே வெளியிற் சொல்லாமையால் ஒராண்டகையென்றும், யோ 

மரும் அணுமாத்தரபன்றி அதனுள்ளீடறியாராகலால் அவராலும் அறியக் 



ரூ இந்திரப் படலம், ௦8 

கூடாமையால் சந்தே௫ச்து வீமராசன் சுயம்வர நாட்டிய வோலை போக 

கினானென்றும் சொல்லினார். யாவராலும் அறியக்கூடாமை 6 அத்தி 

மலரு மருங்காக்கை வெண்ணிறமுங்; கத்துபுனன் மீன்பதமுட் கண் 

டாலும் - பித்தரே; கானார்தெரியற் கடவுளருங்காண்பரோ, மானார் விழி 

யார் மனம் ?' 'இதனாற்காண்க. ட் LT 

விண்ணகத் தஅம்பெறற்கரிய விமுப்பொருணீ பெறவேண் 

டின் விரிநீர்சூழ்க்த, ப் மகபதிவாண் 

முகநோக்க மகிழ்க துகூறிப்; பண்ணமைந்த இங்குதலைத் தம 

யந்திசுயம்வரத்திற் பாரில்வேச்தர்; ஈண்ணியமர்விளைப்சீர அ 

காண்குவலென் ரூ௫பலகவின் று3பானான். 

இ-ள். விண்ணக்த்தும் - தேவருலகத்தும், பெறற்கரிய - பெறு 

தற்கருமையாகிய, விழுப்பொருள் - சிறப்புப்பொருளை, 5 பெறவேண் 

டின் - நீபெற விரும்பினையாயின், விரிரீர்சூழ்ந்த - கடலாற்குழப்பட்ட, 

மண்ணகத்து - பூவுலகத்தில், வருதியென - வருவாயென்று, மகபதி- 

இந்திரனுடைய, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முககோக்கி - முகத்தைப் 

பார்த்து, மதிழ்ந்து-மநிழச்சியடைக் த, கூறி - சொல்லி, பண் அமைர்தீ- 

பண்பொருந்திய, தீம் - தித்திப்புள்ள, குதலை-மழ்லைச்சொல்லையுடைய், 

தமயந்தி - தமயக்தியினது, சுயம் வரத்தில் - சுயம்வரமாளில், பாரில்- 

பூமியிலிருக்கின்ற, வேந்தர் - அரசரானவர்கள், ஈண்ணி - அடைந்து, 

அமர் - போர்த்தொழிலை, விளைப்பர் - செய்வார்கள், ௮௮ - அப்போரை, 

காண்குவல் என்று - பார்ப்பேனென்று, பல ஆசி - அனேகஆசர்வாதங 

களை, நவின்று - சொல்லி, போனான் - நாரதமுணிவன எரியக் 

எ-று, அன்று - ௭ -“ அசைகள். 18 

அருந்தவனை கலுமிறைவ னடன்மாறன் பகழிபொர 

வாற்முனாகிக்; கருந்தடங்கட் டமயந்தி கதிர்முலையும் வார்கா 

துங் கமைமென்றோளு; னை முறுவலும்வாண்முகம் 

தியு முருவெளியாய் முன்னர்தோன்ற, வருந்திய யிராணி 

முத லாம்பையர்பா ஓுறுநலனு மறந்தானன் நே. 

இ-ள். அருந்தவன் - காரதமு னிவன், எல - போனவளவில், 

இறைவன் - இந்திரனானவன், அடல் - வலில பொருந்திய, மநரரன்- 

மன்மதனுடைய, பகழி ஃ பாணங்கள், பெர் “ போர்செல்ப, அற்ற 

ஞூ - பொறுத்த மாட்டாசவனப்; சர - மிப, இட் - விசாலம்பொ 



சர்க் நைட கம், 

ந்திய, கண் - கண்களையுடைய, தமயந்தி - சமயந்தியினுடைய, கதிர் 

முலையும் - காந்திபொருந்திய தனங்களும், வார்காதும் - நெடியசெவீக 

ரூம், கழை - மூக்கில்போன்ற, மெல்தோளும் - மெல்லியதோளும், 

முருந்தின் - மயிலிதன் முதன்முள்போன்ற, இளமுறுவலும் - இறிய 
பற்களும், வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகமதியும் - முகமாகிய சந்திரனும், 

உருவெளியாய் - உருவெளித்தோற்றமாய், முன்னர் - எதிரே, தோன ற- 

தெரிய, வருந்தி - வருத்தப்பட்டு, அயிராணிமுதல் - இக்திராணிமுதலா 

கிய, அரம்பையர்பால் - அரமகளிரிடத்தில், உறு - மிகுந்த; ஈலனும்- 

நலத்தையும், மறந்தான் - மறந்துவிட்டான். எ-று, 19 

நீ 

வருந்திமாழார், செண்ணினம தெழினலனு மிளமையுகன் ராய 

வென விகழ்ந்அகூறி, வெண்ணிலவு பொழிதரள முறுவலயி 

மண் லின் மடவரலை விழைந்தனனம் மிறைவனென 

சாணிமுதல் விண்ணில்வாமு; மொண்ணுதன் மங்கையர் மட 

நாண் மீதாசவோவியம்போன் றுணர்வுத£ர்ந்தார். 

இ-ள். மண்ணுலகின் - பூவுலகத்தி லிநக்சின்த, மடவாலை - ஒரு 

பெண்ணாகிய தமயந்தியை, விழைக்தனன் - விரும்பினான், ஈம் இறைவ 

னென-நம்முடைய அரசனென்ற, வருட்து-வருத்தப்படுத்தி, மாழாந்து- 

மயக்க மடைந்து, எண்ணின் - எண்ணுமிடத்தில், கமது - ஈம்முடைய, 

எழில்நலனும் - அழகினுடைய நன்மையும்; இளமையும் - இளமைப்பரு 

மும்;  சன்றாயவென - நல்லதாயவென்று, இகழ்ந்துகூறி - பழித்துச் 

சொல்லி, வெள் - வெள்ளிய, நிலவு - பிரகாசத்தை; பொழி - பொழி 

இன்த, தரளம் - முத்தினையொத்த, முறுவல் - பற்களையுடைய, ஆயிசா 

ணிழுதல் - இந்திராணி முதலாகிய, விண்ணில் வாழும் - தெய்வலோ 
கத்தில் வாழ்னெற, ஒள் - ஒள்ளிய, நுதல் - நெற்றியையுடைய, மங் 

கையர் - மாதர்கள், மடம் - அறியாமையும், காண் - நாணும், மீதூர-அதி 

கரிக்க, ஓவியம்போன்று - இத்கிரத்தையொத்து, உணர்வுதீர்ச்தார்-அறிவு 

நீங்கினாகள். இ. 

அயிராணிமுதல் விண்மாத ரென்றமையால் அச்சடையி லிருந்த 

மேனகை உருப்படி திலோர்த்தமை அரம்பை முதலிய தெய்வமங்கைய 

ராம். இவர்கள் அழகுமுதலியவற்றில் மிக்கவரென்று மதித்திரு்த தம் 

மைத்தாமே வெறுத்துக் கொண்டு மானமுடையவ ராகையால் புறத்திற் 

சொல்லாமல் சித் நிரம்போல தரர்த்தய் அட்டா! ரென்க ஓவியம்போ 

லென்றமையால் உவமையணி, 20 
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நளன் றாதுப் படலம். 897 

- மதர்நெடுங்கணர மகளிரிவ்வாறு துயருழப்ப மனத்தி 

னோத; ததைமலாக்கற்பகநறுந்தார் மணிமார்பன் அயா 

கூர்ந்து தருமன்வெய்ய;கதழெரிப்புத்தேள் வருணனுடனேகக் 

கொடிஞ்சுயந்தேர் கடிதிற் தாண்டி, யதிருநெடுந் திசையாழி 

சூழ்புவியினொல்லையில்வக் தடைர்தான் மன்னே. 

இ-ள். மதர் - மதர்த்த, நெடுங்கண் - நெடிய கண்களையுடைய, 

அரமகளிர் - ௮ரம்பைய ரானவர்கள், இவ்வாறு - இந்தப்பிரகாரம், துய 

ருழப்ப - துன்பப்பட, மனத்தன் - மனச்சினிடத்திஷே, ஓரா - எண் 

மைல், ததை .- நெருங்கிய, மலர் - மலரையுடைய, கற்பகநறுந்தா£- 

கறிய கற்பகமாலையணிந்த, மணிமார்பன் - அழகிய மார்பையுடைய இக 

திரன், துயர்கூர்ந்து - அயரமிகுந்து, தருமன் - யமனும், வெய்ய-வெவ் 

விய, கதழ் - - வேகம் பொருந்திய, எரிப்புத்தேள் - அக்கனிதேவனும், 

. வருணன் - வருணனும், உடனேக - உடனாகவர, கொடிஞ்சி - மேன் 
மோட்டையுடைய, அம் - அழிய, தேர் - இரதத்தை, கடிதில்-சக்கெத் 

திலே, தூண்டி - செலுத்தி, அதிரும் - அதிர்கன்ற, நெடுந்திரை-நெடிய 

அலைகளையுடைய, அழிசூழ் - கடலாழ் சூழப்பட்ட, புவியின் - பூவுலகில், 

ஒல்லையில் - விரைவில், வந்து அடைந்தான் - வந்து சேர்ந்தான். எ-று. 

மன் - ஓஈ அசை. ச 2 

இந்திரப்படல முற்றிற்று. 
அ. செய்யுள் - 401. 

நளன்றூஅப் படலம். 

DDE AE அ வகைப் 

| இப்படலத்தால் இந்திரன் முதலிய நால்வர் பொருட்டுத். 

தமயர்தியினிடத்து களன் தாதுசென்றமை 

ட சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

கலிநீலைத்துறை. 

: அண்டருலகத்திறைவனவவுழியிறுப்ப 

மண்டுபுனல்வாளை வளர்பூகமடல்றுந் 

£ தண்டலயுடுத்தரிடதந்தனிபுசக்கு ' 

... மொண்டிறலுடைக்குரிசில்செய்திறமுசைப்பாம். 

இ-ள். அண்டர் உலகத்து - தேவருலகத்தை யாளுகனற, இழை 

வன் - இந்திரன், அவ்வுழி - அவ்விடத்தில், இறுட்ப - தங்க, மண்டு 

நெருங்கிய, புனல் - ரீரிலிருக்கின்ற, வாளை - வாளைமீன்களானவை, 



258 நைடதம். 

வளர் - வளர்கின்ற, பூகம் - கமுனுடைய, மடல் - பாளைகளை, உறும்- 

கிழிச்கின் 2, தண்டலை - - சோலைகளை, உடுத்த - உடுக்கப்பெற்ற, நிடதம்ல- 

நிடததேசத்தை, தணி - ஒப்பற்ற, புரக்கும் - காக்கின்ற, ஒள் - ஒள்ளிய, 

திறலுடை - வவிமையை யுடைய, குரிசில் - நளமகாராசன், செய்திழம்- 

செய்தகாரியத்தை, உரைப்பாம் - (யாம்) சொல்லுவோம். எ-று. 

. அண்டர் - அகாயத்திற் சஞ்சரிப்பவர் ; தேவர். ௮ - பண்டறி 

சுட்டு, தண்டலை - குளிர்ந்த இடமாயுள்ளது, சோலை, துள்ளிமேலெ 

முதன் மிச்குளவாகலின் வான யினத்தை வித்தார். தனிபுரத்தல் என 

வேஎகசக்கராதிபதி யென்பது பெறப்படும். குரல் - பெருமையிற 

சிறந்தவன். தான்விரும்பிய அரும்பொருளைப் பிறர் பெறுவான் விரும் 

பித் தன்னைத் தூதாகப் பணிக்கவும் வள்ளற் றன்மைகெடா தொப்பிச் 

சென்று முடிக்கும் பெருமையிற்சிறந்தோ னாகலின் குரிசில் என்ற பெய 

சாம் கூறினார். 1 
௪ 

அ௮ன்னமுரைசெய்தவெழிலாயிழையைகெஞ்ச த் 

அனனியயர்வோடுமுயிருண்டில்கொலென்னக் 

கன்னன்மதனைங்கணைகருத்திடைகுளிப்ப 

மன்ன வர்கண்மன்னன்மதிமா ழ்யெயர்காலை. 8 

இ-ள். ௮ன்னம் - அன்னப்புள்ளான த; உரைசெய்த - சொல் 

லிய, எழில் - அழயெ, அயிழையை - தமயந்தியை, நெஞ்சத் து-மனத் 

இணிடத்து, உன்னி - நினைந்து, அயர்வோடும் - சோர்வுடனே, உயிர்- 

உயிரானது, உண்டிலைகொலென்ன - உண்டோவில்லையோ வென்று 

சொல்ல, கன்னல் - கருப்புவில்லேந்திய, மதன் - மன்மதனுடைய 

ஐங்கணை - பஞ்சபாணங்களும், கருத்திடை - கருத்சீனிடத்து, குளிப்ப- 

தைக்க, மன்னவர்கள் மன்னன் - ஈளனானவன், மதிமாழ்கி - அறிவு 

மயங்கி, அயர்காலை - துன்பப்டடுஞ் சமயத்தில். எ-று. 

மன்மதபாணம் பிரயோடக்குமிடம் வெவ்வேராயுளதேனும் துன்பப் 

படுவது கருத்தொன்றேயாதலாற் கருத்திடைகுளிப்பவென்றார். “நெஞ் ' 

சிலாவிந்த மீள்சுதங் கொங்கையின்மே ; லஞ்சம் -விழியிலசோசமாம்- 

வஞ்சியரே, சென்னின் மூல்லைதஇிகழ் மலமலகுவிவே, யின்னிலைவே 

ளெய்வா னிவை?” இதனால் அவ்விடங்கள் காண்க 2 

பூகமடல்கறி மளெவாளை பனல்காலு. 

மேகமிசை தாவிடும்விதர்ப்பநகர்மன்ன: 
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 னோகையொட ளித்தவு மிரோவியநிதர்க் க்குர் 

தோகைமணவோலைகொடுதூதுவரடைக்தார். 

இ-ன். பூசடல் - கழுகம்பாளையை, தறி - இழித்து, இளவாளை- 

இளமைபெொருந்திய -வாளைமீன்௧ளானவை, புனல்காலும் - £ரைச்சொ 

ரிகின்ற, மேகயிசை - மேகத்தின்மீ த, தாவிடும் - தாவுன்ற, விதர்ப்ப 

நகர் - விதர்ப்பதேசத்தையாளுபகின்ற,; மன்னன் - வீமராசனானவன்ர 

ஒஓகையொடு - மகிழ்ச்சியுடனே; அளித்த - பெற்ற, உயிர் - உயிரையு 

டைய, ஓவியம் - சத்திரத்தை, நிகர்க்கும் - ஒப்பாயிருக்னெற, தோகை- 

தமயர்தியினுடைய, மணவோலைகொடு-கவியாணவோலையைக் கொண்டு, 

தூதுவர் - தூதர்கள், அடைந்தார் - சேர்ந்தார்கள். று; 2 

முடங்கலின்வரைர்தவுரைமுற்றுமுணராமுன் 

றடம்புயமவளாந் தன வரைக்குவமைசாலகல் 

குடங்கையின கன் றவிபிலோரகரிசெல்வான் 

மடங்கலனையானுளமகிழ்ச்சயொடெமுக்தான். 

இ-ள். முடங்கவின் - ஓலைச்சருளில், வரைந்த - எழுதப்பட்ட, 

உரை - சொல்லுகளை, முற்றும் -- முழுவதும், உணராமுன் - அறியா 

முன்னே, தடம் - பெரிய, புயம் - தோள்களானவை, வரைக்கு-பர்வதவ் 

களுக்கு உவமைசால - உவமைபொருந்த, வளர்ந்தன - பருத்தன, குடங் 

சையின் - "உள்ளங்கைபோல, அகன்ற - பரந்த, விழி - கண்களையுடைய 

ட. கோககரி - குண்டினபுரத்துக்கு செல்வான் - செல்லும் 

பொருட்டு, மடங்கலனையான். - டட நளமகாராசன், 

உள்மநிழ்ச்சியொடு-மனக்களிப்பினுடனே,எழுந்தான்-எழுந்தனன். எ-று, 

முடங்கல் - முடங்குதல். தொழிலாகுபெயராய் ஓலைக்கு ஆயிற்று, 

ட மடங்கல் என்றாற்போல. வரைந்த என்னும் பலபொரு ளொருசொல் 

ஈண்டு எழுதிய என்னும் பொருட்டு விரும்பிய பொருட்பேறுறு மென 

நினைந்த'வுவகையிகுதியானே புயமும் விழியும்வளர்ந்து அசன்றவென்க. 

கொய்யுளைவயப்புரவிகோடியுழைபோத 

மையன் மதவாரணபருங்குறரெருங்க 

வெய்யதிறல்வாளுழவர்வேலைபுடை சூழ 

மொய்திரையளக்கரினியம்பலமுழக்க. 
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இ-ள். கொய் - கொய்துஈட்டிய, உளை-புதமயிரையுடைய, வயம் 

வலிமைபொருந்திய, புரவி3காடி. - கோடிகு திரைகள், உழைபோத - பச் 

கங்களிலேவரவும், ' மையல் - மயக்கம்பொருந்திய, மதவாரணம் - மதயா 

னைகள்; மருங்குற - பக்கத்திலே, கெருங்க - நெருங்கிவரவும், வெய்ய- 

வெவ்விய, திறல் - வலிமைபொருந்திய, வாள் - வாட்படையையுடைய 

உழவர்வேலை - காலாட்களாகிய கடலான ௫, புடைசூழ - பக்கங்களிலே 

குழந் துவாவும், மொய் - மொய்க்கப்பெற்ற, திரை - அலைகளையுடைய, 

. அளக்கரின் - கடல்போல, பலஇயம் * பலவாத்தியங்கள், முமழங்க-ஒலிக் 

கவும. ite, ஓ 

இப்பாட்டில் போதவென்பது முதலிய வினையெச்சங்கள்மேற் பாட் 

பற் போனானென்னு மு£ற்றுவினையைக் கொண்டுமுடிந்தன. 

விரிகதிசெ றிக்குமதிவெண்குடைநிழற்றத 

தரளநகைமா தர்பலாசாமரையிரட்ட 

வெரிமணியிமைக்குமுடிமன்னவரிறைஞ்சத் 

திருவளருமார்பனுயர்தேரின்மிசை போனான். 

இ-ள். விரி - விரியப்பெத்த, கதிர் - கரணங்களை, எறிக்கும்-வீசு 

வற் மதி - சந்தூனையொத்த, வெண்குடை - வெள்ளிய குடை 

டம அரசர்க் குரிய முக்க வாத்நியங்களாவன:;- _—- 

பேரிகை, படகம், இடக்கை, உடுக்கை, மத்தளம், சல்லிகை, கர 

டிகை, திமிலை, குடமுழா, தக்கை, கணப்பறை, தமருகம், தண் ணுமை, 

தடாரி, அந்தரி, முழவு, சந்திர வளையம், கொந்தை, முரசு, கண்விடு 

அம்பு, நிசாளம், அமை, சிறுபறை, அடக்கம், தகுணிச்சம், விரலேற, 

பாகம்; உபாங்கம், நாழிகைப்பறை, அடி, பெரும்பறை; சங்கு, நாகசன் 

னம், கொம்புமுதலாயின. இவற்றைப் பின்வருஞ் செய்யுளா னுணாகச. 

பேரிகை படக மிடக்கை புடுக்கை 

சீர்மிகு மத்தளஞ சல்லிகை கரடிகை 

திமிலை குடமுழாத் தக்கை கணப்பறை 

தமருகக தண்ணுமை தாவி தடாரி 

யந்தரி முழவொடு சந்திர வளைய ச 

மொந்தை முரசே கண்விடு தூம்பு 

நிசாளர் துடுமை சிறுபழை யடக்க 

மா? றகுணிச்சம விரலேறு பாகந் 

தொக்க வுபாங்கந் அுடிபெரும் பறையென 

மிக்க நூலோர் விரித்துரைத் தனரே. 
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கள், நிழற்ற - நிழலைச்செய்யவும், தாளம் - முத்தினையொத்த; ஈகை- 

ட் பற்களையுடைய, மாதர்பலர் - அகேகமகளிர்கள், சாமரைஇரட்ட - கவரி 

கள் வீசவும், ஏரிமணி - காந்தியையுடைய மணிகள், இமைக்கும்-பிரகா 

சிக்கின்ற, முடி - மகுடத்தையுடைய, மன்னவர்-அரசர்கள், இழறைஞ்ச- 

வணங்கவும், திரு - இருமாதானவள்; வளரும் - துஞ்சுகின்ற, மார்பன்- 

மார்பையுடையவனாயெ ஈளமகாராசன், உயர் - உயர்ந்த) தேரின்மிசை- 

தேரின் மேல், போனான் - போயினான். எ-று, 

ட தர்ஈடவுகம்பலைசெவிப் புகுதலோடும் 

வார்கடன் முழ க்கொலிகொலோமழைமுழக்கோ 

சார்வதெனவையமுறும்வானவர்கடம்மு 

னேர்கெழு முமாடநிட.தத்திறையெதிர்ந்தான். பம். 

இ-ள். தேர் - தேரை, நடவு - செலுத்துகின்ற, கம்பலை - ஓவி 

யான து, செவி - காதினிடத்த, புகுதலோடும் - நுழைந்த மாத்திரத்தில், 

வார் - நெடிய, கடல்முழக்கு ஓலிகொலோ - கடலொலியோ, மழையா 

ழக்கோ - மேகத்தினொலியோ, சார்வதென-அடைவதென்று, ஐயமுறும- 

சந்தேகமுற்ற, வானவர்கள் முன் - தேவர்களுக்கு முன்னே, ஏர் - அழ 

கான அ; கெழுமு - பொருந்திய, மாடம் - மாளிகைகளையுடைய, நிடத் 

நிறை - நிடததேசத்தராசன், எதிர்ந்தான்-எதிர்ப்பட்டான். எ-று. கொல்- 

ஐயப்பொருள். ப் 7 

பொற்றடக்தேர்மிசைப்பொலிக் துதோன் நிய 

மற்றடர் 2தாளினன்வனப்பு நோக் இனா. 

ருற்ததோர்வியப்பினுக்குள்ளமீக் அதாம். 

வெற்றுடம்பாயினார்விண் ணுளோரெலாம். 

இ-ள். பொன் - அழயெ, தடம்.- பெரிய, ,தேர்மிசை '- தேரின் 

மீது, பொலிந்து - பிரகாசித்து, தோன்றிய - வந்த, மல் - மற்போர்செய் 

இன்ற, தடம் - பெரிய, தோளினான் - தோள்களையுடைய களமகரசா௪ 

னத, வனப்பு - அழகை, நோக்கினார் - பார்த்தார், உற்றது - அதனால 

டைந்ததாதிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, வியப்பினுக்கு - ஆச்சரியத் துக்கு, உள்ளம் 

ஈந்து - மனத்தைக்கொடுத்து, விணணுளோர் எலாம் - இந்திரன்முத 

விய நால்வரும், வெறு உடம்பு ஆயினார் - உயிர்கீங்கிய வுடம்புபோலா 

னார். எ-று. 

ஆச்சரியத்தால் அபகரிக்கப்பட்ட மனத்தை யுடையவராயினா ரென் 

பது கருத்து. 8 
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மாயிருஞாலத் அவர் தமன்னர்கோ 

னேயபேசழகுகண்டி மைப்பினட்டமோ 

சாயிரம்பெற்றபேறடைச்துளேனெனச் 

சேயுயர்விசும்பினுக்கிறைவன் செப்பினான். 

இ-ள். மா - மகத்தாகிய, இரு - பெரிய, ஞாலத்தவர்து - பூமி. 

யில்வந்து, மன்னர்கோன் - நளனுடைய, லய - பொருந்திய, போழகு- 

பெரிய அழநினை, கண்டு - பார்த்து, இமைப்பில் - இமைத்தலில்லாத, 

நாட்டம் ஒராயிரம் - ஆயிரங்கண்களை, பெற்றபேறு - பெற்ற பேற்றினை, 

அடைந்துளேனென - இன்று அடைமப்பெற்றேனென்ற, சேய் - அர 

மாக, உயர் - உயர்ந்த, விசும்பினுக்கிறைவன் - சுவர்க்கத்துக்காசனாகய 

இந்திரன், செப்பினான் - சொல்லினான். எ-று, 

இப்படிப்பட்ட அழகுள்ள ஆடவனைக் கண்டதில்லை யென்பது 

கருத்து, 9 

மண்டமாகடந்தவேன்மன்னர்மன்னனைக் 

கண்டுமற்றொருவர்தோள்காழாற்றீர்ர்தொடை 

தொண்டைவாய்மடமயில்சூட்டுமோவெனாத் 

தெண்டிரைக்கனை கடற்செல்வன் கூறினான். 

இ-ள். மண்டு - நெருங்கெய, அமர் - போரை, கடந்த - செயித்த; 

வேல் - வேற்படையையுடைய, மன்னர் மன்னனை ட் நளனை, கண்டு. 

பார்த்து, மற்றொருவர் தோள் - வேறொருத்தர் புயங்களை, காமுற்ற- 

அசைப்பட்டு, தொண்டை - கோவைக்கனிபோன்ற, வாய் - வாயையு 

டைம, மடமயில் - தமயந்தியானவள், ஈர்ந்தொடை - குளிர்ச்சிபொருக் 

திய மாலையை, குட்டுமோ எனா - தரிப்பாளோவென்று, தெள்-தெள் 

ளிய, திரை - அலைகளையுடைய, கனை - ஒலிக்கின்ற, கடன்செல்வன்- 

கடலுக்கரசனாகிய வருணன், கூறினான் - சொல்லினான். எ-று. . 10 

பாந்தண்மேற்கிடந்தபார்பரிக்குக் தண்டி றல் 5 

வேர்தனுக்கேதொடையேய்ர்திலாளெனி 

லேந்திழையெழினலமென்கொலாமெனக் 

காந் துவெங்கதழெரிக்கடவுள்௪. ற்றினான். 

இ-ள். பார்தள்மேல் - ஆதிசேடன்மீத, கெடந்த - இருந்த, பார்- 

பூமியை, பரிக்கும் - சுமக்கின்ற, திண் - தண்ணிய, திறல் - செளரி 

யத்தை யுடைய; வேந்தனுக்கே - நளமகா ராசனுக்கே, தொடை. 
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மாலையை, வேந்திலாள்எனில் - சூட்டாளேயானால், ஏந்திழை-தமயர் தியி 
னுடைய, ஏழில் - அழனெ து, நலம் - கன்மை, என்கொலாரமமன-என்ன 
பிரயோசன மாகுமென்று, காந்து -, காத்துஇன்ற, வெம் - வெவ்விய, 
கதழ - வேகத்தையுடைய, எரிக்கடவுள் - அக்னிதேவன், சாற்றினான்- 
சொல்லினான். எ-று. கொல் - அசைநிலை. 11 

க் 

கழைசுளிபுகர்முகக்களிஈல்யானையா 

னீழைசுடரெறிப்பவந்திறுத்ததேர் தழை 

விழவினுக்காயின்யாமீண்டு?பா கலே 

யழகதென்றந்தகனறைச்திட்டானரோ. 

இ-ள். கழை - கரும்புகளை, சளி - முறிச்சின்ற, புகர்முக ம்-புள்ளி 

பெற்ற முகத்தையுடைய, களி-களிப்புப்பொருந்திய, நல் - நல்ல; யானை 

யான் - யானையையுடைய நள்மகாராசன், இழை - ஆபரணங்கள், சுடா- 

காந்தியை, எறிப்ப - வீச, வந்திறுத்தது - வந்துதங்கியது; ஏந்திமை- 

தமயந்தியினுடைய, விழவினுக்காயின் - விவாகத்துக்கானால், யாம்-நாம், 

மீண்டுபோதலே - திரும்பிச் செல்லுதலே, அழகிதென்று - அழகை 

யுடையதென்று, அந்தகன் - யமனானவன்,; அறைர்திட்டான் - சொல்லி 

னான். எ-று, 12 

போ ர்த்தொழிலவைரவாட்பொருவிலண்ணல்செர் 

தார்ப்பசங்கிளியனாடார்பெராதுபோய்க் 

கார்க்குழலரம்பையர்கமலவாண்முகம் 

பார்ப்பதெவ்வாறெனப்பரிவிற்கூ றினான். 

இ-ள். போர்- போர்செய்கன்ற, தொழில் - தொழிலையுடைய, 

வைரவாள் - வச்சிராயுதமேக்திய, பொருவில் - ஒப்பில்லாத, ௮ண்ணல்- 

இந்திரனானவன், செம் - சிவந்த, தார் - இரேகையையுடைய, பசு - பசு 

மைபொருந்திய, கிளியனான் - கிளியை நிகர்த்தவளாகிய தமயந்தியி 

னுடைய, தார் - மாலையை, பெருது - பெற்றுக்கொள்ளல், போய்- 

சென்று, கார் - கரிய, குழல் - கூந்தலையுடைய, அரம்பையர் - அரமாத 

ருடைய, கமலம் - தாமரைமலர்போன்ற, வாள்-ஒளிபொருக்திய, முகம்- 

முகத்தை, பார்ப்பது - ரோக்குவது, எவ்வாறென - எவ்வாறென்று, பரி 

வில் - துன்பத்தினால், கூறினான் - சொல்லினான். எ-று. 

3 
சந்தேகத்சா லிக்திர ணிவ்வாறு கூறினான். 15 

8 
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அரத்தமுண்டொளிரும்வாள வுணர்ச்செற்றுக௩் 

திருத்தகுசெல்வமுஞ்ிறெப்புரல்கிய 

விரை த் தணரலங்கலான்வீரசேனன்போன் 

றிரு த்தலாலிவவஊளனென்னவேண்டுமால். 

.... இ-ள். அரத்தம் - உதிரத்தை, உண்டு-பானம்பண்ணி, ஒளிரும்- 

பிரகாசிக்கின்ற, வாள் - வாட்படையையுடைய, அவுணர் - அசுரர்களை, 

செற்று - கொன்று, நம் - நம்முடைய, திருத்தகு - இருவிற்குத்தக்க, 
செல்ல்மும்-செல்வத்தையும், சறப்பும்-சிறப்பையும், ஈல்கிய-கொடுத்த, 

விரை - வாசனைபொருட்திய, துணர் - பூங்கொத்துகளைய * டய, அலங்க 

லான் - மாலையையுடை.யவனாதிய, வீரசேனன்போன்று - வீரசேன 

ராசனை மொத்தவனாு, இருத்தலால் - இருந்திடலால், இவன்-இவனை, 

நளனென்னவேண்டும் - நளமகாராசனென்று சொல்லவேண்டும். எ-று, 

தந்தையின் பெயர்வேறுங் கூறுப. 

மிகுந்த வலிமையுடைய ரென்பதுதோன்ற அரத்தமுண்டொளி 

ரும் வாளவுணரென்றும், அவர்களால் முழுவதுமிழந்தமை தோன றத் 

திருத்தகு செல்வமுஞ் சிறப்புகல்கியவென்றும், வெற்றிமாலையணிர்தோ 

னென்பதுதோன்ற விரைத்துண ரலங்கலா னென்றும் சொல்லினார். 

முன்னொரு காலத்திலே தன்னைப்புறங்கண்ட அசாரர்களைவென்று தெய்வ 

சலாகத்தை நிலைநிறுத்தி இழந்தசெல்வத்தையுஞ் றெப்பையுக்தம்த வீர 

சேன சைப்போலுதலால் அவன்குமாசனாகிய நளனென்று இந்திரன் நிச்ச 

யித்தான். தந்தைபோலும் புதல்வரென்ய து - “செர்நெலொலாய செழு 

முனை மற்றுமச், செந்நெலேயாதி விளைதலா - லந்நெல், வயணிழையக் 

காய்சக்கும-வளவயலுூர, மகனறிவுதந்தையறிவு. ?'_—இதனாற்காண்க, 14 

சேற்றிதழ்த்தாமரைமலர த்தெண்கட . 

றோற்றுசெங்கதிரெனத்தோன் றுநின்னையா 

மேற்றகல்லோரையிலெழுர் ததா லன்றே 

வா ற்றெதிர்ப்பட்டன மலங்கல்வேலினாய். 

இ-ள். அலங்கல் - வெற்றிமாலையணிந்த, வேலினாய் - வேற்ப 

டையேர்திய களமகாராசனே !. சேறு - சேற்றிவிருக்கின்ற, இதழ்- 

இதழ்களையுடைய, தாமரை - தாமரைகள், மலர - விரிய, தெள் - தெள் 

ளிய, கடல் - சடலினிடத்து, தோற்று - தான்றுஇன் 2, செங்கதிரென- 

குரியனைப்போல, தோன்று நின்னை - வர்தவுன்னை, யாம் - யாங்கள், 

எற்ற - தக்க, ஈல்-நல்ல; ஓரையில் - இராசியில்; எழுக்ததாலன்ற»ோ- புறப் 
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| Li . ° உத ° . பூ » ப் | பட்டபடியாலல்லவா, ஆறு - வழியில், எதிர்ப்பட்டனம் - எதிர்பட் : 

| டோம். எ-று, ப 

| ஓரை - இரா - ( ஒரையேமாதர்கூடி I விளையாடலுடனிராதி ?? 

| என்றது நீகண்டு இச்செய்யுள் உவமையணி. 15 
| 

இவனழற்கடவுண்மற்றில ன்வெங்கூற்றுவ 

னுவனெ றிகடற்கிறையொ மிர் ஏரின்றயான் 

| கவனவாம்பரியுள முணருங்கா வல 

வயிரொளிமணிமுடியமரர் வந்தனே. 

இ-ள். கவனம் - வேகத்தையுடைய, லாம் - சாவுகன்ற, பரிய 

ளம் - குதிரையினுடைய கருத்தை, உணருங்காவல - அறியும் ஈளமகா 

ராசனே ! இவன் அழற்கடவுள் - இவனக்கனிதேவன், இவன்வெம் 

கூற்றுவன் - இவன் வெப்பம்பொருந்திய - யமன், உவன் - அவன், 

எறிகடற்கிறை அ௮£லையைவீசுகின்ற கடற்காசனாகிய வருணன், ஒழிந்து 

கின்ற - இவரொழியஙின் ற, யான் - யானோவெனில், அவிர் - பிரகாகெ 

இன்ற, ஒளி - காந்தியையடைய மணி - மணிகளா லிழைக்கப்பட்ட, 

முடி - இரீடத்தையுடைய, அமரர்வேந்தன் - தேவர்க்காசனாகிய இந்தி 

ரன். எ-று. 

ஒழியவென்னுஞ் செயவெனெச்சம் செய்தெனெச்சப் பொருளில் 

வந்தது. அசுவபரீட்சையில் வல்லானென்பது தோன்ற ₹: வாம்பரியுள 

முூணரும்”? என்றான். ப | 16 

உன்னை முவேண்டுவதொன் றுண்டாங்கது 

பின்னாயாங்கூறு துமென்றுபெட்புறும் 

பொன்னாக றையலனிருகத போகத் தினின் 

மன்னவனவரடி.வண ங்கனொனரோ. 

இ-ள். உன்னுழை - உன்னிடத்தில், வேண்டு கட யாம் விரும் 

புவது, ஒன்றுண்டு - ஒரு காரியமுண்டு, அது - அதனை, பின்னா- 

பின்பு, யாங்கூறு துமென்று - யாம் சொல்லுவேமென்று, பெட்புறும்- 

விருப்பமடைந்த; பொன்னகர்க்கிறையவன் - இந்தினானவன், இருந்த 

போதினில் - இருந்தபொழுதில், மன்னவன் - களமகாராசன், அவர் 

அடி - இந்திரன்முதலிய அக்கால்வர்பாதங்களையும், வணங்கினான்-வணங் . 

குதல் செய்தான். எ-று, 11 

உண்ணெ௫ழ்க்திறைஞ்சியவுலங்கொடோனினை 

விண்ணுலகாள்பவர்க்கரியமேம்பொருள் 
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மண் ணுலகாள்பவர்மாட்டுவைகுமோ 

வெண்ணின்மற்றிவருளம்யாவதா ங்கொலோ. 

| இனி ஆறசெய்யுட்களால் ஈளனுடைய இர்இப்புச் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். உள் - உள்ளம்; செ௫ழ்ந்து - குழைந்து, இறைஞ்சிய- 
வணங்கிய, உலங்கொள்-திரள், கல்லினுடைய வலிமையைக்கொண்ட,; 

தோளினான் - தோள்களையுடைய ஈளமகாராசன், விண்ணுல காள்ப 

வர்க்கு -,தெய்வலோகத்தை யாளன் தவர்க்கு, அரிய - அருமையாகிய, 

மேம்பொருள் - மேன்மைப்பட்டபொருள்) மண்ணுலகாள்பவர் மாட்டே 

மண்ணுலகாள்பவரிடத் த, வைகுமோ - இருக்குமோ, எண்ணில் - எண் 

ணுமிடத்தில், இவர் உளம் - இவருடைய மனம், யாவதாங்கொலோ- 

யா.தாகுமோ. எ-று, கொல் - ஐயம், 

மண்ணுலகத்தோர் வருந்தித் தவஞ்செய்து பெதற்குரியது பொன் 
னுலகம் $ அதனை யாளுநன்ற தலைமைபெற்ற இடர்திரனுக்கும் அரிய 
பொருளுண்டேோ, ஆயின் அது நம்பாலுளதாகுமோ ஆதலின் இஃதியா 
தோவென ஐயு.ற்றனனென்க. மண் ணலகென்றதனால் விண் ணுலகைப் 
பொன்னுலகெனக் கொள்ளப்பட்ட து. 15 

குறிப்பறிந்தீதலேகொடைமற்றின்றென 

மறுத்தலேகேட்டபின்வழங்கலா தலிற் 

பெறற்கருமாவியும்பெட்பினீ குவன் 

றிறப்படவிவளருந்கெரிந் த தில்லையால். 

இ-ள். குறிப்பறிந்து - ஒருவர் குறிப்பினைத்தெறிர்து, ஈதலே. 
கொடுத்தலே, கொடை -' கொடுத்தலாகும் கேட்டபின் - கேட்ட 

பின்பு, வழங்கல் - கொடுத்தல், இன்றென - இல்லையென்று, மறுத் 

தலே - தடுத்தலேயாகும், ஆகலின் - ஆகையிலே, பெறற்கரும்- 

பெறுதற்கரிய, அவியும் - உயிரையும், பெட்பின் - அன்பினாலே, ஈகு 

வன் - கொடுப்பேன், திறப்பட - நிச்சயமாக, இவருளம் - இவருடைய 

மனம், தெரிந்ததில்லை - தெரியவில்லை. எ-று, 

உம்மை - உயர்வு சிறப்பு. குறிப்பறிதலாவ து தன்னிடத்தொன்றை 

விரும் பிவருபவள த।முகக்குறிகளா லவன் கருத்தை பறிதல். அது “உயிர்க் 

கொலை புரிந்தவர் முகக்குறி யுரைக்கும்?? என்பதனாலறிக. அஃதைறிம் 

திதலாவது' 4 இலனென்னு மெவ்வ முரையாமைமீதல், குலனு 
டையான் கண்ணேயுள ?? இதனாலறிக, கேட்குமிடத்துண்டாம்மான 

டட வண்கை வே 



நளன்தூ துப் படலம், 869 

். மிழத்தல் அச்சப்படுதல்முதவிய வருத்தம்இல்லையென்னும்போ துண் 

டாகும் வருச்தத்தோ டொப்பாதவின் இன் ஜெனமறுத்தலே கேட்டபின் 

வழங்கலென்றார். கொடுக்கும் பொருளின்முடிவாகிய ஆவியெனினும் 
அன்போடுகொடுப்பே னென்றதாம். 19 

ஒளிமுகமிழப்பவந் துற்றநாணமிக் 

களர் தரவில்லெனக்கிளக்குமூர்ச்சனை 

தெளிதரமுகத்தினிற்றெளித்தற்கன்றுகொ 

னளிபுனல்பொருளொடுகல்குகின் றதே. 

இ-ள். முகம் - முகமானது, ஒளியிழப்ப - ஒளிடீங்க, வந்து-வந்து, 
உற்ற - மிகுந்த, நாணம் - நாணமான அ, மீக்கிளர்தா - அதிகரிக்க, இல் 

லெனதிளக்கும் - இல்லையென்று சொல்லும், ஹர்ச்சனை - மூர்ச்சையா 

னது, தெளிதர - தெளியும்படி, முகத்தினில் - முகத்தினிடத்தில், 

தெளித்தற்கன றகொல் - தெளித்தற்கல்லவா, நளி - குளிர்ச்த, புனல்- 

நீரை, பொருளொடு - திரவியத்தடனே; ஈல்குகின்றது - கொடுக்கின் 

தது. எ-று. | 

நாணந்தலைக்கொண்டு எனக்கில்லையென்று சொல்லும்பொழுதுண் 

டாகு மூர்ச்சைதெளிதற்கு முகத்திற் தெறிப்பத் தண்ணீரைப் பொரு 

ளொடு கொடுப்பதென்க. விதிப்படி. கொடுக்குநீரில் மூர்ச்சை தெளிதற் 

பொருட்டெனக் குறித்தலால் தற்குறிப்பணி. 20 

ஐந்தருகீழலினரசுவைதஇய 

விர் இரன்டு தலினோரீகென்றென் னுழை 

வர் அயர்பெரும்புகழ்வழங்கனாரிவர் 

சிந் தனை மகிழ்வுறவென்கொல்செய்வதே. 

இ-ள். ஐந்தருமீழலின் - பஞ்சதருவினிழலிட த்த, அரசுவைகய- 

அரசிருக்கின் 2, இர்திரன்முதலினோர்-இந் திரனாகயோராகிய நால்வரும், 

ஈகென்று - தருவாயென்று, என்னுழைவந்து - வன்னிடத்தில்வர்து, 

உயர் - உயர்ந்த, பெரும்புகழ் - பெரிய£ர்த்தியை, வழங்கினார் - கொடுத் 

தார்கள், இவர்- இவர்களுடைய, சிந்தனை - மனங்கள், மகிழ்வுற - மகிழ்ச்சி 

பொருந்த, என்செய்வ த - யாதுசெய்வது, எ-று, 

யாதுவிரும்பினும் இந்திரனுக் கொருகுறை யில்லையென்பது 

தோன்ற : ஐந்தருமநீழலினரசுவைகிய வென்றார். யாசகர்கள் எதை 

கேட்க நினை த்தார்களேோ அதைக் கொடுத்தாலல்லாமல் அவராற்றரப்பட்ட 

புகழ் நில்லாசென்ப.த கருத்து. | 21 



810 நைடதம். 

உரவுநீர்க்கருங்கடஓடுத்தமாநிலத் 

தருளுடனிம்மையினளித்தவான்பொருண் 

மருவியமறுமையில்வழங்குபான்மையா 

வீரவலர் தமரிலுமினியராவசே. 

இ-ள். உரவு - ஒலிக்கின்ற, டர் - நீரையுடைய, கருங்கடல் - கரிய 

கடலை, உடுத்த - ஆடையாகத்தரித்த, மாநிலத்து - மகத்தாகிய பூமியில், 

அருளுடன் - சருணையடனே, இம்மையில் - இப்பிறப்பில், அளித்த- 

கொடுத்த, வான்பொருள் - மேலாகியபொருளை, மருவிய - பொருந்திய, 

மறுமையில் 2 மறுபிறப்பில், வழங்கு பான்மையால்  - கொடுக்கின்றதன் 

மையால், இரவலர் - யாசகர்கள், தமரினும்-தம்மவரினும், இணியராவர்- 

இனிமையுடையவராவர். எ-று. 

தம்மவர் - உறவோர் இப்பிறப்பித் கொடுப்பதை மறுபிறப்பி லவ 

ரிருக்கு மிடத்நிற்குச்சென் று தருபவராதலால் யாசகரை த் தம்மவரினும் 

இணியரென்றார். “£ அற்றாரழிபசிதீர்த்த லஃதொருவன, பெற்றான் 

பொருள்வைப்புழி ?? அது வ அஸ்தியென்பது இதனா 

லறிக. 22 

உடைப்பெரும்பொருளினை யுலகலூதியங் 

கிடைப்பதற்களித்தலிற்கர் நிரப்பினா 

லடுத் அவந்தேற்குகர்க்கார்வமீ துறக் 

கொடுக்கிலொன்றேபலகே £டி.யாகுமால். 

இ-ள். உடை - தமதாகவுடைய, பெரும்பொருளினை - பெரிய 
திரவியத்தை, உலகில் - உலகத்தில், ஊதியம் - இலாபம், இடைப்ப 

தற்கு - நிடைக்கும்பொருட்டு, அளித்தலில் - கொடுப்பதிலும், ளெர்- 

மிகுந்த, நிரப்பினால் - வறுமையினால், அடுத் தவர் -அனுசரித்துவர் ௫, 

ஏற்குநர்க்கு - மாசிப்பவர்க்கு; ஆர்வம் - ஆசை, மீதுற - அதிகரிக்க, 

கொடுக்கில் - கொடுத்தால், ஒன்றே - ஒருபொருளே, ்துவர்குள், 

பலகோடிப்பொருளாகும். ஏ- ண். 

உலகத்திலே ஒருவருக்கு இலாபத்திற்குக் கொடுப்பசைச்காட்டி லும் 

யாசசர்க்குச்,கொடுப்பதில் அனேகங்கோடி இலாபம் உண்டென்பதாம்.() 

என்றுமற்றினயனவெண்ணிவண்ணவாண் 

குன்றெனப்பணை த் துயர்குவவு த்தோளினான் 



நளன் தாதுப் படலம். 81% 

வன் நிறல்வாசவன்வ தனநோக்கமெற் 
ண; 

ஜொன்றுநீகேட்டியென் றுரைத் ் தன்மேயினான். 

[களன் சொல்லுதல். | 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, இனையன - இத்தன்மையவாக, 

.. எண்ணி - நினைந், வண்ணம் - அழகிய, வான் - மேலாதிய, குன் 

சென - மலையைப்போல, பணைத்து - பருத்து, உயர் - உயர்ந்த, குவவு- 

திரட்சபொருட்திய, தோளினான் - தோளையுடைய ஈளமகாராசன், வன் 

றிறல் - மிகுந்த வவிமைபடைத்த, வாசவன் - இந்திரனுடைய, வதன 

நோக்கி - முகத்தைப்பார்த்து, ஒன்று - ஒருசெய்தி, நீகேட்டியென்று-- 

நீ கேட்பாயாகவென்று, உரைத்தல் மேயினான் - சொல்லத் தொடங் 

னான். எ-று. மற்றிரண்டும் அசைநிலைகள். 24 

என்னருந்தவத்தினன்றென துதொல்குல 

முன்னையோரருக்தவமுயன் றபான்மையாற் 

பொன்னகர் அறந் அநீர்போதப்பெற்றனன் 

சொன்னவைமறுக்கென்சொல்கவென் றனன். 

இ-ள். என் - என்னாற்செய்யப்பட்ட, அருந்தவத்தின்-அரியதவத 

தினாலே, அன்று - அன்றாகும், எனது - என்னுடய, தொல்குலம்- 

பழையகுலத்திற் றோன்றிய, முன்னையோர் - பெரியோர்கள், அருந்த 

0 - அரியதவத்தை, முயன்றபான்மையால் - முயன்று செய்தபடியி 

லே; பொன்னகர் - தெய்வலோகத்தை, அறந்து - நீங்கி, நீர் போதப் 

பெற்றனன் - நிவிர் இங்கே வரப்பெற்றேன், சொன்னவை மறுக்கிலன்- 

சொல்விய செய்திகளை மறுக்கமாட்டேன், சொல்கவென்றனன் - சொல் 

லக்கடவீரென்றான். எ-று. 

| மேன்மையுள்ள நீவிர்வருததிகு எற்றதவம்: யானொருவன் செய்தது 

போதர்தாதலால் எனக்கு முற்பட்டவர் செய்த தவமாகுமென்றான். 25 

ஆங்கதுகேட்டவானரசன்பொற்பினால் 

வீங்குதோன்மாரனைவென்றநீயலால் 

யாங்குளரவன்றொடுத்தெய்யுமின்றாப் 

பூங்கணையால்வருந் அயரம்போக்குவார். 

[ஈளனுக்கு இக்தரன் சொல்லுதல். ] 

இ-ள். ஆங்கு - அவ்விடத்தில், அத - அம்மொழியை, கேட்ட- 

சேள்விப்பட்ட வானாசன் - இச்திரனா।னவன், பொற்பினால் - அழ 
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கினால், வீங்கு - மிகுந்த, தோள்-தோளையுடைய, மாரனை-மன்மதனை, : 

வென்ற - வெற்றிகொண்ட, ீயலால் - நீயொருவனல்லாமல், அவன்- ] 

அம்மன்மதனானவன், தொடுத்து - நாரியித்றொடுத்த, எய்யும் - பியோ | 

கஞ்செய்கன்ற, இன் - இனிய, ஈறு - தேனொழுகுகின்ற, பூங்கணையால்- 

மலாம்பால், வரும் - வருகின்ற, துயரம் - துயரத்தை, போக்குவார்- 1 

நீக்குவார், யாங்குளர் - எவ்விடத்திலுளர். உறு. 

அழகினால் மிகுந்த தோளையுடைய மன்மதனைச் செயித்த நீயல்லா i 

மல் அவன் வாளியால் வருந்துன்பத்தை நீக்குவோர் பிறர்யார்! அழனொ : 

லென்றதை வீங்குதலோடுங் கூட்டுக. அன்றிவென்ற வென்பதோடுக் 

கூட்டிப் பொருள்கொளின் மிகுந்த அழ குள்ளவனென்னும் பொருள்படு 

தலால் துன்பம்ரீங்கு தற்கு வல்ல எ.தவில்லையாயிற்று, (ுற்படியாயின் - 

காமனைவென்றவ னென்றலிற் சதேர்திரியன் என்னும் பொருள்பட 

லால் அத்துன்பம் நீங்யயெவன் பிறர்க்கும் அத்துன்பத்தை நீக்குவானென் - 

பதும் பெற்றாம், 26 : 

வெயில்விரிமணிமுடிவீ மனல்கயெ 

மயிலியன மதர்விபிவளைக்கைமங்கையாற் 

செயிர று தூ அநீசெல்லவேண்டுமென் 

அயிரிரப்போரினுமுளையக்கூ றினான. 

இ-ள். வெயில் - பிரகாசம், விரி - விரினெற, மணி - மணிகள் 

பதித்த, முடி. - முடியையுடைய, வீமனல்கிய - லீமராசன்பெற்ற, 

மயில் - மயிலையொத்த, இடல் - சாயலும், மதர் - களிப்புமிக்க, விழி- 

கண்களும், வளைக்கை - வளையலணிக்ச கைகளையுமுடைய, மங்கைபால்- 

சமயந்தியிடத்தில், செயிரறு - குற்றமற்ற, தூது 8 செல்லவேண்டு 

மென்று - நீ தூதுபோக வேண்டுமென்று, உயிறிரப்போரினும் - உயி 

ரைக் கொடுவென் றிரப்பவரைப் பார்க்கிலும், உளைய - வருந்த, கூறி 
னான் - சொல்லினான். எ-று. 

நளனால் விரும்பப்பட்ட உயிரினுஞ்றந்த தமயந்தியி னிடத்து இ 
அவனே தாதுசெல்லுதவில் ஒருவருயிறிரத்தற்கணுளதார் அன்பத்தினும் 

அதிக வருத்தமிருத்தலால்  உயிரிரப்போறினு முளையக்கூறினா  னென் 
i. 24 1. 

திருத்தகுசெவியிடைச் சிவையி னூடுற 

வுருக்யெசெம்பினை யூற்றினாலென 
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மருத்துவன் நீமொழிகேட்மென்னர்கோன் 

கரு தழிற்தாருயிர்கலங்கனானரோ, 

[களன் வருத்தமடைதல். | 

இ-ள் இருத்தகு - அழகுபொருக்திய, செவியிடை - காதினிடத் 

திலே, சிவையினூடு - உலைமூக்கில், உற - பொருந்த, உருக்கிய - உருக் 

கப்பெற்ற, செம்பினை - செம்பை, ஊற்றினாலென - ஊ ற்றியதுபோல, 

மருத்துவன் - இந்திரனுடைய, தீமொழி - இயையொத்தசொல்லை, 

கேட்டு - கேள்விப்பட்டு, மன்னர்கோன்-ஈளனானவன், கருத்துஅழிம் து- 

நினைவுமறந்து, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - ஆவி, கலங்கினான் - கலக்கமுற் 

ரன. எ-று, 

தான்விரும்பிய தமயந்தியை யபகரிக்கத் தன்னையே கூாதுமெல்லச் 

சொன்னதாதலால் களனுக்கு இந்திரன். சொல்லியது தீமொழியாயிற்று: 

செம்பை பூற்றினாலென வெனலால் உவமைய ரி. 28 

குருமணி2மகலைக்குவளைக்கண்கொலோ 

பொருமதன்பகழிமயாபொய்ம்மைததெனுக் 

தருமமோவுயிர்நிலைதளர்ம் துவாடுமென் 

மருமம் தொன் றியவாளிற்போழ்வதே. 

டுள். குரு - நிறம்பொருந்திய, மணி - இரத்தினங்கள் பதிக்கப் 

, பெற்ற, மேகலை - மேசலாபாணமணிக்த தமயர்தியின அ, குவளை- 

நீலோற்பலம்போன்ற, கண்கொலோ - கண்ணோ, பொரு - போர்செய் 

இன்ற, மதன் - மன்மதனுடைய, பகழியோ - பணமோ, பொய்ம்மை- 

பொய்யுரை, ததெனும் - குற்மென்றசொல்லும், தருமமோ-அறதமோ, 

உயிர்நிலை - உவநிலையான த, தளர்ந்து - தளர்ச்சியடைந்து,. வாடுமென்- 

மெலிவேனா௫ய வென்னுடைய, மருமமீ து-மார்பினிடத்தில், ஊன்றிம- 

தைக்கச்செய்த, வாளில் - வாளயுதத்ஓ தப்போல், போழ்வது - பிளக் 

தின்றது. எ-று. 

மேகலை-எட்டுச்சாமுள்ள து தமயந்தி கண்ணோ மன்மதபாணமோ 

பொய்யுரைத்தீதென்னும் தருமமோ என்மார்பினிடத்தில் வாட்படை 

போலும் பிளப்பதெனக்கூட்கெ. கண்கொலோபகழியா தருமமோவென 

லால் ஐயவணி. வானிற்போழ்வதேயெனலால் உவமையணி, இவ் 

விரண்டுங்கலர் து வருதலால் கலவையணி. 29 

என் னும்விள்ளாதயர்க் இருக்குமேமுறுந் 

தன்னை யுமழக்குமெய்த்தருமநன்றெனாப் . 

௦2 
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புன்னகைகோட்டுமெய்புழுங்கும்வெய் அயிர்த் 

தன்னமுன்னுரைத்தவையனை த் தமெண்ணுமால். 

இ-ள். என்னும் - இப்படியென்று சொல்லுவான் , விள்ளாது” 

பேசாமல், அயர்ந்திருக்கும் - துன்பப்பவொன், ஏழுறும் - மயங்குவான், 

தன்னையுமறக்கும் - தன்னையுமறப்பான், மெய் - உண்மைபொருந்திய, 

தருமம் - அறம், ஈன்றெனா - நல்லதென்று, புன்னகைகோட்டும் - புன் 

சிரிப்புக்கொள்ளுவான, மெய்புழுங்கும் - உடல்வெதும்புவான், வெய் 

அயித்து - அச்சமடைந்த அன்னம் - அன்னப்புள்ளான த; மூன் 

னுசைத்தவை யனைத்தும் - தோதுபோய்வந்து) முன்சொல்வியசெய்தி 

யாவையையும், எண்ணும் - நினைப்பான். எ-று, 

காம்பீர ஈடையுடையவ தலால் விள்ளாதயர்க் திருக்குமென்றும், 

செய்வ அம் தவிரவ அர் தோன்றாமையால், ஏழுறுமெனறும், இப்படிப் 

பட்ட சிரிதையுடையவனாகலின் தன்னைய மறக்குமென்றும் சத்திய யிவ் 

வாறு வருத்துவதாகலின் வஞ்சப்புகழ்ச்சியாத் சருமசன்றெனாப் புன்ன 

கைகோட்டுமென்றும், இதனால் அகத்தில் அதிக தாபமுண்டாகையால் 

மெய்புழுங்கு மென்றும், தருமத்திற் குடன்பட்டவனாகையால் இணி 

தனக்குக் இடையாளென்னு நிச்சயத்தால் வெய்துயிர்த்தென்றும், பெறாத 

பொருளின்மேல் விருப்பம் அதிகரித்தலால் * ௮ன்ன. முன்னுரைத்தவை 

யனைச்துமெண்ணு ? மென்றுஞ்சொல்லினார் - வருத்தமிகுதியின் நகை 

செய்வது, 4: இடுக்கண் வருங்கானகுகவதனை, யடுத்தூர்வ தஃடுதாப் 

பதில் ? இதனாலறிக. பகையில்லாமல் ஒருகாலத்திலே கூடத்தக்க 

என்னும் அயர்ந்திருக்கு முதலிய காட்ட கூட்டத்தைச் சொல்லு 

தலினாலே கூட்டவணி. 56 

நரக ட ற பான் னலம் 

பெற்றிலனெனினும்வேள்பெய்யும்வாளியான் 

மற்றுயிரிறப்பினும்வானமவந்தொடு 

சொற்ற துமறுக்கிலனென் றுசொல்லுவான். 

இ-ள். முற்று - முற்றிய, இமை - ஆபரணங்களையணிந்த தம 

யந்தியினது, வனம் - அழகிய, மூலை - தனங்களை, முயங்கும் - தழு 

வுன்ற, நன்னலம் - நல்லசுகத்தை, பெற்றிலனெனினும் - பெறாமற் 
போனேனாயினும், வேள் - மன்மதஞானவன், பெய்யும் - சொரிகின்ற, 

வாளியால் - பாணங்களினாலே, உயிரிறப்பினும் - ஆவிமாயினும், வான 

வேந்தொடு - இந்திரனுடன், சொற்றத - சொல்லியதை, மறுக்கலன்- 

தடுக்கமாட்டேனென்று நிச்சயித் துக்கொண்டு, உத்துப், 

தின்றான். எ-று, 
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முற்றுதல் - வளைத்தல். மற்று - அசைநிலை. இம்மைப்பயனை த் 
அரும்பெனகினை தது மறுமைப்பயனை விரும்பிய காம்பீரகுடையையுடைய 

சத்திய சந்தனாகையால் இவ்வாறு கூறினானென்க. 91. 

எப்பொருளாயினும்யாவருள்ளமுங் 

கைப்படுநெல்லியங்கனியிற்கா ணுநீர் 

அப்பிதழ்மடர்தைபாற்றா அபோகெனச் 

செப்பியதெவன்கொலெஞ்டிர்ை தயோர்ந் அமே. 

பர்த் இந்தினைக்குறித்து 

நளன்சொல்லல். | 

இ-ள். எப்பொருளாயினும் - எந்தப்பொருளானாலும், யாவருள்ள 

மும் - எவர்களுடைய மனமும், கைப்படு - உள்ளங்கையிற்பட்ட, நெல் 

லீயங்கனியின் - நெல்லிப்பழத்தைப்போல, காணும் - அறிநன்ற, 8ர- 

நீவிர், அப்பு - பவளம்போன்ற, இதழ் - அதரத்தையுடைய, மடந்தை 

பால் - தமயந்தியினிடத்து, தாதுபோக என - தூதுபோவென்று, எம்- 

எங்களுடைய, சிந்தை - மனத்தை, ஓர்ந்தும் - தெரிந்தும், செப்பிய த- 

சொல்லிய அ, எவன்கொல் - யாதுகொல். எ-று, 

என்னுள்ளம் அவளிடத்தும் அவளுள்ளம் என்னிடத் தம்ஒருமித்த 

நின்றததென்பதஅதோன்ற எஞ்சிக்தை யோர்க்துமெனத் சன்மைப்பன்மை 

யாகச் சொல்லினார். 6 ஒருசலையா னின்னாது காமங்காப்போல - விரு 

தலையானு மினிது ? என விருத்தலால் ஒத்த காமமுள்ள வெனக்கன்றி ' 

ஒருதலைக்காமமுள்ள வுனக்காச் சந்துபொருக்தாதென்பது கருத்து நெல் 

லியங்கனியி லென்றமையால் உவமையணி. போக என்பதில் அகரம் 

தொகுத்தல். 34 

வழங்கெ நும்முரைமருதுசென் நியான் 

மொழிந்தனனாயினுமுன் னரேயெனை 

விழைந்தவத்தளிரியல்வெள்குறா அள ங் 

குழைந்த நும்பான் மணம்பொருந்தல்கூடுமோ. 

[£யே செல்கென்ற இந்திரனுக்கு களன்சொல்லல். | 

இ-ள். வழங்கிய - சொல்லிய, நம்முரை - உம்முடையசொல்லை, 

மராது - மறுக்காமல், யான்சென்று-யான்போய், மொழிந்தனனாயினும்- 

சொன்னேனானாலும், முன்னரே - முன்னமே, எனைவிழைர் த-என் னை 

விமும்பிய, ௮ தளிர்இயல் - அத்தமயரந்தி, வெள்குறாது - நாணாமல், 
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உளம் குழைர் து - மனங்கரைந்து, நம்பால் - உம்மிடத்தில், வணம்- 

விவாகத்திற்கு, பொருந்தல் கூடுமோ - சம்மதிப்பாளோ. எ-று, 

மூன் -காலப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல் அர் என்னுஞ் சாரியை 

பெற்று நின்றது. தளிர் இயல் - உவமைத் தொசைப்புறத் தப்பிறந்த 

அன்மொழித்தொகை, தளிர்போலும் இயலினை யுடையாள் என்பது 

பொருள். யான்விழைந்தவெனனில் சன்னறிவுச் கேலாதென்பதுபற்றி 

எனை விழைர்த வென்றான். விழைந்தவளாதலால் யான் சொல்லுவ 

தற்கு எதிரமொழிகொடுத்தற்கே நாணும். அங்ஙனம் காணுபவள் எவ் 

வாறு கின் விவாகத்திற்குச் சம்மதிப்பாளென்பது கருத்து. 39 

என்னவேர்துரைத்தலுமிசைக கசொன்மரு 

நின்ன மெய்ப்பரதனைநிகரில்பார த தனை ப 

முன்னினுநினை த்தவையனை த் அமுதிறுமா ் 

லன்ன நீயேகிலேதரிய தாருமே. 

[ என்னால் முற்றமோவெனற களனுக்கு 

இந்திரன் சொல்லிய அ. | 

இ-ன். என்ன - இப்படியென்று, வேந்து - ஈளமகாராசனானவன், 
உலரத்தலும் - சொல்லலும், இசைத்த - சொல்லிய, சொல் - சொல் 

வினை, மரு - மறுக்காத; நின்னை - உன்னையும், மெய் - உண்மையை 

யுடைய, பரதனை - பரதனேயும், நிகரில் - ஒப்பில்லாத, பார்த்தனை-அருச் 

சனனையும்; முன்னினும் - நினைத்தாலும், நினைத்தவையனைத்தும்- 

நினை த்தகாரியங்கள்யாவும், முற்றும் - முடியும், அன்ன-அத்தன்மையை 

யுடைய, நீ - 8ீயே, ஏதில் - போனால், ஏ.து-எந்தக்காரியம், அரியதாகும்- 

அரு மையையுடையதாகும். எ-று, ஆல் - அசைநிலை. 

வேந்து - விகுதி கெட்டுநின் ற உயர் தணைப்பெயர், கார்த்தவீரியன் 

பிரதையின் புத்திரனல்லானாகவும் பார்த்தனெனக் கூறியது, அர்ச்சுனன் 

என்னும் பெயருண்மை பற்றியென்க. பரதன் அர்ச்சுனன் எனப் 

பொதுப்படக்கூறினும் சகுந்தலை புத்திரனாகிய பரதனும், ஏகைய புத்திர 

னாகிய கார்த்தலீரிய அர்ச்சுனனுமெனக்கொள்க- பரதனை இராமற்கெவ 

னென்றும், பார்த்தனை வீமற்ளெவலென்றுட்; பொருள் கொள்வாரு 

முண்டு, அவ்வாறு கொள்ளிற் காலவேற்றுமைப்படலானும் வடநூ 
லஓுரையுடன் மாறுபடலானும் சான்றோராட்ச யல்லாமையானும் மரபு 

உழுவாகலானும் இழுக்காமென்க. 04 



நளன்றர் தப் படலம். 817 

“6 தரைதிருத்நயெீர் வைனிய௰ னென்னுர் தனிக்குடைப்பிரு து 

வேர்தனையும், விரைமலர்த் தொடை * யே கையன்தரு கார்த்தவீரிய 

வருசசுனன்றனையு, முரைசகும் தலைபுத்திரனெனும் பரதனொடுகளனையு 

மொரு செயற்குப், புரையறச் செல்லும் பொழுது துன்னினாப்பொருள் 

பெறிஇ விரைந்து மீள்குவரால். ?? - 

இச்செய்யுள் வட நூலுரை மேற்கோளின்படி மொழி பெயர்ச்கப்பட் 

டத. பிறர்க்கும் உன்னினைப்பால் முடியுங்காரியம் நீயே சென்றால் 

முடிதற்குச் சந்தேகமில்லை யென்றலால் செய்யுட்போருட்பேறணி, 94 

இனையனவாசவனியம்புமெல்லையின்  " 

வனைமலர்க்கோதைதன்வயத் தனாடயுந் 

தனியறனிழுக்குறுத்தகையஞதைலி 
னனையதற்கியைந் தனனலங்கல்வேலினான். 

[களன் அா.தசெல்லச் சம்மதித்தது. ] 

இ-ள். வாசவன் - இந்திரனானவன், இனையன - இத்தனமைய 

வாகிய சொற்களை, இயம்பும் எல்லையின் - சொல்லுகின்ற பொழுதல், 

வனை - கட்டுகின்ற) மலர்க்கோதைதன் - மலரையணிந்த கூந்தலையு 

டைய தமயந்தியின து. வயத்தனாூயம் - வசப்பட்டவனாயிருந் தும், தணி- 

ஒப்பற்ற, அறன் - தருமத்திணின்றும், இழுக்குரு - கெடுதலடையாத, 

தீகையனாதவலின் - குணத்தையுடையவனாதலால், அ௮னையதற்கு-௮வ்விச் 

திரன்சொன்னதற்கு, அலங்கல்-வெற்றிமாலையைத்தரித்த, வேலினான- 

வேற்படை யேந்திய நளமகாராசன, இயைந்தனன் - உடன்பட 

டான். எ-று, 59 

பொருகந்தியமன்னர்கோன்பொம்மல்வெம்முலைத் 

தருந்திழைகடிஈகர்ச்2சமமாகிய 

வரும் திறல்வாயிலோர றிவுறாதுபோய் 

வருந்திறன்யாதெனமறித் துங்கூ:றினான் . 

* ஏகையன் புதல்வன் கார்த்தவீரியார்ச்சனன் என ஈண்டுப் பேசப் 
பட்டது. பார்க்கவ புராணத்திலே கிருதவீரியன் புதல்வன் ஆகவித்கார்த்த 
வீரியன் எனப்பெயர் போந்ததென்று கூறப்பட்டுளது. அதனைக் இருக 
வீரியன் மகப்பெறுபடலத்ீதிற் காண்க. அன்றியும் கூர்மபுராணம் எந் 
திரவம்சமுரைத்த அத்தியாயத்தில், 6 கன்னலினறுயர்ந்த இண்டோட் 
டனகன்மற் றவன்றன்காளை - யெரந்நிலத்தாசும் போற்றும் கராதவீரிய 
னென்பாரால். (௨௧) ஏத்தும் வார்புக ழாங்ஈவன் மகணிராவணனை- 
யார்த்துவன் சிறைட்புகுத்துயெவ்வுலகமு மடர்த்தீ - கார்த்த வீரியனாகும். 
(௨௨) என்னு மிச்செய்யுள்களாலு முணர்க. 
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[5 செல்லத் சடைய தோ வென்ற இந்திரனுக்கு 

நளன் சொல்லியது. | . 

இ-ள். பொருந்திய - சம்மதிப்பட்ட, மன்னர்கோன் - களன், 

பொம்மல் - பொலிவுபொருக்திய, வெம் - விருப்பத்தைத் தருன்ற, 
மூலை - தனங்களையும், இருந்திழை - திருத்தமாகிய ஆபரணங்களையும 

ணிந்ச தமயந்தியினுடைய, கடிநகர் - புதுமைபெற்ற நகர்க்கு, சேமமா 

இய - காவலாகிய, அருந்திறல் - அரியவல்வமையையுடைய, வாயிலோர்- 

வாயில்கர்ப்பவர், அறிவுறாது போய் - அுறியாமழ்புகுச்து, வருக திறன்- 

வருகின்றவிசம், யாதென - எப்படியென்று, மறித்தும் - மறுபடியும், 

கூறினான் '- சொல்லினான். எ-று. 50 

விட்புலர் கனிபுரர் தருளும்வேச் தர்கோ 

னட்பொடுமினியனகவின் நியாவர்க்குங் 

கட்புலனாலுருக்காண்கிலலா ததோர் 

* அுட்பநூல்விஞ்சையை நுவன் நிட்டானரோ. 

| மறைக் அசெல்வதற்கு உபாயமுளதோவென்ற 

நளனுக்கு இந்திரனருளிய த. | 

இ-ள். விட்புலம் - விண்ணுலகத்தை, தணி - ஒப்பற்ற, புரந்தரு 

ரூம் - காக்கின்ற, வேந்தர்கோன் - இந்திரனனவன், ஈட்பொடும்-சினே 

கத்துடனே, இனியன - இன்சொற்களை, நவின்ற - சொல்லி, யாவர்க் 

கும் - எவர்களுக்கும், கட்புலனால்-கண்ணறிவினால், உரு - வடிவத்தை, 

காண்கிலாது - அறியப்படாததாகய, ஓர் - ஒரு, நுட்பநூல் - நுண்ணிய 

காலிற் சொல்லும், விஞ்சையை - மந்திரத்தை, நுவன்றிட்டான்-சொல் 

லினான். எ-று, விஞ்சை--மந்திரத்.துக்காசலால் ஆகுபெயர். | ol 

பெறலரும்லிஞ்சையும்பெற்றுவானவர்க் 

இறையவனிணையடியிறைஞ்சவண் டி மிர் 

நறைமலர்க்கூர்தலாணகரின ண்ணுவா 

னறைகழலிலங்குதாளரசனே னான். 

இ-ள். பெதலரும் - பெறுதற் கரிய, விஞ்சையும் - மந்திரத் 

தையும், பெற்று - பெற்றுக்கொண்டு, வானவர்க் இறையவன் - இக் 

* நுட்பநூல் விஞ்சை என்றது அதாவண பாகத்துட் கூறப்பட்ட 
மாலிகாஞ்சனம் என்னும் மந்திரத்தை என்க மாலிகாஞ்சனமாவது - சண் 

னுருத்தெரியாமல் எங்கணுஞ்செல்ல விழைவோற்கு அங்ஙனஞ் செய்யும் 
வன்மையையுடைய மந்திரம். இவ்விஞ்சையைக் கொண்டவரே விஞ் 
சையர், வித்தியாதரர் எனப்பட்டார்... 
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இரனுடைய, இணையடி - இரண்டு பாதங்களையும், இறைஞ்சி - வணங்) 
வண்டு - வண்டுகள், இமிர் - ஒலிக்கின்ற, நறை - தேனொழுகுனெற, 
மலர் - மலரையணிந்த, கூந்தலாள் - அளகபாரத்தையுடைய தமயந்தியி 
னது, நகரி - குண்டினபுரத்திலே, நண்ணுவான் - சேரும்பொருட்டு 

அறை - ஒவிக்கன்ற, கழல் - வீரச்சமலான ௮, இலங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, 
தாள் - பாதத்தையுடைய, அரசன் - களன், ஏகினான் - போனான். எ-று. 

நெடுநாள் தவஞ்செய்து யோகிகளும் அடைதற் கரிதாகலித் பெற 

லரும் விஞ்சை யெனப்பட்டது. எடுத்தகருமம் இடையுறின்றி யிணிது 
முடியும்பொருட்டு உலகவழக்கப்படி கடவுளரை வணங்குவதுமுறைமை 
யாகலின் : உனவர்க்றையவ னிணையடியிறைஞ்சி ?? யெனப்பட் 
டு. இதுமுதல் ௩ - பாட்டுக்களாம் குண்டினபுரத்திற்குச் செல்லுதல் 
சொல்லப்படுகின் றன. 96 

பண்ணமைகூந்தன்மான்றேரிற்பார்புக 

மண்ண லுமிமையவரார்வம்பின்செல 

மண்ணிடைவானவர்மகளிர் தம்மொடும் 

விண்ணிழிந் இருக் தசனநக.ரமமேயினான். 

இ-ள். பண்ணமை - கல்லணையமைந்த, கூர்தல் - புழமயிரை 

யுடைய, மான் - குதிரைகட்டிய, தேரில் - இரதத்தில், பார் - பூமியிலுள் 

ளார், புகழ் - புகழ்கன்ற, அண்ணலும் - நளமகாராசனும், இமையவர்- 

தேவர்களுடைய, ஆர்வம் - ஆசையான து, பின்செல-பின்னோடுதொடர, 

மண்ணிடை - மண்ணுலகத்தில், வானவர் மகளிரொடும் - அரம்பைய 

ருடன், விண் - சுவர்ச்கமானது, இழிந்திருந்தன - இழிந்திரும்ததை 

யொத்த; நகரம் - குண்டினபுரத்தை, மேயினான்-பொருந்தினான். எ-று. 

இ.து குண்டினபுரமென்னும் பெயரினாலே மாத்திரம் வேற்று ௩க 

ராகத் தோன் றுவதன்றிச் சகல சம்பத்தும் நிறைர்திருக்கன்றபடியால் 

அமசாவதியென்பதற்குச் சந்தேக மில்லை யென்பது கருத்து. ஆர்வம் 

பின்செல வென்றத உடனிகழ்ச்சியணி. மண்ணுலகத்துள்ள இக்ககரை 

வானவர் மகளிரொடு மண்ணினிழிந்த விண்ணெனக் குறித்தமையால் 

தற்தறிப்பணி. மான் - ன், சாரியை, ௦9 

வாம்பரித்தேரினின் நிழிந் துவண்டுளர் 

தேம்பொ திஈ றுமலர் த்தெரியன்மார் பினான் 
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காம்புறழ்தொளினாள்செவ்விகாண்குறு 

மேம்பலிற்கோநஃரெய்தினானரோ. 

இ-ள். வாம் - தாவுகன்ற, பரி - குதிரையையுடைய, தேரினின் 

திழிக்து - தேரினின்றுமிதங்கு, வண்டு-வண்டுகளானவை, உளர் - ஒலிக் 

ன்ற, தேம் - வாசனை, பொதி - நெருங்கெ, நறும் - பரிமளம்பொரு£ 

திய, மலர் - மலராற்றொடுத்த, தெரியல் - மாலையணிந்த, மார்பினான்- 

மார்பையுடையவனாய நளமகாராசன், காம்பு - மூங்கிலை, உழழ் - ஒத்த, 

தோளினாள் - தோளினையுடையவளாகிய தமயந்தியினது, செவ்வி 

அழகை, காண்குறும் - காணவேண்டுமென்கிற, எம்பலின் - ஆசையி 

னாலே, கோககர் - குண்டினபுரத்தை, எய்தினான் - அடைந்தான். எ-று. 

உருகுதங்கெ £முகர்பாலூ டி. நீத்தல் 

விரைகமழ்தெரியலுமின்செயாரமுங் 

குருமணிக்கலன் களுங்குலவுவீ திவா 

யெரிமணிப்பூணினானிட றியேகனான். 

| இது முதல் உ௫-பாட்டுக்களால் இவன் செல்லுகையில் 

நிகழ்ந்தவை சொல்லப்படுகின் றது. | 

இ-ள். உருகு - விருப்பத்தால்தளர்றெ, தம் - தம்முடைய, 

கொழுகர்பால் - கணவரிட தீது, ஊடி - பிணங்கு, நீத்த - நீக்கிய, நல்- 

நல்ல, விரை - வாசனை, கமழ் - வீசுகின்ற, தெரியலும் - மாலையும், மின் 

செய் - பிரகாசத்தைச்செய்கின்ற, ஆரமும் - பதக்கமும், குரு - நிறம் 

பொருந் திய, மணிக்கலன்களும் - இரத்தினபரணமும், குலவு - பிரகாசிக் 

கின்ற, வீதிவாய் - வீதியினிடகதில், எரி - ஒளியையுடைய, மணி- 

மணிகள்பதித்த, பூணினை-ஆபரணத்தையுடைய காக க் 

காலினாவிடறிக்கொண்டு, ஏனொன் - போனான். எ-று, 

மிகுந்த அன்புடையோ ரென்பதற்கு உருகுதல் கொழு£ரென்றும், 

அவரிடத்தும் ஊடினாலன்றி இன்பம் பயவாமையால் ஊடியென்றும்ு 

ஊடலில் தம்மெய்யி லணிவனவற்றில் வெறுப்புண்டாதவில் £ீத்தவென் 

அம், செல்வச்செருக்கனால் காடோறுங் கழித்தெறிவதாதலிற் குலவு 

வீதிவா யென்றும். காலால் நடந்து செல்வோனாதலில் இடறியேகனொ 

னென்றும் சொல்லினர். செல்வமிகுதியைச் சொல்லுதலால் வீறுகோ 

ளணி. 41 

ப 
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மன ஙகவர் வன ப்பமைவடிவினன் றியுங் 

கனப்பயில்வா யிலார்காண்குறுவகை 

சனங்கொள்கூரிலையவேற்செம்மல்போ தலா 

லன ங்கனென்றுரைப்பதற்கையமில்லையே. 

இ-ள். மனம் - மனத்தை, கவர்-கவர்ர்துகொள்ளுகின் 2, வனப்பு- 

அழகு; அமை - அமைந்த, வடிவின் - வடிவினாலும், அன்றியும் - அல் 

லாமலும், கனம் - மேகங்கள், பயில் - சஞ்சரிக்கின்ற, வாயிலோர்-வழி 

யிலிருக்குங் ன வப். காண்குறாவகை-காணாதவிதம், சனெங்கொள்- 

கோபங்கொண்ட, கூர் - கூர்மைபொருர்கிய), இலைய-இலையையுடைய, 

வேல் - வேற்படையேந்திய செம்மல் - நளமகாராசன், போதலால்- 

செல்கிறபடியால், அனங்கனென்று - அருவச்தையுடையவனாடிய மன் 

மதனென்று, உரைப்பதற்கு - சொல்வதற்கு, ஐயம் - சந்தேகம், இல்லை- 

இல்லை. எ-று. இது தற்தறிப்பணி, 42 

கண்ணகன் மணிக்கடைக்காவலாளாதா 

ஈண்ணின ரெவரெனவெவரைநாடினுந் 

தண்ணறுந்கெரியலான் றன்னையாமென, 

வெண்ணிவெம்மடங்கலினெருத்தங்கோட்டுமால். 

இ-ள். கண்ணகல் - இடமகனற, “மணி - அழகிய, கடை-வாயிவி 

லிருக்கின் ற, காவலாளர்தாம் - காவல்செய்வோர், நண்ணினர் - வந்தவர் 

கள், எவரென - யாவரென்று, எவரை நாடினும் - யாரைகாடிப்பார்க்கி 

னும், தண் - தண்ணிய, நறும் - பரிமளம்பொருந்திய, தெரியலான்- 

மாலையையுடையவனாடிய நளமகாராசன், தன்னையாமென - தன்னையா 

குமென்று, எண்ணி - நினைத்து, வெம் - வெவ்விய, மடங்கவின்- 

சிங்கத்தைப்போல, எருத்தங்கோட்டும் - திரும்பிப்பார்ப்பான். எ-று. 

இவர்கள் நம்மை எவ்வாறு பார்த்தார்க ளென்கிற அச்சரியத்தி 

னாலே திரும்பிப் பார்த்தானெனக, சிஙகத்துக்குத் தான்வந்தவழியைத் 

திரும்பிப்பார்த்த லியற்கையென்க, மடங்கலினென் தமையால் உவமை 

யணி. மறைந்து செல்லு மவனியல்புகூறுதலால் தன்மைநவிற்சியணி. 

இவ்விரண்டுங் கலத்தலாத் கலவையணி. 43 

மலர்பயில்வாவிதோய்மாதர் அண்டுதி 

லலைபுனனனை தலுமல்குறோன் றலாற் 
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கலைவலான கண்முகிழ்த்தேகக்காண்குறான் 

முலைமுகடமுக்துறவொருத்திமுட்டினாள். 

இ-ள். மலர்பயில் - மலர்கள் நெருங்யெ, வாவி - தடாகத்தில், 

தேய் - முழுயெ, மாதர் - மடவாருடைய, நண் - நுண்ணிய, துகில்- 

அடையானது, அலை - அலைவீசுகன்ற, புனல் - நீரிலே, நனைதலும்- 

நனைந்தவளவில், அல்குல் - நிதம்பமான த, தோன்றலால்-தெரிதலால், 

கலைவலான் - அற.நாலில் வல்லவனாகிய நளமகாராசன், சண்முடுழ்த்தேக- 

கண்களை மூடிக்கொண்டுபோக, காண்குராள் - காணாளாடு, முலை-தனங் 

களினுடைய, முகடு - உச்ச), அழும் தற-அழுந்தும்படி, ஒருத்தி-எதிர்ப் 

பட்ட வொருநகங்கை, முட்டினாள் - முட்டினாள். எ-று. 

அறத்தின்வழி நிற்போனாதலாற் பிறமாதர்களுடைய .மதகைத்தத் 

குரிய உறுப்புக்களை நோக்குதலிற் பாலம் உண்டாகுமென்றஞ்சிக் கண் 

களை மூடிக்கொண்டான். பின்பு எதிர்ப்பட்டவளுக்கு இவனுருத் தெரி 

யாமையானும் இவன் கண்களை மூடிக்கொள்ளுதலாலும் அவள்வருவத 

தெரியாமல் முட்டிக் கொண்டனளென்க, 44 

காமுறமொருத்திதன்வதனங்கண்டகண் 

கோமகன்முகழ்த்தலாற்கோகைமார்மூக 

மாமதியென்பதுமன்னன் செய்யகண் 

டாமரையென்ப துந்தக்கவாயவே. 

இ-ள். காமுறு - விரும்புதற்குரிய, ஒருத்தி - ஒருமங்கையினு 
டைய, வதனம் - முகத்தை, கண்டகண்-பார்த்த கண்களை, கோமகன்- 

களமகாரரசன், முகிழ்த்தலால் - ஐூடிக்கொள்ளுதலால், கோதைமார் 

முகம் - மாதருடையமுகம், மா - பெரிய, மதியென்பதும் - சந்திர 

னென்று சொல்வதும், மன்னன் - இந்தகளமகாராசனுடைய, செய்ய- 

சிவந்த, கண் - கண்கள், தாமரையென்பதும் - தாமரைமலரென்றுசொல் 

வதும்; தக்கதாய - தகுதியாயின. எ-று. தன் - அசை, 

இவன் விரசமுடையோனாதலால் அந்த மங்கையர் முகத்தைக்கண்டு 

மனமயங்இழ் பாவமுண்டென்று மூடிக்கொண்டான். அது அவர்முகத் : 

சைச் சந்தி னென்பதையும் இவன் கண்களைத் தாமரை யென்பதையும் 

டிச்சயப்படுத் தியது. தக்கதாயவெனலால் கதகியணி, 45 



நளன்றாதுப் படலம். ர ட்ப, 

செய்ய கண்முடிழ்த்திடல்விழித்தறீதெனா 

வையனுங்கடைக்கணானாக்கவன்பிதென் 

நெய்யும்வேள் கணைமலரி தயமோர்ந் துமால் 

பொய்யெனவருச்சனை புரிதல்போன் றதே. 

இ-ள். செய்ய - சிவந்த, கண் - கண்களை, முகிழ்த்திடல் - மூடிச் 

கொள்வதும், விழித்தல் - விழிப்பும், தீதெனா-குத்தமென் அறினைத் அ; 

ஐயனும் - ஈளமகாராசனும், கடைக்கணானோக்க - கடைக்கண்ணினாபல ' 

பார்க்க, அன்பிதென்று - இது ஆசையினாலே பார்ப்பதென்று, எய்யும்- 

பிரயோகஞ்செய்னெற, வேள் - மன்மதனுடைய, கணைமலர் - பாணமலர் 

கள், இதயம் - கருத்தை, ஓர்ந்து - அறிந்து, மால் - மயக்கமான து, 

பொய்யென - பொய்யென்று, அருச்சனை - பூசை, புரிதல்போன்்ற த- 

செய்வதுபோலுமாயிற்று, எ-று, 

கண்ளைமூடில் எதிர்ப்படுமாதர் தெரியாமல் முட்டிக்கொள்வதா 

லும், திறக்ல் அவர்களது ௮ழகய வடிவரோக்குதலிற் பாவமுண்டாத 

லானும் இப்படியன்றிக் கடைக்கண்ணால் நோக்கினான். அங்ஙன நோக்கு 

வதை அன்பு சோக்கென்று நினைத்து மன்மதன்றொடுத்த மலாம்புகள் 

அவன் மனத்தையறிந்து மயச்கமில்லாமையால் வீணாகாது அர்ச்சனை 

செய்வதாயிற் தென்க. 46 

தெரிவையெ.னறுருவெளி போடுசெப்பிய 

வரசன துரையசரீரியாமென 

வெருவியமா தர்சொற்கேட்டுவெள்குரு 

வுருவெளியி தஅவெனவுளளக்2த றினான் . 

இ-ள். தெரிவையென்று - தமயர்தியென்று, உருவெளியோடு- 

உருவெளித் தோற்றத் துடனே, செப்பிய - சொல்லிய, அரசனது - நள 

மகாராசனுடைய, உரை - சொல்லை, அசரீரியாமென - ஆகாயவாணி 

யாகுமென்று, வெருவிய - பயந்த; மாதர் - மாதருடைய, சொல்கேட்டு- 

சொல்லைக்கேட்டு, (அர்களனானவன்) வெள்குறு - நாணி, உருவெளியிது 

வென - உருவெளித்தோற்ற மிதுவென்று, உள்ளம் - மனம், தேறி 

னான் - செளிவையடைந்தான். எ-று, 

உருவெளித் தீதொற்றமாவது தன்னால் விரும்பப்பட்ட பொருள் 

போல் எதிரே சோன்றுதல் செப்பிய வுசையென்பது இந்திராதிசள் தம 

யந்திக்குச் சொல்லும்படி தன்னொடு சொல்லிய செய்திகளாம். அவளைக் 

கண்டுக் தன் விருப்புக்குரியவற்றைப் பேசாமல் இவ்வாறு சொன்னா 

னென்று பொருள்கொள்வானென்னில் அறத்தினவழித் தாதுசெல் 



284 நைடதம்: 

வோர்க்கு வழுவாகலானும் இதற்கு முன்னூலாகிய வடமொழிபு ளிருத்த 

லானு மெனக்கொள்க. மாதர்க்கு அச்சமியற்கை யாதலின் இது தெய்வ 

மோ மாயமோவென அசரீரிக்கு வெருவினாரென்க. அவர்களுரையால் 

உருவெளித் தோற்றத்தோடு சொன்ன இரகசியமான தன்சொல் வெளிப் 

பட்டதென்று தெளிந்து காணுற்றானென்க. 47 

விமைவெனும்பாகெறிந் தமரர்விஞ்சையாந் 

ப கழைமுகபடாத்தமைதறுகண்வாரணங 

கமைமதனியற்றியகருங்கண்வங்கைய 

சமகெனும்படுகுழியாழ்ச் ததில்லையால். 

இ-ள். விழைவெனும் - ஆசையென்டிற, பாகு - பாகனை, எறிக்து- 

தள்ளி, அமரர் - தேவர்களுடைய, விஞ்சையாம் - மர்திரமாயெ, தழை- 

தழைந்த, முகபடாத்து - முகப்போர்வையினாலே, அமை - பொருந்திய, 

தறுகண் - அஞ்சாமையையுடைய, வாரணம் - யானையானது, கழை 

மதன் - கருப்பு வில்லேந்திய மன்மதன், இவற்றிய - செய்த, கருங்கண்- 

கரியகண்களையுடைய, மங்கையர் - மாதருடைய, அழகெனும் - அழ 

கென்று சொல்லும், படுகுழி - பள்ளத்தில், ஆழ்ந்த துஇல்லை - அழுந்திய 

தில்லை. எ-று, ஆல் - அசை, 

நளனை யானையாகவும், விழைவைப் பாகனாகவும், விஞ்சையை முக 

படாமாகவும், ஆரோபித்தலால் உநவகவணி. தாதுசெல்லுமிடத்து அறத் 

தன்வழி மகளிர்விழைவை நீக்கியோனாகலில் அவர்கள் அழல் மயங்க 

வில்லை யென்பது கருத்து. 46 

அங்க லுழ்மேனியவண ங்கைநாடொறு 

மெங்கணுங்காண்குறுமயக்க2மனைய 

பங்கயவாண்முகப்பாவைமாரையும் 

மங்கையென்றெண்ணுறுமயக்கந்தீர்த்ததே. | 

இ-ள். அம் - அழகானது, கலுழ் - ஒழுகுகின்ற, மேணிய - மேணி 
யையுடைய, அணங்கை - தமயந்தியை, நாடொறும் - எந்நாளும்; ஏங் 
கணும் - எவ்விடத்திலும், காண்குறும் - உருவெளித்தோற்தமாகக்கா ண 
இன்த, மயக்கம் - மயக்கமான து, ஏனைய - மற்றைய, பங்கயம் - தாமரை 
மலர்போன்ற, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகம்-முகத்தையுடைய, பாவை 
மாரை - மகளிரை, அம்மங்கையென்று - அந்தத் தமயந்தியென்று, எண் 

ணுறும்-சினைக்கின் ஐ, மயக்கம்-மயத்தத்தை, இிர்த்தது-8க் யது, எ-று, 



நளன் நாதப் படலம். 889 

அழகு மிகுதிபற்றிக் கலுழெனப்பட்டது. உருவெளித் தோற்றச் 

இக்கு நிகராகிய அக்தப்புரத்துமங்கையர் வடிவங்களில் களனுக்குத் தம 

யக்தியென்று மயக்கம் ஏனுண்டாகவில்லையெனில் அதனுறு தியாலென்க, 

கண வ குழைமுக த் இயர்கதிர த் துவிம்மிய 

சுணங்கவிரிள முலைச்சுவடு தாக்கியு 

மணிந் தகுங்குமமெழிலகலமூழ்சியு 

மணந் தனர்போன் றனன் மன்ன றனான், 

இ-ள். மன்னர் - அரசர்களுக்கு, ஏதனான்-ஆண்சிங்கத்தையொத்த 

நளன், கணம் - கூட்டமாகிய மணிபதித்த, குழை - குண்டலந்தரித்த, 

முகத்தியர் - முூகத்தையுடையவராகிய மாதர்,கதிர்த்து - காக்திபொருர்தி, 

விம்மிய - பருத்த, சுணங்கு - தேமலான து, அவிர் - பிரகாசியாகின்ற, 

இளமுலை - இளமைபொருட்திய தனங்களுடைய, சுவடு - தழும்புகள், 

தாக்கியும் - மோதப்பெற்றும், அணிந்த - தரித்த, குங்குமம் - குங்குமக் 

குழம்புகள், எழில் - அழகிய, அகலம் - மார்பிணிடத்து, மூழ்கியும்-மூழ் 

கப்பெற்றும், மணந்தனர்-கூடினவர்களை, போன்றனன்-ஓத்தனன். எ-று. 

கூடினவர்க்கு உள்ள குணம் இவனிடச் துண்டாதலின் மணந்த 

ணர்போன்றன னென்றார். இத உவமையலங்காரமாதம். 90 

விளங்கிமையொருத்திபோணியில்வேர்தெழி 

அளங்க லுமதிசயக்தோன் றநோக்கிளை 

வளங்கெழுபுகழினான்்மறையக்காண்கிலா 

ளூளம்புகுந்தொளித்ததவவுருவெல் றெண்ணினாள். 

இ-ள் விளங்கு - பிரகாசியாகின்த), இமை - அபசணத்தை 

யணிர்த, ஒருத்தி - ஒருமாதானவள், பேர் - பெரிய, அணியில் - தன் 

பாணத்தில்; வேந்து - அரசனுடைய, எழில் - அழகான ௫, தளங்க 

௮ ம - பிரகாசித்தலும், அதிசயம் - ஆச்சரியம், தோன்ற - உண்டாக, 

நேரக்வினாள் - பார்த்தாள், வளங்கெழு - வளம்பொரும்திய, புகழினான்- 

ஒர்த்தியையுடைய களன்) மறைய - மறைந்துபோக, காண்கிலாள்-காணா 

தவளாகி, உளம் - மனத்தினிடத்து, புகுந்து - நுழைந்து, ஒளித்த த- 

ஒளித்துக் கொண்டது, அவ்வுருவென்று - அல்வடிவமென்று, எண்ணி 

னாள் - நினைத்தாள். எ-று, 

உளம் புகுர்தொளித்த தெனலால் களனுடைய நிழன்மாத்திரம் அவ 

ருடைய அணியினின்றும் மீங்யெதல்லது அர்சளன். அவள் மனத்தை 
ய 
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விட்டு£ீம்சவில்லையென்பது கருத்து, மறைதலில் உள்ளம் . புகுதலைக் 

குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. ol 

வா ட்டிறன்மனனவல வனிதைபேரெழி 

திட்டியொண்க திருமிழ்செய்யவார்வடஞ் 

சூட்டினனகலவிவவுருவுதோன றயார் 

கோட்டினசெனச்சிலர்குறிப்பினாடுவார். 

இ-ள். வாள் - வாளாயுதத் திலே, திறல் - வல்லமைபெற்ற, மன் 

னவன் - நளயகாராஜனைவன், வனிதை - தமயர்தியினுடைய, பேர்- 

பெரிய, எழில் - அழசை, தீட்டி - எழுதி, ஒள - ஒள்ளிய, கதிர் - இர 

ணங்களை, உமிழ் - உயிழ்கின்ற, செய்ய - சிவந்த, வார் - நெடிய, 

வடம் - இரத்தினமாலைகளை, குட்டினன் - தரித்தனனி, அகல - நீங்க, 

இவ்வருவுதோன்ற - இந்தவடிவந்தெரிய, யார் - எவாகள்) கோட்டின 

ரென - செய்தாரென்று, சிலர் - சிலர்கள், குறிப்பின் - குறிப்பினாலே 

நாடுவார் - தேடுவார்கள். எ-று. 

விஞ்சையைவிட்டு உருத்தெரிய நிற்பினும் ஒருவராலும் வெல்லக் 

கூடாமைதோன்றவாட்டிறன் மன்னவனென்றும், உருவெழுதுவதிலுவ 

கைபோயவனென்பது தோன்ற வனிதைபேரெழி நீட்டிபெனறும், 

அவளிடத்தில் மிகுந்த அன்புள்ளவ னென்பது?தான்ற வடஞ்குட்டின 

னென்றும், அறிலனால் அவ்வன்பையும் நீக்கனானென்பது தோன்ற 

அஃகலவென்றும், இப்படிப்பட்ட உருவமெழுதினரைக் காணவேண்டு 

மென்றெ அவாவினாலும் இவனுருத்தெரியாமையினாலுஞ் இலர் குறிப்பி 

னாடுவாரென்றுஞ் சொல்லினார். ஒருநாளும் காணாதவடிவை இவன் எவ்வா 

தெழுதினனெனில் 4 முன்னேவெண்ணகைத் துவர்வாயணங்கெழில் 

பலரும் விளம்பினர் நின்மொழியவளென் கண்ணெதிர்ப்பட்டா ?? ளென் 

றிருப்பதாலும் ௮ன்னப்புள்ளானது தாமரையிலையி . லெழுதிக்காட்டிய 

சென்று வடநூலி விருத்தலாலு மென்க. 2. 

பூர்துகள்செறிர்தகோமறுகிற்போகிய 

வேந்தரானமுக் தமவவிடங்கணாொக்குறு 

மாந்தனிர்மேனியாவையங்காவல்செய் 

வேந்தர் தாளிலக்கண?ம.பதென்னென்பார். 

இ-ள். பூர்துகள் - மகரந்தப்பொழிகள், செறிந்த - கெருக்யெ, 

கோமறுகில் - அரசலீதியில், போகிய - சென்ற, ஏந்தல் - நள 

மகாராஜனுடைய, தாள் - பாதங்கள், அழுந்தும். - அழுந்துகன்ற, 
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அவ்விடங்கள் - அர்தவிடங்களை, ரோக்குறா - பார்த்து, மாந்தளிர் - மாக் 
தளிர்போன்ற, மேனியர் - வடிவத்தையுடைய மங்கையர், வையம் - உல 
கத்தை, காவல்செய் - காச்தல்செய்கன் 2, வேந்தர்-அரசருடைய, தாள்- 
பா.தங்களிலிருச்கும், இலக்கணம் - இலக்கணங்கள், மேயது - இவ்வடிச் 

சுவட்டிற் பொருந்தியது, என்னென்பார் - ஏன்ன அச்சரியமென்பார்கள்- 

வேந்தர் தாளிலக்கணமென்பது சக்கரரேகை முதலியவாம். அம் 

மாதர் சாமுத்திர கநூலிலும் வல்லவராகையால் இது அறிந்தனரென்க. 

கள்ளவிம்கோதையரெ நிந்தகந்துறம் 

வளளன்மார்புற்றெதிமறிந் தவீ ழ்தலுந் 

தள்ளருமதிசயமெய் இத்தத்தமில் 

வெள்ளி டப்பட்டிவண்மீண் டதென்னெனபார், 

இ-ள். கள்ளவிழ் - தேனொழுகுகனெ ற, கோதையர் - மாலையை 

யணிந்த மாதர், எறிந்த - வீரிய, கந்துகம் - பந்துகள், வள்ளல் - நளமகா 

ராசனுடைய, மார்பு - மார்பினிடத்துலே, உற்று - பொருந்தி, எதிர்-எ தி 

ரக, மறிந்து - மறிபட்டு, வீழ்சலும் - வீழ்ந்தவளவில், தள்ளரும் - தன் 

ரூதற்கரிய, அதிசயம் - ஆச்சரியத்தை, எய்தி - அடைந்து, தத்தமில்- 

தங்கள் தங்களுக்குள்ளே, வெள்ளிடைப்பட்டு - வெளியிடத்திற்பட்டு, 

இவண் - இவ்விடத்தில், மீண்டது - திரும்பியது, என்னென்பார்- 

என்னவென்று சொல்லுவார்கள். ஏ-று, 04 

எதிர்முகமாயிருந்திருவர்பைச் அணர்ப் 

பு துமலர்தொடுத்தலுநடுவட்புககவன் 

கதமெனவேகலுமறைப்பக்கன்னியர் 

மதிமயக் குறமுகமறைத்ததெனனென்டார். 

இ-ள். எதிர்முகமாயிருக்து - அபிமுகமாக விருந்து, இருவா- 

இரண்டுபேர், பைந் துணர் - பசிய பூங்கொத் துகளிவிருக்கின் த, பு துமலா- 

அரசர் தாளினிலக்கணமாவ அ சிவந்து, சிறவிரவிணின் றும்மெல் 
.விரல் சாறும் ஓர்வரையிருக்கப்பெற்று. சங்கு, வச்சிராயுகம், பதுமம், சக 
திரம், வில் மகரம் என்னு மிவைபோலும் இரேகைகள் பொருந்தி, ஒப் 
யூடையனவாகி, ஈரம்பெழாது சசைந்து, பரடுகள் நிலத்திற்றோயப் பெற் 
றுள்ளனவாய் விளங்கும் என்க. இது ((திறவிர றன்னினீன் றுந் 2௪ 
சனியளவும் இரா - வுறுவரை கிடந்த வாற்றா லொழிவறுமாயுளெய்துட, 
நறுமலர்த் தாள்க ளொத்துத் சசைந்து வேர்வெழாது நன்கா - யுறுபா 
டொதச்துவாற்றா லுலப்பறு திருவ னாவான் ? எனவும், (6 துணைப் 
பொற்றாஸி - னுற்றுமே னோக்கிரேகை கிடத்தலால் ?? எனவும் வர 
உங் காசிகண்டச் செய்யுள்களானறிக. 
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அன்றலர்ந்த மலரை, தொடுத்தலும் - கட்டலும், சடுஎண் - அவருக் 
இடையில், புக்சவன் - புகுக்தளன், கதுமென - விரைந்து, ஏகலும்- 

போன வளவில், மழைப்ப - மறைக்க, கன்னியர் - அம்மாலை தொடுத்த 
மாதர்கள், மதி - புத்தி, மயக்குத - மயக்கத்தைப்பொருர்த, முகமழறைத் 
தது - முகத்தை மறைத்துவிட்டது, என்னென்பார் - என்ன ஆச்சரிய 
மென்று சொல்லுவார்கள். எ-று, 

கதுமென - விழைவுக் குறிப்பிடைச்சொல். எதிர்முகம் - உன் 

மூகமென்பர் வடநூலார். மறைத்தற்குக் காரணமில்லாதிராக்க மறைப் 

பைச் சொல்லுதலால் பிறிதாராய்ச்சியணி. ௦5 

அண்ணறன்மார்பகத்தணிர் தபேரணி 

மண் ஊியமணிவயின் வடி வுதோன் றலும் 

கண்ணாறரோக்குவாள்கன்னிமாரொடும் 

விண்ணிடையென அருவிளங்கலென்னென்பாள். 

இ-ள். அண்ணல்தன் - களமகாராசனுடைய, மார்பசத்து - மார்பி 

னிடத்து, அணிர்த - தரித்த, பேர் - பெரிய, அணி - ஆபரணங்களி 

னுள்ள, மண்ணிய - தெளிந்த, மணிலயின் - மணியினிடத்தில், வடிவு- 

உருவமான ௫, தோன்றலும் - தெரிதலும், கண்ணுற - கண்ணினாற் 

பொருந்த; நோக்குவாள் - பார்ப்பாளாயெ வொருத்தி, கன்னிமாரொடும்- 

மாதர்களுடன், விண்ணிடை - அகாயத்தினிடத்து, எனதுரு - எனது 

வடிவம், விளங்கல் - பிரகாசித்தல், என்னென்பாள் - என்ன ஆச்சரிய 

மென்று சொல்லுவாள். எ-று. 

மண்ணுதல் - கழுவுதல், வடிவுதோன்றற்கு உரியகண்ணாடி முத 

லியவையின்றி நிழலின் ரோத்றதஞ் சொல்லப்படுதலாழ் சிறப்பு நிலை 

யணி. 99 

வெற்பினதெழில்கெடவிளங்குதோளினான் 

பொற்பொளிர்பித்திகைப்புறததிற்றோன்றலு 

மற்புகமிதுவெனகோக்கியன்பினாற் 

* கற்புடைமகளிருகிலைகலங்கினார். 

இ-ள். வெற்பினது - மலையினது, எழில் - ஆழகு, கெட-: 

கெடும்படி, விளங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, தோளினான் - தோளினை 

* கற்பாவது 4: கற்பெனப்படுவது சொழற்றிரம்பாமை ?”? என ஓள 
வையார் சருங்கச்சொல்லல் என்னும் அழகுபற்றிக் கூறினாரேனும் ௮ஃ 
தின்னவென்பதை கொழுஈனுண்ட பின்றானுகர் கொள்கையும் - விழி 
அயின்ற பின்றுஞ்சுலுமென்றயி - லெழுதன் முன்ன மெழுதலுமேயன் 
ரே - பழுதில் கற்புடைப் பாவையர் செய்கையே 1: எனவரூஉங் கத் 
பிலக்சகணங்கூ நிய அத்தியாயச் செய்யுள்களாற் ஜெரிக, (கரசிகொண்டம். ) 

¥ 



நளன் றா துப் படலம். 8609 

த களமகாராசன ௮, பொற்பு - அழகானது; ஒளிர் - பிரகா௫க்கின் 2, 

பித்திகைப்புறத்தில் - சுவர்த்தலச்சனிடத்து, தோன்றலும் - தோன் 
தலும், அற்புதமிதுவென - அச் ஈரிய மிது வென்று, நோக்கி - பார்த்து, 

அன்பினால் - ஆசையினால், கற்புடைமகளிரும் - கற்புடைய மாதர்களும்? 

நிலைகலங்கினார் - மயங்கினார்கள். எ-று. 

உம்மை - உயர்வுறெப்பு, கற்புடை மகளிர்கிலை கலங்கலுண்டோ 

வெணின் அழூத்ிறந்த ஆண்மக்களைக் காணின் உண்டாம். அது 4 தந் 

தையாயினும் விழைவிற் றன்னுடனே யொரு வயிற்றிற் சார்ந்தாரேனு, 

மைந்த ராயினு மிகவும் வனப்புடைய ரெனிலவர்மேன் மடறல்லார்தஞு; 

' இந்தைகலங் இடுமதனாற் சாம்பன்மலர்க்கணைவேளிற் செவ்விவாய்ந்தோர், 

பைந்தொடியா ரினிதமரு முவளகத்திற் ஐனிப் போதல் பான்மைத 

தன்றே ?? என்னுங் காசிகாண்டச் செய்யுளாலறிக, 27 

இழைவள்ர்முலையினாரொருவனேர்பெரு 

நிழலிவணோக்னெனெனவுநீளிடை 

மொழிவனகேட்டனனெனவுமொய்ம்புறத் 

தழுவினனென்னவுகந்தம்மிற்கூறுவார். 

இ-ள். இமை - அபரணத்தோடுகூடிய, வளர் - வளர்கின்ற, முலை 

யினார் - முலையையுடைய மாதர்கள், ஒருவன் - ஒரு ஆண்மகனுடைய, 

ஏர்பெறு - அமகைப்பெற்ற, நிழல் - நிழலை, இவண் - இவ்விடத்தில், 

நோக்கினன் எனவும் - பார்த்தேனென்றும், நீளிடை - இந்கீண்ட இடத் 

இல், மொழிவன - பேசுவனவற்றை, கேட்டனனெனவும் - கேட்டே 

னென்றும், மொய்ம்புற - தோள்கள்பொருந்த, தழுவினன் என்னவும்- 

தழுவினேனைன்றும், தம்மில் - தங்களுக்குள்ளே, கூறுவார் - பேசிக் 

கொள்ளுவார்கள். எ-று. 

இன்னிசையளிபயில்பொழிலினேந் தன்முன் 

பொன்னவிமுலைத்தமயச்திபோதலு 

மன்னன் முன்கூறியவற்றைநாண் முதன் 

முன்னுறுமுருவெனமுன்னினை சோ. 

[ இதுமுதல் ஐச் துபாட்டால் வழியிற்கண்ட தமயந்தி 

யோடு ஈளனுச்குண்டாகிய செய்கை சொல் 

லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். இன் - இணிய, இசை - இசையைப்பாடும், அளி - வண் 

டுகள், பயில் - சஞ்சரிக்கின் ஐ, பொழிலின் - சோலையிடத்தில், எந்தல்- 
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நளமசாசாசன், மூன் - தன்னெதிரே, பொன் - பொனனையொத்த, 

அவிர் - பிரகாசியாநின்ற, முலை - முலையையுடைய, தமயந்தி - தமயந்தி, 

யானவள், போதலும் - வருதலும், அன்னம் - ௮னனப்புள்ளான த, 

முன்கூறிய - முற்சொல்லிய, அற்றைநாண்முதல் - அன்றையநாள் முத 

லாக, முன்னுறும் - எதிரேசதோன்றுகிற, உருஎன - உருவெளித் தொற்ற 

மென்ற, முன்னினான் - நினைத்தான் , எ-று. அரோ - அசை. 

அன்னத்நின்சொல்லால் நாடோறும் காண்டுன்ற தமயந்தியினுரு 

வெளித் தோற்றத்திற்கும், மெய்யாகக்கண்ட தமயந்நிக்கும் அங்ஙனம் . 

வேற்றமைதோற்றுாமை, கூறப்படுதலால் மறைவணி, நாடோறுங் கண் 

ட. அபொய்யாகவே இக்காட்சியிலு மிவ்வாறு மதியுண்டாயிற்றென்க. 59 

மடவர லருவெளிமன்னன்றேண்மிசை 

யமிடையமுவிழைவுடனென்றஞ்சூட்டல் போன் 

மிடைமலர்ப்பூந்கொடைசூட்டமே விய 

சுடரிலை?வலினா ன்றோனில்வீழ்ந கதே. 

இ-ள். மடவரல் - தமயந்தியானவள், உருவெளி-உருவெளியாய்த் 

தோன்றிய, மன்னன் - நளமகாராஜனுடைய, தோண்மிசை - தோளின் 

மேல், இடையறா - இடைவிடாத, விழைவுடன் - ஆசையுடனே, என் 

அம் - என்ழைக்கும், சூட்டல்போல் - சூட்டுதல்போல, மிடை - நெருங் 

இய, மலர் - மலராற்றொடுத்த, பூர்தொடை - பூமாலையை, சூட்ட-தரிக்க, 

மேவிம - அங்கிருக்கின்ற, சுடர் - காந்திபொருக்திய, இலை வேவினான்- 

இலைபோன்ற வேற்படையையுடைய நளமகாராசனுடைய, தோளில்- 

புயங்களில், வீழ்ந்தது - விழுந்தது. எ-று, | 60 

உருவெளியாகயான்௧கண்டவொண்ணுதன் 

மருமலர்வாலிகைவனைந்்ததென் னென 

வ ரசனுமெண்ணினானளுஞ்சூட்டிய 

தெரியல்காண்கிலனெ ன த்தெருமந்தாளரோ. 

இ-ன். உருவெளியாக - உருவெளித்தோற்றமாக, யான் கண்ட. 

என்னாற் காணப்பட்ட, ஒண்ணு தல்-ஒள்ளிய நெற்றியையுடையதமயக்இ 
யானவள், மருமலர்மாலிகை - வாசனை பொருச்திய பூமாலையை, 
வனைம்ததென்னென - சூட்டியசென்ன காரணமென்று, அரசனும். 
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களமகாராசனும், எண்ணினான் - நினைத்தான், அவளும் - அத்தமயந்தி 

யும், சூட்டிய - தரித்த, தெரியல் - மாலையை, காண்லெனென - கண் 

டிலேனென்று, தெருமந்தாள் - மனஞ்சுமன்றாள். எ-று 

நளன் நாள்தோறும் கண்டவிட ச் தில்லாம லிப்போது சூடியது புது 

மையாதலால் இது என்னவென வியந்தான். தமயந்தியும் காடோறுஞ் 

சூடிய மாலைதெரிய இதமாத்நிர மறைதலால் என்னமாயமென்று இடுச் 

திட்டாளென்க, காண்லென் - ஈண்டு அன்விகுதி தன்மையொருமை . 
வீினைமுற்றில் வந்தது புதியன புகுதல் என்னும் உத்தி. Gl 

முருகவிழ் கழலினாடனையுமுன் அரு 
முருவெளியெனவிறையுவக் தபுல்லினா 

னரிவையுமன்னவாறெண்ணியா ஙகெதர் 

புரவலனமார்புறப்புல்லிளைரோ. 

இ-ள். முருகு அவிழ் - வாசனை வீசுகின்ற, குழலினாள் சனையும்- 

கூந்தலையுடைய தமயர் தியையும், மூன்னுறும் - முன்னேதோன்றுஇன் ற) 

உருவெளியென - உருவெளித்தோற்தமென்று, இழை - நளமகாராசன், 

உவந்து - மகிழ்ச்சியையடைந்து, புல்லின் - தழுவினான், அரிவை 

யும் - தமயந்தியும், ௮ன்னவாறு - அந்தப்பிரகாரம், எண்ணி - நினைத்து, 

ஆங்கு - அவ்விடத்திலே, எதிர் - எதிரேவர்த, புரவலன்-அரசனுடைய, 

மார்புற - மார்புபொருந்த; புல்லினாள் - தழுவினாள். எ-று. 

தமயந்தியை யுண்மையாகக் கண்ட நளன் உருவெளியென மயங் 

கினானென்றும், அவ்வாறின்றி உருவெளியாகக்கண்ட தமயந்தியானவள் 

நளனை உண்மையென றுனனிப் புல்லினாளென்றுங்கொள்க. செய்வவரத் 

தினா விவனுருவை யறியாளாகலின் ஒருவர்க்கொருவர் மயக்கஞ்சொல்லப் 

பட்டமையால் மயக் தவணி. 02 

சொல்லருமின்பம்தூரத்தோன் றலும் 

புல்லுவிட்டவவுருப்பொலிவுகோக்கினான் 

மெல்லியலவ்வுருவிழியிற்காண்குறா 

தல்லலுற்றணிவளையங்கைநீக்கினாள். 

இ-ள். சொல்லரும் - சொல்லுதற்கரிய, இன்பம் - இன்பமானது, 

மீதார - அதிகரிக்க, சோன்றலும் - நளனும், புல்லுவிட்டு - தழுவுதலை 

நீக்கி, அவ்வுரு - அந்தவடிலினுடைய, பொலிவு - காந்தியை, கோக்க 
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னான் - பார்த்சான், மெல்லியல் - தமயர்தியானவள், அவ்வுரு - அந்து 

வடிவத்தை, விழியில் - கண்ணினால், காண்குறாது - காணாதவளாகி, 

அல்லலுற்று - பயத்தையடைச்து, அணிவளை-அழயெ வளையலையணித, 

அங்கை - அழகியகையை, நீக்கினாள் - விடுத்தாள். எ-று. 

மாதர்கட்கு அச்சம் உரியகுணமாகலின் உருவு கண்ணித்றோன்றாது 

கையிலகப்படலா லிவ்வாறு வெருவிவிடுச்தனளென்க. 63 

பொன்ன டிபூஞ்லெம்பொலிப்பமேகலை 

யின்னரிக்கிண்கிணியிகலியார்ப்பெழ 

மின்னடைகற்பதுபோன்றுமெல்லென தீ 

தன்னமர்கோயிலுட்டையலெய் திளை. 

[ இனி ஒவ்வொருபாட்டா லவ்விருவர்செய்கையும் 
வெவ்வேறுசொல்லல். | 

இ-ள். பொன் - பொன்னினாத்செய்த; அடிப்பூசிலம்பு - பாதத்தி 

லணிந்த அழகியலலம்புகள், ஒலிப்ப - ஒலித்தலைச்செய்ய, மேகலை- 

மேகலையிலிருக்ன்ற, இன் - இணிய, அரி - பருக்கைக்கல்லையுடைய, 

கிண்ணி - சதங்கைகள், இகலி-ஒன்றோடொன்று தாக்கப்பட்டு, ஆர்ப்பு 

எழ - ஓவியெழும்ப, யின் - மின்னல, நடைகற்பதுபோன்று - கடத் 

தலைச் கற்பதொதீது, மெல்லென - மிருதுவாக, தன் - தன்னுடைய, 

அமர் - அமர்கின் 2, கோயிலுள் - கன்னிமாடத்தல், தையல் - தமயர்தி 

யானவள், எய்தினாள் - அடைந்தாள். எ-று, பூ என்னும்சொல்பொவிவு 

என்னும்பொருட்டு சண்டுணி - கஇண்குிண் என்று ஒலிப்பது. தையல் 

என்னும் உரிச்சொல் அழகென்னும் பொருட்டு, அகுபெயராய்ப் பெண் 

ணுக்கு ஆயிற்று. இது தற்தறிப்பாணி, 64 

கருக்கடங்கண்ணியைக்கையிற்புல்லியும் 

பொருக்தியவுரவெளியென் றுபோக்கெல் 

லருந்தனம்பெற்றிழர் தாரிலையனும் 

வருநக்திவெர் அயரொடுமதிமயங்கினான். 

இ-ள். கரும் - கரிய, தடம் - விசாலம்பொருந்திய, சண்ணியை.. 

கண்களையுடைய தமயந்தியை, கையிற்புல்லியும் - கையினாலே தழுவி 

யும், பொருந்திய - பொருந்தப்பெற்ற, உருவெளியென்று - உருவெளித் 

தோத்தமென்று, போக்கி - விட்டு, கல்ல - நல்ல அருர்சனம்- 
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அரிய திரவியத்தை, பெற்று - எளிதிற்பெற்று, இழக்தாரில் - இழந்தவர் 

களைப்போல, ஐயனும் - நளமகாராசனும், வருந்தி - வருத்தமடைந்த, 

வெம் அயரொடு - வெவ்வியதன்பத் அடன், மதிமயங்கனொன் - புத்தி 
மயங்கினான். எ-று. 

பின் நடக்கைகளால் நளன் மெய்த் தமயந்தி யென்றறிந்து வரும் 

தினானென்க. அருந்தனம் பெற்றிழந்தாரில் என்றமையால் இது உவ 

மைய ணி. bo 

பாணிகர்வண்டினம்பாடுஞ்சோலையுஞ் 

சேணுறநிவந்தசெய்குன் றுந்தேடியுங் 

காணலனாூியகளிநல்யானையாண் 

மாணிழையுறைதருமா டமெய்தினான். 

[களன் கன்னிமாடத் தடைதல். ] 

இ-ள். பாண் - இசைப்பாட்டுக்கு, கெர் - நிகராக, வண்டினம்- 

வண்டுக்கூட்டங்கள்,; பாடும் - பாடுனெற, சோலையும் - சோலையிடத் 

திலும், சேண் - ஆகாயத்தில், உற - பொருந்த, நிவந்த - உயர்ந்த, செய் 

குன்றும் - கட்டுமலையினிடத்திலும், தேடியும் - தேடுதல்செய்தும், 

காணலனாயெ - காணாதவனாகிய, களி நல்யானையான்-நளமகா ராசனன 

வன், மாண் இழை - தமயந்தி, உழைதரும் - வசிக்கின்ற, மாடம்-கன்னி 

மாடத்தை, எய்தினன் - அடைந்தான். எ-று, 

இவ்வளவுகால யிவ்விடக்தோறும் தேடியறியாதகளன் தமயக்திசென்ற 

நெறிபற்றி யவளுறையுமிடத்துச் சென்றானென்க. மாணிழை-பண்புத் 

தொகைப் பு௰த்துப் பிறந்த அன்மொழித் தொகை, 66 

மின்னிடையரம்பையாகுழா த்துண்மேவிய. 

வன்னமென்னடையயிராணியா மென 

நன் னுதன்மடைந்தையர்நாப்பணின்னகைக் 

கனனிவி ற்றிருத்தல்கண்களிப்பகோக்கினான். 

[தமயந்தி காட்சி. | 

(இ-ள். மின் - மின்னலையொத்த, இடை - இடையையுடைய, 

அரம்பையர் குழாத்.துள் - தெய்வ மாதருடைய கூட்டத்துள், மேவிய- 

பொருந்திய, அன்னம் - அன்னநடைபோன்ற, மெல் - மெல்லிய, 

நடை - நடையையுடைய, அயிராணியாமென - இர்திராணியாமென் து 

சொல்லும்படி, ஈல் - நல்ல, நுதல் - புருவத்தை யுடைய, மடந்தையா- 
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மாதர்களூடைய, நாப்பண் - நடுவே, இன் - இனிய, நகை - புன்சிரிப் 

டையுடைய, கன்னி - தமயந்தியானவள், வீற்றிருத்தல் - வீறுடனிரறாத் 

தலை; சண்களிப்ப - கண்களிக்க, நோக்கினான் - பார்த்தான். எ-று. 

அயிராணியாமென வென்றமையால் உவமையணி. 01 

மண்டமர்கடர் தவேனள ன்வந்தானெனத் 

தொண் டைவா ய்மடந்தை யர்காளூஞ்சொல்வன 

பண்டருமொ ழிக்கிளிபயின் றுகூறலுங 

கண்டதோவிஃதெனக்காளை பெண ணினான. 

[சன்னுளத்தை யுறல். ] 
இ-ள். மண்டு - நெருங்கிய, அமர் - போரை, கடந்த - வென்ற, 

வேப் - வேற்படையையுடைய, நளன்வந்தானென - ஈளமகாராசன் வம் 

தானென்ற, தொண்டைவாய்-கொவ்வைக்கனிபோன்ற வாயையுடைய, 

மடந்தையர் - மாதர்கள்; நாளும் - நாடோறும், சொல்வன - சொல்வன 

வற்றை, பண் தரும் மொழி - இசையோடுபொருட்திய மொழிகளைப் 

பேசுகின்ற, கிளி - அளிப்பிள்ளை, பயின்று - பழட, கூறலும்-சொன்ன : 

் வளவில், இஃது - இடர்தக்கிளிப்பிள்ளை, கண்டதோவென - பார்த்ததோ 

வென்ற, காளை - நளமகாராசன், எண்ணின் - நினைத்தான். ஒறு. 

தமயந்தி வருந் துங்காலத்து அதுதாந்து மனங்களிக்க களன்வந்தா 

னென்று தோழிகள் சொல்லுஞ் சொல்லைக் கேட்டு அவள் கையிவிருக் 

குங் கிளிப்பிள்ளை சொல்லுவ தாகலி னிவ்வாறு கூறிற்று, தெய்வவரத் 

தால் மறைந்துவந்த நம்மையிது எவ்வாறு கண்டதென்று இர்தித்தா 

னென்க. யார் எதை யுரைப்பினும் குற்றமுடபையோர் சம்மையாமென்று 

எண்ணுவரென்பதுகருத்து. இங்ஙன்உரைத்சலால்தன்மைநவிற்சியணி. 

ஒருத்தியானள னெனவிருப்பவுள்ளுறும் 

விருப்பினலொருத்தியான் வீமன்மா தென 

மருக்கமழ்பூர்தொடைசூட்டமன்னவன் 

டொருப்புறழ்தடம்புயப்புளகம்பூத்தவே. 

| இனி இரண்டுபாட்டால் களன் மடழ்ச்சியெடைதல் 

சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். உள்ளுறும் - உள்ளேயிறாக்கன்ற, விருப்பினால் - அசை 

யினால், யானளனென - நான் களமசாராச னென்று, ஒருத்தி 
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யிருப்ப - ஒருமங்கையிருக்க, ஒருத்தி - ஒருமங்கையானவள், யான்- 

நான், வீமன்மாதென - தமயந்தி யென்றுசொல்லி, மருகமழ் - வாசனை 

கமழ்கின்ற, பூக்தொடை - மலர்மாலையை, சூட்ட - தரிக்க, மன்னவன்- 

நளமகாராசனுடைய, பொருப்பு உறழ் - மலையையொத்த, தடம்-பருத்த; 

புயம் - தோள்களானவை, புளகம்பூத்த - மயிர்க்குச்செறிந்தன. எ-று. 

நளனுக்கே தமயந்தி மாலைசூடுதற்குச் சந்தேகமில்லை யென்னுந் 

தெளிவாலும் அவனுக்கே சூட்டவேண்டுமென்கிற ஆர்வத்தாலும் அவ் 

வார்வ முற்றும் பெறுந்தணையும் பொறுக்கமாட்டாத மங்கையர் தமக் 

குள்ளே அவ்வாறு செய்தேனு சொக்குவோமெனு மன்பால் சாடோறுஞ் 

செய்துவருகையில் அன்றுஞ் செய்தனராக அதுகண்ட அவனுக்குத் தன் 

னிடத்து ஆர்வம்வைத்தமை தெரிந்து தனக்கே மாலைகுட்வொளென்னுந் 

தோற்றத்தால் தோள்கள் புளகம் பூத்தனவென்க, தொடை, - தொடுக்கப் 

பட்டது; மாலை. 69 

மலர்ந்தசெந்தாழைமென்மடலின்மேற்றனல் 

கலங்கிழையுகிரினாலெழுதுபாசுர 

நலம்பெறக்காண்டலுஈண்ணலார்புக 

லம்பொ௱தோளினைவகையெய் இனை த் A ஒபர) A 

இ-ள். மலர்ந்த - விரிந்த, செந்தா ழ மெல் மடலின்மேல்-சிவந்த 

தாழையினுடைய மெல்லிய இதழின்மேல், தனக்கு - தனக்கு, இலங் 

இழை - தமயக்தியானவள், உரெினால் - நகத்தினாலே, எழுது - எழுதப் 

பட்ட, பாசுரம் - செய்யுளை, நலம்பெற - நன்மைபெற, காண்டலும்- 

பார்தீதவளவில், நண்ணலார் - பகைவரால், புகழ் - புகழப்பட்ட, உலம்- 

திரள்கல்லை, பொரு - ஒத்த, தோளினான் - தோள்களையுடைய நள மகா 

ராசன், உவகை - சந்தோஷத்தை, எய்தினான் - அடைந்தான். எ-று, 

தமயந்தி நாடோறுர் தன்னுடைய வருத்தத்தை எழுதிக் கொள்ள 

வேண்டுமென்கிற அன்புடையவளாயிருக்துஞ் சிலஇடையூறுகளால் ஒத் 

துக்கொள்ளாமையால் அவ்வன்பை யொருவாறு நிறைவேற்றற் பொருட் 

டுத் தாழை மடலிலே தனக்செழுதிக் கிடந்த செய்யுளைக்கண்டு நளன் 

& 40 மடிழ்ச்சியடைர்தனனென்க, 

செழுமணிப்பித்திகைத்தலத்திற்றிதறு 
மழவிடையனையவன்வடிவந்தோன்றலுங் 
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கழையமை தாளினார்காளைபேரெழி 

லெழு தியவுருவிலொன் றென்ன வெண்ணினார். 

[சளனிழல்வடியால் மாதர்மனம் பேதியாமை., | 

இ-ள். செழுமணி - செழுமையுள்ள மணிகள்பதித்த, பித்திகைத் 

தலத்தில் - சுவர்த்தலத்தில், தீதறு - குற்றமற்ற, மழ - இளமைபொ 
முந்திய, விடை அனையவன் - இடபத்தைமொத்த நளமகாராசனுடைய, 

வடிவம் - உருவம், தோன்றலும் - தெரிந்தவளவில், கழை - மூங்கில் 

போல, அமை - பொருந்திய, தோளினார் - தோளையுடைய மாதர்கள், 

காளை - நளமகாராசனுடைய, பேர் - பெரிய, எழில் - அழகை, எழுதிய- 

தம்மாலெழுதப்பட்ட, உருவில் - வடிவத்தில், ஒன்றென்ன - ஒருவடி 

வென்று, எண்ணினர் - நினைத்தார்கள். எ-று. 

மந்திரத்தால் களன் மழைந்திருப்பினும் அவன் வடிவர்தோன்று 

மாகையால் அதைச் சுவர்த்தலத்திற் கண்ட. மங்கையர் அந்தப்புரத்தில் 

ஒருவன் வந்தனனென்னு நினைப்பு அணுத் துணையுயின்றித் தமயந்திமுத 

லிய தரங்கள் பார்க்கும் பொருட்டுச் இத் இரித் திருக்கும் ஈளவடிவங்களிலே 

இவனையும் ஒன்றென மதித்திருந்தன ரென்க. ஆதலால் ஈளன்வடிவு 

கட்டழகுள்ளதன்றி அவ்வாறுசித்திரித்தலும் அருமையென்ப அ கருத்து. 

அவ்விடத்தச் சித்நிரத்தோடு நளனுடைய நிழலுக்கு வேற்றுமையின்மை 

கூறப்பட்டமையால் போதுமையணி. (1 

நாமவேல்வல னுயர்ஈளனுக்காங்கமர் 

வாமமேகலையினர்நடுவண்வைகுவா 

டாமமார்குழற்றமயர் தியென் றவள் 

காமருபேசெழில்காட்டுசன் றத. 

| அழனொற்றமயர்தி தன்னைச் செரித்தல். | 

இ-ள். நாமம் - அச்சத்தைத் தருகின்ற, வேல் - வேத்படையால், 

வலனுயர் - வெற்றிமிகுந்த, நளனுக்கு - களமகரராசனுக்கு, ஆங்கு-அவ் 

விடத்தில், அமர் - அமர்ந்த; வாமம் - அழகிய, மேகலையினர் - மேகலா 

பரணத்தையுடைய மகளிருடைய, கடுவண் - நடுவே, வைகுவாள்-இருப் 

பவள், தாமம் - மாலைகள், ஆர் - நிறைந்த, குழல் - கூந்தலையுடைய, 

தமயந்தியென்று - தமயந்தி யென்னும் பெயரை யுடையவளென்று, 

அவள் - அவளுடைய, காமர் - ஒளிபொருர்யெ, பேர் - பெரிய, எழில்- . 

அழகானது, காட்டுகின்றது - காண்பிக்கன்றது. எ-று, 72 
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ஏதமில்குணத்தினனினையநாச நுண் 
டா சுளிழ்பூங்குழற்றையல்பாற்றம 

தாகரம்பெருகியவமரரேவிய 

தூ திபர்செய்திறஞ்சொல்லுவாமரோ. 

| இ.த கவிக்கூற்று. | 

இ-ள். ஏதமில் - குற்றமற்ற, குணத்தினான் - குணத்தையுடைய 

நளமகாராசன், இனையனாக - இத்தன்மையை யுடையவனாக, நுண்- நுட். 

பமாகிய, தாது - மகாந்தப்பொடிகள், அவிழ் - உதிர்கின்ற, பூ - மலரை 

யணிந்த, குழல் - கூந்தலையுடைய, தையல்பால் 4 தமயந்தி யிடத்தில், 

தீமது-தமமுடைய, ஆதாம்-ஆசையான அ, பெருகிய - மிகுந்த, அமரர்- 

தேவர்களால், ஏவிய - ஏவப்பட்ட, தூதியர் ௪ தூதிகள், செய்திம- செய்த 

வகையை, சொல்லுவாம் - சொல்லுவாம். எ-று. அரோ - அசை. 175 

Le] 6 அறுசீர்க் கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

கானமாலங்கன்மாலைக்கடவளர்விடுப்பவந்த 

பானலங்கடர்ததீஞ்சொற்பண முலைப்பா வைநல்லா 

ரூனொடெமகிரெய்ததோருமிழ்ந் தவெம்புலவுகாறு 

மானவேல்வீமனீன் றவனிதையையினிதுகண்டார். 

| இணிப்ப தினொருபாட்டால் இந்திரன்முதலிய நால்வரால் 

ஏவப்பட்ட தூ திகள் தமயச்தியோடுபேசி 

மீளூதல் சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ-ள். கான் - வாசனை, அமர் - பொருந்திய, அலங்கல் - அசையா 

கின்ற, மாலை - மாலையையுடைய, கடவுளர் - தேவர்களால், விடுப்ப- 

அனுப்பப்பட்டு, வந்த - வந்த, பால் - பாவினுடைய, நலம்-ஈன்மையை, 

கடந்த - வென்ற, தி - தித்திப்புபொருந்திய, சொல் - சொல்லையும், 

பணை - பருத்த, முலை - முலையையுமுடைய, பாவைநலலார் - பாவை 

போலு.பிருக்கன்றமாதர், ஊ ணொ - மாமிசத்துடன், பழகி - பழகுதல் 

செய்து, ரெய்த்தோர் உமிழ்க்து - உதிரத்தையுமிழ்க்து; வெம் - வெம் 

மைபொருக்திய, புலவு-புலானாற்றம், நாறு - தாறுகின் 2, மான-ஒப்பற்ற, 

வேல் - வேற்படையையுடைய, வீமன்ஈன்ற - வீமராசன்பெற்ற, வணி 

தையை - தமயந்தியை இனிது - இனிதாக, கண்டார் - கண்டாரசன்.. ' 

ஒறு, | 14 

94 | 
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பொருவருவனப்பின்மிக்கபுலோம்சைமுதல்வராய ் 

வரிவிழிக்குமு தச்செவ்வாய்வானவர்மகளிர் தாமித் 

தெரியிமைசெவ்விகாக்ற்ெசசேணிடைப்பொலிக் து த். 

மிரவிமுன்மதியமாவரெனவுள ள த்தெண்ணினாரால். 

... இ-ள். பொருவரு - ஒப்புச்சொல்லுதற்தரிய, வனப்பின் - அழகி 

னாலே, மிக்க - மிகுந்த, புலோமசைமுதல்வராய - இந்திராணி முதவின 

ராகிய, வரி - இரேகைகளையடைம விழி - கண்களையும், குழுதச்செவ் 

வாய் - அல்லிமலர்போன்ற சிவந்த வாயினையுமுடைய, வானவர்மகளிர்- 

தெய்வமாதர், இத்தெரிஇழை - இந்தத்தமயந்தியினுடைய, செவ்வி- 

அழகை, நோக்கில் - பார்த்தால், சேணிடை - அதாயத்தினிடத்து, 

பொலித்து - பிரகாசித்து, தோன்றும் - தோன்றுகின்ற, இரலிமுன்-குரி 

யன்முன்னே, மதியம் ஆவரென - சந்திரன்போலாவரென்று, உளத்து- 

மனத்திலே, எண்ணினார் - (தூதியர்) சிந்தித்தார்கள். எ-று, தாம், ஆல்- 

அசைகள். 

தெய்வமாதரிற் றந்த இந்திராணி முதலான மங்கையரும் இவ 

ளழகை நோக்கில் தாமழகுடையோமென்னுஞ் செருக்கை யொழிவார்க 

ளென்பது கருத்து, 75 

ப ய் இியமகளிர் தம்மிலிறையவர் தலைவன் றா தி 

யையரிகெடுக்கட்செவவாயணங்ூற்குமணங்குபோல்வாய் 

கொய் துணர்த்தருவினீழற்கோமகன் பணியாற்போந்த 

செய்திநீகேட்டியென் றுசறடிவண ங்கிச்சொல்வாள . 

இ-ன். எய்திய - அடைந்த, மகளிர் தம்மில் - தூதியர் நால்வருள், 

இமையவர் தலைவன் - இர்தானுடைய, தூதி - தூதியானவள்) ஐ.- அம 

இய, அரி - இரேகைகளையுடைய, நெடுங்கண் - நெடியகண்களையும், 

செவ்வாய் - இவந்த வாயினையுமுடைய, அணக்கிற்கும் - தெய்வமங் 

கைக்கும், அணங்குபோல்வாய் - தெய்வமாதை யொத்த தமயர்தியே! 

கொய் - கொய்கின்ற, துணர் - பூங்கொத்துக்களை யுடைய, தருவினீ 

மல் - ஐந்தருவி னிழலி லிருக்கின்ற, கோமகன் - இர்நிரனுடைய, 

பணியால் - ஏவலினாலே, போந்த - வந்த, செய்தி - செய்தியை, நீகேட் 

டியென்று-£ கேட்பாயாக வென்று, சீறடி - சிறியபாதங்களை , வணஙட- 

வணங்குதல்செய்து, சொல்வாள் - சொல்வாள். எ-று. 

தான் தய்வமங்கையாயினும் தன்னிறைவனுக்குத் தலைவியாக 

- குவிக்கத் தூதியாகவந்தமையால் தமயந்தியினிடத்து ப வணக் 

'கஞ்சொல்லப்பட்ட அ. டநட 



- 
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இருவிசும்பொருகோலோச்சியே திலர்க்கடந்துதேவர் 
பரவிநின் நிறைஞ்சநாளும்பனிமலர் த்தருவினீ ம 

லரியணைப்புறத் துவைகுமண்ண லுக்கமிர் தமன்னா 

யுருவிலானொருவன்செய்யுமுறுபகைகா த் தல்வேண்டும். 

இ-ள் இரு - பெரிய, விசும்பு - வானுலகை, ஒருகோலோச்ரி.. 

ஒருசெய்கோல்செலுத்தி, ஏதிலர் - சத்துருக்களை, கடந்து - வென்ற, 

தேவர் - தேவர்கள், பரவிநின்று - துதிசெய்து நின்று, இறைஞ்ச- 

வணங்க, நாளும் - நாடோறும், பணி - குளிர்ச்சிபொருந்திய, மலர்- 

மலராணிறைந்த; தருவினீழல் - ஐந்தருவினிழலில், அரியணைப்புற க்.த- 

சிங்காதனத்தினிட_த்., வைகும் - தங்கிய, அண்ணலுக்கு - இந்திர 

னுக்கு, அமிர்தமன்னாய் - அபிர்தத்துக் கொப்பானவளே, ! உருவிலான்- 

வடிவமில்லாதவனாகிய, ஒருவன் - மன்மதனானவண், செய்யும் - செய் 

இன்ற, உறு - மிகுந்த, பகை - பகையைநீக்கி, காத்தல்வேண்டும் - (கீ) 

காக்கவேண்டும். எ-று. 

இஅமுதலைந் அபாட்டால தாதி தமயந்தியை வேண்டிக் கோடல். 

இருவிசும்பென் றதனாற் பொன்னுல கென்பதும், ஒருகோலோச்சி 

யென்றதனாற் பொதுவரப் புரப்பவனென்பதும், ஏதிலர்க் கடந்தென் 

அதலால் வீரனென்பதும், தேவரிறைஞ்ச - வென்றதனால் அவரிலுஞ் 

சிறந்தோனென்பதும், தருவினீழலென் றதனால் மிகுந்த செல்வமுடை 

யோனென்ப தும், அரியணைப்புறத்தென் றதனால் அரசுசெய்பவ னென் 

பதும், அண்ணலென்றதனாற் பெருமையிற் இறந்தோனென்பதும் கருதி 

தாகப்பெற்றாம். இந்திரனை மணம்புரிவாயென்பது உருவிலான் செய் 

யும் பகையொழித்தல் வேண்டும் என்னும் வாக்கியத்தாற் பெறப்படுத 

லாத் பிறிது நவிற்சியணி ் (1 

எம்மிறையிளவற்காகவிருங்கடல்கடைந் துவாசச் 

- செம்மலர் த்திருவையீந் ததேவர்வா சவற்குமின் னுங் 

கைம்மலர்வருந்தவிக்குக்கடல்கடைந் துழலாவண்ணம் 

பொம்மல்வெம்முலையாயன்னோற்கின்னருள் புரிதல்வேண்டும். 

இ-ள். எம்மிறை - எங்களரசனுடைய, இளவற்காக - உபேந்திர 

னுக்காக, இரு - பெரிய, கடல்கடைர் த-பாற்கடலைக்கடைந்து, வாசம்- 

வாசனைபொருந்திய, செம்மலர்த்திருவை - செந்தாமரை மலரிலிருக் 

இன்ற திருமகளை, ஈந்த - தந்த, சேவர் - தேவதைகள், வாசவற்கும்- 

இந்திரனுக்கும், இன்னும் - இன்னமும், கைம்மலர் வருந்த - கைகளா 



400) நைடதம். 

இய மலர்கள் வருந்த, இக்குக்டல் கடைந்து - கருப்பிரதக் கடலைக் 

சடைந்து, உழலாவண்ணம் - அலையாதவிதம், பொம்மல் - பொலியினை 

யுடைய, வெம் - விரும்பத்தக்கவாயெ, முளையாய் - முலைகளையுடைய 

தமயந்தியே ! அன்னோன்கு - அல்விக்திரனுக்கு, இன் அருள் - இனிய 
அருளை, புரிதல்வேண்டும் - (8) செய்தல் வேண்டும். எ-று 

இங்கு இளவலென்பது, இந்திரனுக்குச் சயர்தருவதற்காக அவன 

தம்பியாயவதரித்து உபேந்திரனாி யுடனிருக்ன்ற திருமாலையெனக் 

கொள்க, தேவர்க்கு இம்முயற்சி யில்லா திருக்கவும் அவர்க்குளதாகக் கூற 

லால் உயர்வு நவிற்சியணி. [6 

மாயிருஞாலர் தன்னின் மகம்பலவியற்றிப்பெற்ற 
் 

மீயுய்பசும்பொன்னாட்டின் மேதகுசெல்வமெல்லா 

மேயினநின் பாலன்ரறேவிமையவர்க்கிறைவன பானின் 

சேயரிக்கடைக்கணோ ்கஞ்சிறிதருள் புரியின்மாதோ. 

இ-ள். மா - மகத்தாமெ, இரு - பெரிய, ஞாலந்தன்னில் - பூமி 

யிலே, பலமகம் இயற்றி - நாறுவேள்விசெய்து, பெற்ற - பெற்றுக் 

கொண்ட, மீ - மேலாக, உயர் - உயர்ந்த, பசு - பசுமைபொரும்திய, 

பொன்னாட்டின் - பொன்னுலகததில், மேதகு - மேன்மைபொருர் திய, 

(செல்வமெல்லாம் - பாச்கியமெல்லாம்; நின்பால்-உன்னிடத்தில், ஏயின 

அன்றே - பொருந்தியனலல்லவா, இமையவர்க்கிறைவன்பால் - இக் 

- இரனிடத்தில், நின் - உன்னுடைய, சேயரி - செவ்வரிபரந்த, கடைக் 

கண்நோக்கம் - கடைக்கண் பார்வையானது, சிறிது - கொஞ்சம், அருள் 

புரியின் - அருள்செய்தால். எ-று, 

மா--கருமை, இருமை--பெருமை எனப் பொருளுரைப்பர் துடி 

யார்க்த நல்லார். மா--இரும் என்னுஞ் சொற்கள் மாவிருமெனப் 

புணராது மாயிரு மெனப்புணர்க்தது அதிகாரப்புறனடை விதியா 

னென்க, செல்வமாவன - மூவுலகாட்சி, கற்பகமுதலிய ஐந்தருச்கள், 

காமதேனு, சிந்தாமணி, சங்கநிதி, பதுமநிதி, பொன்னுலகம், அமராவதி, 

வசந்தமாளிகை, ஐராவதமானை, உச்சைச் இரவக்குதிரை, சுதர்மசபை, 

ஈந்தனவனம், அமிர்தம், தேவர், அரம்பையர் இவை முதலியனவாம். 

செல்வத்திற்கும் அருட்கும் மாற்றிக்கோடல் சொல்லப் பட்டமையால் 

மாற்றுந்லையணி. ் 79 

மண்ணினிர்சிறச் அவாமுமன்பதைத்தொகுஇகன்னி 

லெண்ணிடி ந சிறந்தாரன்றோவியச் கரவலியக்கர் தம்மில் 
சீ 



நளன் றாதுப் படலம். 401. 

விண்ணவர் சிறந்தார்ன்றோவிண்ணவர் தமையு மாளு 
மண்ணினினனேவல்கேட்பின தனினுஞ்சிறக்ததுண்டோ. 

இ-ள். மண்ணினில் - பூவுலகத்தில், இறந்து - சிறப்பைப்டொ 

௫ந்தி, வாழும் - வாழ்கன்ற, மன்பதைத் தொகுதிதன்னில் - மக்கட் 

கூட்டத்துக்குள், எண்ணிடில் - கினைக்குமிடத்தில், இயக்கர் - இயக்க 
ரானவர்கள்,; இறந்தார் அன்றோ - சறந்தவர்களாவர், ௮ இயக்கர் தம்மில்- 

அகத இயக்கருக்குள்ளே, விண்ணவர் - தேவர்கள், சிறந்தாரன்றோ- சிறப் 

பைப் பொரும் தினவர்களாவர், விண்ணவர் தமையுமாளும் - அத்தேவாக 
ளையு மாட்சி செய்கின்ற, அண்ணல் - இக்திரனானவன், நின் ஏவல் 

கேட்பின் - உன்னுடைய ஏலற்ரொழிலேக் கேட்பானாயின், அசனினும்- 

அதைக்காட்டிலும், சிறந்தது - சறப்பையுடைய த; உண்டோ - ஒரு 

பொருளுண்டோ (இல்லை.) எ-று. 

இல் என்னும் ஐந்தனுருபுகள் உறழ்ச்சிப் பொருளில் வந்தன. 

ய-௯்ஷர் என்னுஞ்சொல் இயக்கர் எனத் இரிந்து நின்றது. சிறக்கா துவாமும் 

உயிர்களைநீக்க 6 இறந் அவாழுமன்பதை 23 என விசேடித்தார். தொகுதி 

என்பது சொல்லாற்றலானே ஒருமையாகலின்  *: தன்னில் ? என்று 

ஒருமைச்சாரியை வைத்தார். மேன்மேலும் சிறப்பைச் சொல்லுதலால் 

மேன்மே லுயர்ச்சியணி. ௫0 

தாதொடுநறவுதூ ற்றுக்தருகிழலினி தவைகு 

மேதகுநிதியுமானும்வேட்டெனவுவர் துகல்க 

வேதமிலரம்பைமாதர் முறைமுறையேவல்கேட்ப 

நீதொழுமமரர்யாருநிற்றொழப்பணித் தியென்றாள். 

இ-ள். தாதஒடு - மகரக்தப்பொடியோடு, நறவு - தேனையும், தூற 

றும் - தூற்றுகின்ற, தருகிழல் - ஐந்தருகிழலில், இனிது - இனிதாக, 

வைகும் - தங்கிய, மேதகு - மேன்மைபொருந்திய, நிதியும் - சங்கநிதி 

ப.துமநிதிகளும், ஆனும் - காமதேனுவும், வேடடன-விரும்பியவைகளை, 

உவர்து - மஇழ்ந்து, நல்க - கொடுக்க, ஏதமில் - குற்றமில்லாத, அரம் 

பைமாதர் - தெய்வமடவார்கள், முறைமுறை - வரிசை வரிசையாக, 

ஏவல்கேட்ப - ஏவற்றொழிலைக் கேட்க, 8 தொழும் - மீவணங்குடின்ற, 

அமார்யாறாம் - தேவர்கள்யாரும், நின்றொழ -.நின்னைவணங்க, பணித்த 

என்றாள் - சொல்லென்றாள். எ-று, 31 

இணையனவுரைத்தலோடுமியாவர் தமுளமுந் தரும் 

பனியிருவிசும்பிற்றேவர்பரவவீ ற்றிருக்கும்வேந் தன் 



402 நைடதம். 

மனநிலையுணரான் போ லுமழைமதர் நெடுங்கணல்லா 

யுனை விரைந்திங்கன் றாதவிடுத்ததென்னுரைத்தியெனை. 

| இனியிரண்டு பாட்டால் தமயந்தி இந்திரன் தூதிக்கு 

விடைகொடுத்தல் சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். இனையன - இத்தன்மையவாகிய சொற்களை, உரைத்தலோ 

டும் - சொன்ன மாத்திரத்தில், யாவர்தம் - எவர்களுடைய; உளமும்- 

மன மும், தேரும் - தெரியாநின்ற, பணி - குளிர்ச்சி பொருந்திய, இரு- 

பெரிய, விசும்பில் - தெய்வலோகத்தி லிருக்கன்ற, தேவர் - தேவர்கள், 

பரவ - வணங்க, வீற்றிருக்கும் - அரரிருக்கின்ற, வேந்து - இர்திரனன 

வன், என் மனநிலை - என்மன த்தினிலையை, உணரான்போலும்-செரி, 

மாதவன்போல, மழை - குளிர்ச்சிபொருக்திய, மதர் - மதர்த்த, நெ 

கண் - நெடியகண்களையுடைய, நல்லாய் - தூதியே ! உனை - உன்னை, 

விரைந்து - சீக்கிரமாக, இங்ஙன் - இவ்விடத்தில், தூதுவிடுத்தது-தூ தாக 

வனுப்பியது, என் - யாதுகாரணமாக, உரைத்தி என்னா-சொல்லென் ௮. 

எ-று. 

இனையன - சுட்டிடைச் சொல்லடியாகப் பிறந்த பலவின்பால் 

விசையாலணையும்பெயர். விசும்பு - ஆகுபெயர். இங்ஙன்-என்பதன் கண் 

கனம்என்றது கடைக்குறைந்தது. அறியான்போலு மென்றமையால் 

இது தற்தறிப்பணி. 82 

என்னுள த்தென் றுநீங்கா திருப்பவனளனேயாகும் 

பொன்னகர்க்கிறைவன் றன்பாற்பொருந்துதி யென்னுந்தூ தக் 

கன்ன வனியையுங்கொ ல்லா வென மறைந் தயலேறிற்கு 

மன்னவன்மகிழ்ச்சிகிறமடவரலினிதசொன்னான். 
டி 

இ-ள். என் உளத்து - என்னுடைய மனத்தில், என்றும் - எரந்கா 

ரூம், நீங்கா திருப்பவன் - பிரியாமனிலைநிற்பவன், ஈளனேஅஆகும் - கள 

மகாராசனேயாகும், பொன்னகர்க்கிறையவன் தன்பால்-இந்நிரணிடத் அ; 

பொருந்துதி - 8 பொருக்தக்கடவாய், என்னும் அதுக்கு - என்று சொல் 

லுந்தூ துக்கு, அன்னவன் - அந்தநளமகாராசன், இயையுங் கொல்லோ 

என - சம்மதிப்பானோவென்று, மறைந்து; ஒளித்து - அயலேகித்கும்- 

பக்கத்திலே நிற்கின்ற, மன்னவன் - அரசன், ம௫ழ்ச்சிகூர-மூழ்ச்சிமிக , 
மடவால் - தமயந்தி, இனிது - இனிதாக, சொன்னாள் - சொல்லிஞள். 
எ-று. 



தளன் நாதப் படலம், 408 

அன்ன ணீயைதலாவத - தான்காணியாகக்கொண்ட மனத்தை 

வீட்டு ரீங்குசல், அவவாசனாவது என்னிடத்து வெறுத்து ரீங்கல்வேண் 

டம். யாவைது அவளைவெறுத்து நீக்கல்வேண்டும், இருவரும் ஒத்தி 

ருக்கும்போது அவ்விடத்தை விரும்பத் தகாதென்ற தாயிற்று. ஆயின் 

ஒரிடத்தில் இருவர் எப்படி யிருக்கலாமென்பது கருத்து. சுபாவத்திற 

சொல்லுக் தமயந்தியி னுரையைக் கேட்டமையால் நளனுக்கு மிகவு 

மகிழ்ச்யெண்டாயிற்றென்க, 83 

கோற்றொடிகளன்மேலுற்றகா தலைக் துறித்துநோக்கி 

மாற்றுதலரிதென்றெண்ணிவாசவன் நா தமயக 

வா ற்றல்வாசவற்குநேராவணங்கெவர்க்கியையுமென் னுக் 

தேற்றமோடுசையார்மற்றைத்தேவர் தூ தியரும்போனார். 

இ-ள். கோல்தொடி - தமயந்தியானவள்; களன்மேல் - நஈளனிடத 

தில், உற்ற - வைத்த, காதலை - அசையை, குறித்து நோக - குறித் 

அப்பார்த்து, மாற்றுதல் - அதனை நீக்குதல், அரிதென்று - அரிதாகு 

மென்று, எண்ணி - நினைத்து, வாசவன் தூதி - இந்திரனுடைய அதி, 
ஏக - தன்னிடத்துச் செல்ல, ஆற்றல் - வலிமைபெற்ற, வாசவற்கும்- 

இநதரனுக்கும், சேரோஃ உடன்படாத, அணங்கு - தமயந்தி, எலர்ச்கு- 

யாவர்கட்கு, இயையும் என்னும் - சம்மதிப்பா (ளொருவருக்குஞ் சம் 

மதியா) ளென்டன் 2, தேற்றமோடு - தெளிவுடனே, உரையார்-பேசாத 

வா்களாய், மற்றைத்தேவர் அகாதியரும் - மற்றைத் தேவர்கள் விடுத்த 

அதிகளும், போனார் - சென்றார்கள். எ-று. 

கோல். - வளைவு.  கோற்றொடிக் கொடிச்சியை ' என்றார் தணி 

கைப்புராணத்தாநம். உம்மை இறந்தது -தழ்இயவெச்சம். தமயந்தி 

பூவுலகமடந்சையாயினும் நம்யினுமிக்க கலைகளின் பயிற்சயுடையவளா 

கையால் அவளை நமது சொல்லால் மடக்கி இந்திரனுக்குத் துணைவியாக்கு 

லது அசாத்தியமென்று இந்திரன் நூதி நீங்கனொாளென்க- அப்படிப்பட்ட 

சம்பத் துக்களையும் போகத்தையும் வலிமையையும் இறப்பையு முடைய 

இந்திரனுக்குச் சம்மதியாதவள் நம்மிறைவர்க்குகு சம்மதப்படா ளென் 

பது கரதலா மலகம்போற் ழெரிதலால் மற்றைத்தூதிகளு மவளுடன 

உரையாடி அவமான மடையாமையே நமக்கு மேன்மையென் ரெொழிக் 

தன ரென்க. 04 

ஆதியரேகக்கண்டதோன் றல்செங்கமலக்கண்கண் 

மேதகுசெல்வமிக்கவிதர்ப்பர்கோன் றவத்திற்றோன்று 



04 நைடதம். 

மாதர்மென்னோக்்கடைன்வடிவினிலமுர் திப்பின் னு 

மா தரம்பெருதியின் பவாரியினாழ்ர்தவன்றே. 

இ-ள். தாதியர் - தேவதூதிகள், ஏக - தம்மிடத் தக்குப்போதலை, 

கண்ட - பார்த்த, தோன்றல் - நளமகாராசனுடைய, செங்கமலக் கண் 

கள் - செந்தாமரை மலர்போன்ற நேத்திரங்கள், மேதகு - மேம்பட்ட, 

செல்வம் - செல்வத்தினலே, மிக்க - மிகுந்த, விதர்ப்பர் கோன் 5 லீம 

சாசனுடைய, தவத்திற்றோன்றும் 4 தவத்தினாலவதரித்த, மாதர் - அம 

இய, மெல் - மெல்லிய, நோக்கினாள் தன் - பார்வையையுடைய தம 

யக்தியினத, வடிவினில் - உருவத்தில், அழுந்தி - ஆழ்ந்த, பின்னும்- 
பின்னும், ஆதரம்பெரு? - அசை மிகுந்து, இன்பவாரியின் - இன்பக் 

கடலிலே, ஆழ்ந்த - அழுந்தின. எ-று. 

கரவினி லொருமங்கையின் அமகை நோக்கும் ஆட வர்க்கு மற்றொரு 

வர் அங்கில்லாதிருந்தால் மாத்திரஞ் சடிக்குமாதலால் அரதியரேகக்கண்ட 

சோன்றலென்றார். அங்குள்ள தோழிகளோவெனில் அவர்களுக் வெனி 

ருப்பது தெரியா தென்க. அவளவயவங்களைத் தனித்தனிரோக்கின் அம் 

ரோக்குதற் இடையூறடையின் மற்றவைகளெப்படி யுளவேோ வென்று 

கருத்தலையுமாதலால் முழுவது தன்சத்தியா லொருங்கு நோக்குதலால் 

வடிவிணி லமழுந்தியென்றும், அதில் ஆசையிகுதலா லின்பசாகரச் இ 

லழுந்தினானென்றஞ் சொல்லின். 3) 

பாகிழைபரந்தவல்குற்பனிமொழிக்குமுதச்செவவலாய் 

மாசறுமதியமன்னவாண்முகத்தணங்கைநோக்கி 

யாசையங்கடலுளாம்க் துகரைபெழுவரசனோக்க 

ஃ மேசுவதொன்றுமில்லாமுலைவரசையிவர்க் தவன்றே. 

இ-ள். பாசு இமை - பசும் பொன்னாற் செய்த லாபரணங்கள், 
பரந்த - பாவப் பெற்ற, அல்குல் - அல்குலையும். பனிமொழி-குளிர்ச்சி 
பொருர்திய சொற்களையும், குழுதம் - அல்லிமலர்போன்ற, செல்வாய்- 
சிவந்த வாயினையு, மாசு அறு - குழ்றமற்த, மதியம் அன்ன - சந்திரனை 

* தனங்களின் இலக்கணமாவது ப( ருத்து, அழிமனத்து இரண்டு 
மொத்தனவாய், இடைவெளியின்றி, கடைந்த செப்புக்களைப்போலப் 
புடைபாந்து தேறல் செரிர்து, திரண்டு “ஓங்கு? கோலமுத்று கண்கள் 
கறுக்கப்பெறறு விளங்குதலாம். வலத்தனம் உயரின் குமர்ரைப்பெரு 
வாள். இடக்கொங்கை : யங்ஙனமிருப்பிற பிபி பத. அடி 
கனத்து மேலே வாவர நோமையனவாயின், சிறிதுகாலம் அழகெய்து 
வள. அவ்வாறின்றித் திரிகையைப்போலப் பதியின் வரிசைக்குண 
முடையளாவள். சூசுகங்கள் பெருத்தாலும், கிண்டாலும், உயர்ந்திட 

னும், நுணியாழ்ந்தாலும், இடை வெளி.பிகவும் மீங்கினும அவற்றைக் ன 
வினுர் சொடலாகா தென்பர் கற்றுணர்ந்தோர், 

Lj 
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யொத்த; வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகத்து - முகத்தையுமுடைய, 

அணங்கை - தமயந்தியை, நோக்கி - பார்த்து, ஆசையங்கடலுள்- 

ஆசையாகிய கடலினிடத்து, ஆழ்ந்து - முழுக, கரைபெறா-கரையைப் 

பெருத, அரசன் நோக்கம் - நளனுடைய பார்வை, ஏசுவது ஒன்றுமில் 

லா - பழிப்பதொன்றமில்லாத, முலைவரை - கய் மலையின் 

மேல், இவர்ந்த - ஏறின. எ-று, 

அல்குற் பாம்பையும் வாய்க் குழுதத்தையும் முகமதியத்தையு 

முடைய மங்கையினது அசைக்கடலில் வீழ்ந்து அவைகளூறுபடுத்த 

வருந்தி ஒரு துறையும் காணாது தடுமாறும் ௮ரசனோக்கங்கள் அங்கு 

முலைகளென்னு மலைகளைக்கண்டேறின வென்க. கச்சறுத்தல், களபச் 

சேறணிதல், முத்து வடமணிதல்,; இறுமாந்து மெனோக்கல், கண்கறுத 

தல், அடிகனத்தஸ் தஇதலைபூத்தல், பூரித்தல், புளகித்தல், இழைநுழை 
யாது நெருங்கல், வெச்செனல், தண்ணெனல், இடையைவாட்டல் முத 

லிய நற்குணங்களிற் குறைவின்றி யிருத்தலால் ₹* ஏசுவதொன்றுயில் 

லா முலை ?? யென்றார். மிகுந்த ஆசையோடும் சனங்களை நோக்கினா 

னென்பது கருத்து. ஆசையங்கட லென்ற அம். முலைவரை யென்ற தும் 

உருவங்கள். தமயந்தியைக்கண்ட கண்கள் மிகுந்த அசையுடையதாய் 

முலையைப்பார்த்தன என்னும் பொருள்பெறச்சொல்லிய நோக்கம் கட 

௮ள௱ழ்ந்து மலையிலிவர்ந்த தென்றலிற், கடலில் மூழ்கனோர் கரை 

யிலேறுவதாதிய உலகர்செய்கை தோன்றுதலால் முன்னுருவகத்தை யய 

கமாகக்கொண்ட சுநக்கச்சோல்லணி, 6 

போர்க் களிறனை யவீ மன் புரிந்தமெய்ச் தவத்திற்றோன் நங் 

கார்க்கருங்கூற்தலாண்மைக்கண்வலைய தனுட்பட்டோ 

வீர்க்கடைபுகாதபொம்மலிள முலைரெருக்கிற்புக்கோ 

பார்த்தசெங்கமலக்கண்கள பறிப்பரியனவாய்நின் ற. 

இ-ள். போர் - போர்செய்கன்ற, களிறனைய - யானையை யொ 

த்த, வீமன் - வீமராசன், புரிந்த - செய்த, மெய்த்தவத்தில் - உண்மை 

யான தவச்தினாலே, தோன்றும் - அவதரித்த, கார் - மேகம்போன்ற, 

கருங்கூம்தலாள் - கரிய அளகபாரத்தையுடைய தமயர்தியின த, மை- 

மையையணிிந்த, கண்வலை அதனுட்பட்டோ - கண்ணாகிய வலையிலகப் 

பட்டோ, ஈர்க்கு - ஈர்க்கானஅ, இடை - மத்தியத்திலே, புகாத - நுழை 

யாத, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற, இளமுளை - இளமைபொருர் திய தன 
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பகரங்களினுடைய, நெருக்கில் - நெருக்கத்தில், புக்கோ - புகுக்தோ, 

பார்த்த - நோக்கிய, செங்கமலக்கண்கள் - செந்தாமரை மலர்போன்ற 

நேத்திரங்கள், பறிப்பரியனவாய்-பறிப்பதற்கரியவாகி, நின்ற - நின்றன. 

குழுஉப்புறந்தருதல் குஞ்சரத்தியல்பே யென்றலின் அவ்வா றுலகி 

னரைக் காப்பவனாகையாற் போர்க்களிறனைய வீமனென்றும் பொய்த் 

தவத்திற் றேன்றினாளன் ழென்பதற்கு மெய்த்தவத்திற் ரேன்றினா 
ளென்றுங் கொள்க; ஈர்க்கிடை புகாமல் விம்முதலால் மூத்தனவோ 

வென்னும் ஐயநிகழாமைக்கு இள முலையென்றார். கண்கள் அழகு முழு 

வது நோக்கி முற்றுமையாற் பறிப்பரியனவாய் நின்றனவென்க. இது 

ஐயவணி. 81 

விணணவர்மகளிர்யாரும்வெள்குறவனப்புவாய்ந் து 

பெண்ணலங்கனியநின் றபேதைபேழகுமுற்றுங் 

கண்ணொடுபிணித்தாலென்னலியப்புறகளித்துரோக்கும் 

புண்ணுறுபுலவுவேலானுள த்தொடுபுகலலுற்றான். 

இ-ள். விண்ணவர் - தேவர்களுடைய, மகளிர் யாரும் - மங்கைய 

செல்லாம், வெள்குற - கராணமடை௰, வனப்புவாய்ந்து - அழகைப் 

பெற்று, பெண் - பெண்களுக்குரிய, நலம்-நற்குணங்கள், கணிய-மு கிர, 

நின்ற - நிற்கப்பெற்ற, பேதை - தமயந்தியின து, பேர் - பெரிய; அழகு 

முற்றும் - அழகுழுழுவதும், கண்ணொடு - கண்களுடனே, பிணித்தா 

“லென்ன - கட்டினதையொப்ப, வியப்புற - ஆச்சரியமிக, களித்து- 

களிப்பை யடைந்து, நோக்கும் - பார்க்கின்ற, புண்ணுறு - மாமிசத்தை 

யுற்ற, புலவு - நாற்றத்தை யுடைய, வேலான் - வேற்படையேந்திய ஈ௩ள 

மகாராசன், உளத்தொடு - மனத்துடனே, புகலலுற்றான் - சொல்லத் 

தொடங்கினான் எ-று. உளத்தொடுபுகலல் - இந்இத்தல். 

பெண்ணலமாவன நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு முதலிய குணங் 

களும்: பிவமெனக்கொள்க. ௮வ்வழகின்கடலை யொருவாற்றாற் கடந்த 

நளன் தன்மனத்துச் இசைந்தவர் வேறொருவரும் அங்கில்லாமையால் 

தான்கண்ட வியப்பை மனத்துடன் சொல்லத் தொடங்கெ னென்க. 

பிணித்தா. லென்றமையால் தற்துறிப்பணி. தவல் 

வடிவமை நாலிற்சொல்லும்வனப்பெலாமமைத்துவேதன் 

கடிமலர்ச்செங்கைவண்ணங்காட்டியவுருவுகொல்லோ 

வடுகணைவேனிலானின்னமுதகோறோய்த்துத்தீட்டும் 

படிவமோ யுயிரைவா ட்ட்ம்பாவைதன் வடி வந்தானே. 



ணன ச. ல்க  ை - ட த 

பகு: 

தளன்றா துப் படலம். 407 

 [இதுமுதற் பத்துச்செய்யுட்களால் ளன து இந்இிப்புச் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். உயிரைவாட்டும் - என்னுரைவாட்டுகன்ற, பாவை - இப் 

பாவைபோல் வாளுடைய, வடிவம் - உருவமான ௮, வேதன் - பிரம 

.னைவன், வடிவமைநூலில் - சாமுத்திரிகநாலிலே, சொல்லும்-சொல் 

லாநின்ற, வனப்புஎலாம் - அழகனைத் தும், அமைத்து-அமையச்செய் து, 

கடி - புதுமைபெற்ற, மலர் - தாமரைமலர் போன்ற, செங்கைவண்ணம்- 

தனது இவந்தகைகளின் குணத்தை, காட்டிய - காண்பித்த, உருவு 

கொல்லோ - உருவமோ, : ௮டு - கொல்லாநின்ற, கணை - பூங்கணைகளை 

யுடைய, வேனிலான் - மன்மதனானவன், இன் - இணிய, அழுது- 

அயிர்தத்தில், கோல் - தூரியக்கோலை, தோய்த்து - நனைத்த, இட்டும்- 

எழுதப்பட்ட, படிவமோ - உருவமோ. எ-று, 

வடிவமை நூலாவது சாமுத்திரிகா லக்கணம். நூல் - ஆகுபெயர். 

வேதன் - விதித்தலைச்செய்பவன், வேதத்தை யுடையவன், உருவு- 

உகரம் சாரியை, கால் - ஐயப்பொருட்டு வேதன் செங்கைவண்ணங் 

கொல்லோளஎன்றவன், பின் வேணிலான் தீட்டுமபடிவமோவெனக் கூறி 

யது அவன்படைப்பி லிவ்வழகுகண்டிலேம் ; அழகினால் உலகத்தை 

மயக்குங் காமனே படைக்கிலிவ் வழகுண்டாகலாமெனுங் கருத்தாலெனக் 

கொள்க, வேதன்கை வண்ணங் காட்டியவுருவோ வேனிலான் நீட்டும் 
படிவமோ வெனக்குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. 89 

குழையெதிர்நடர்துபைம்டொ ந்குமிழ்மிசைமறிர் த நீண்ட 

வுழைபொருநெடுங்கணாடனுறுப்பினுக்குவமையா கச் 

செழுமலர்முதலவாயபொருள்களை ததெரிற் துகூறி 

ன ழூனுக்குவமைதர்ந்தவவற்றினுக்கெழ்ச்சோமே. 

இ-ள். குழை - குழையெனனுங் காதணிக்கு, எதிர்௩நடஈது - முன 

பாகச்சென்று, பைம்பொன் - பசியபொன்போன்ற, குமிழ் - குமிழம் 

பூவினது, மிசை - மேற்பக்கத்தில், மறிந்து - மறிபட்டு, டீண்ட-$£ட்இ 

மயையடைந்த; உழைபொரு - மான்போன் ஐ, நெடுங்களாள்தன் - நெடிய 

கண்களையுடைய தமயந்தியினது, உதப்பினுக்கு - அவயவத்துக்கு, உவ 

மையாக - உவமானமாக, செழும் - செழுமைபெற்ற, மலர் முதலவாய- 

தாமரைமலர் முதலாகிய, பொருள்களை - வத்துக்களை, தெரிர்துகூ நின்- 

தெரிந்துசொல்லின், அழகினுக்கு - அழகுக்கு, உவமைதீர்ந்த - உவமை 



405 நைடதம். 

நீங்யெ, அவற்றினுக்கு ட் அவ்வுறுப்புக்களுக்கு, இகழ்ச்யொம் - பழிப்பா 

கும். எ-று, குமிழென்பது அதுபோன்ற மூக்கெனக் கொள்க. 

மலர்முதலாய பொருள்களாவன - மேகம் நாகம், பிறை நறை, 

குவளை குமிழ், குழுதம் அமிர்தம். காந்தள் பாந்தள், அரும்பு கரும்பு 

சுரும்பு முதீலியவாம். உவமையில்லாத அவயவங்கட்கு அவைகளைச் , 

சொல்லுவது இகழ்வாமென்க, உயர்ந்தவைகட்கு இழிந்தவைகளை யுவ 

மித் துச் கூறுதலின் மிக்க அவமானமில்லையென்பது கருத்து. உவமான 

மாகிய அர்கம் முதலியவற்றை இவளுறுப்புக்கு , உவமையாகக் 

கூறின் இழிவென உவமேயத்தைச் சிழப்பித்தலால் எதிர்நீலையணி. 99 

குடைர் துவண்டி மிருஞ்செய்யகொழுமலர்த் திருவினோடுர் 

தடஞ்சினைபொ அளுமென்பூர் தருமெலுறையுந்தெய்வ 

மடந்தையர் தம்மையெல்லாம்வைகலும்படைத்துச்செக்சை 

படிற்தபினிக்தமாதைப்படைத்தனன்கமலத்தோனே. 

இ-ள். வண்டு - வண்டுகளானலை, குடைந்து - மூக்கனாலே 

கிண்டி இமிரும் - ஒலிக்கின்ற, செய்ய - சிவந்த, கொழு - செழுமை 

பெற்ற, மலர் - தாமரைமலர் லிருக்கின்ற,; இருவினோடும் - இலக்கு பி 

யுடனே, தடம் - பருத்த, சினை - கிளைகள், பொதுளும் - நெருங்கிய, 

மெல் - மெல்லிய, பூ - மலர்களையுடைய, தருநிழல் - ஐந்தருசிழலில், 

“உறையும் - வசிக்கின்ற, தெய்வமடைகந்தையர் தம்மைஎல்லாம் - தெய்வ 

மங்கைய ரனைவமையும், வைகலும் - நாள்தோறும், படைத்து - இருட் 

டித்து, செங்கைபடிந்தபின் - தன்னுடைய இவந்தகைகள் பழகியபின்பு, 

இந்தமாதை - இந்தத்தமயர்தியை; கமலத்தோன் - பிரமனானவன், 

படைத்தனன் - சிருட்டித்தான். எ-று, ஏ-அசைநிலை. 

அழகிற்சிறக்த இலக்குமி இந்திராணி முதலிய தெய்வ மஙகைய 

ராலும் விரும்பத்தக்க அழகுடையவளா யிருத்தலா விவ்வாறுசொல்லி 

னான். இப்படிப்பட்ட படைப்பின்முயற்சி பிரமனுக்கு இல்லா இருந்தும் 

உள்ளதாகக் கூறலின் உயர்வு நவிற்சியணி. 91 

விரி்தசெங்கமலத்தண்பூம்பொகுட்டில்வீ ற்றிருக்குமேலே என் 

முருந்திளமுறுவற்செவவாய்முகிழ்முலைக்கரியகூக் தற் 

நிருந்திமையழகுவாய்ர்த திருமுகந்திக்களாகப் 

பரிர்தனன்களங்கமன் 2௫ புருவமாவியற்றினானே. 



நளன் தாதுப் படலம். இழுது 

இ-ள். விரிந்த - விரிபப்பெற்ற, செங்கமலம் - செந்தாமரையினு 

டைய, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்நிய, பூம்பொகுட்டில் .- மலர்க்கொட் 

டையின்மேல், வீற்றிருக்கும் - அரசிநக்கன்ற, மேலோன் - பிரமனா 

னவன், முருந்து - மயிலிறகின் முதன்முள்போன்ற, இள - இளமை 

பொருக்திய, முறுவல் - தந்தங்களையும், செவ்வாய் - சிவந்த வாயினையும், 

முகிழ் - அதம்பையொத்த, முலை - முலைசளைபும், கரிய - கறுத்த, கூக் 
தீல் - அளகபாரத்தைய மடைய, இருந்திழை - தமயரந்நியினது, அழகு 

வாய்ந்த - அழகு பொருந்கிய, திருமுக மாக - இருமுகமாக, திங்கள்-சந்தி 

ரனை, புரிர்தனன் - செய்தான், களங்க றன் மிர - அதன் களங்கத்தை 

யல்லவா, புருவமா - புரவமாக, இபற்றினான் - செய்தான். எ-று. 

£6 ஒளிய மிழ்்து நல்வட்டமா யெழிறிகமுவாமதி யெனத்தோன்றி- 

நளினமென்மணம் வீசம்வாண் முகமெனினன்று கிழிதழ்சேர் த-வளர் 

செழும் துகிர்க் கடிகைபோற் நிரண்ட இனடுவனோர் வரைசேரிற்-களை கணா 

யுலகளித்திடுமாசரிற் கிழத்தியாய்க்களிகூறும் ?? என்பவாகவின், இங்க! 

னம் நளராசனுரைத்தனன் முகத்தை. இவள் முகம் சந நிரனென்ப, 

தற்குச் சந்தேகமில்லை யென்பது கருத்து. இது உயர்வு நவிற்சிய னி. 

மணிமுடியதனை க்கொம்மைமுல்யெனவமைத் அமா ர 

னணிமலர்க்கணைகளைந்திலான் றமூவுலகுமூன் று 

கணைகளால்வென் றுமற்றைக்கணைகளுக்கெதிரிலலாமை 

யிணை விழியென் று மபரிட்டிவண்முகத்திருத்தினா ன. 

இ-ள். மாரன் - மனமைதனானவன், மணிமடியதனை - தன்னு 

டைய மணிகள்பதித்த கிரீடத்தை, கொம்மை - இளமை பொருந்திய, 

முலையென - தனங்களென்று சொல்ல, அமைத்து - பொருத்தி, ௮ணி- 

அழகிய, மலர்க்கணேகளைந் தில் - பூவம்புகளைக்சனுள், ஆன்ற - நிறைந்த, 

மூவுலகும் - திரிலோகங்களையும், , மூன்று கணைகளால் - மூன் றுபாணங்க 

ளால், வென்று - வெற்றிகொண்டு, மற்றைக் கணைகளுக்கு - மற்றை 

யிரண்டு பாணங்களுக்கு, எதிரில்லா - கதிரில்லாத, மை அஞ்சனக் 

தீட்டிய, இணைவிழியன் ௮ - இரண்டு கண்களென்று, பேரிட்ட-மபர் 

வைத்து, இவள்முகத்து - இந்தத்தமயக்தியினுடைய முகத்தில், இரத 
இனான் - இருத்திவைத்தான். 

கொம்மை - திரட்சி, 4 மும்மதத்தனென்றொரு பெயர் தனக்கு 

மொய் உக்தற் - கொம்மை வெம்முலை ? என்றார் தணிகைப்புராணத் 

தாரம். இவளுடைய கண்கள் மாரன்கணைக ளாயினவாற்றுல் ஆடவரை 

29 
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மயக்னெ ;' அல்லலாயின் எவ்வாறு மயக்குமென்பது கருத்து, தமயந்தி 

யின் விழிக்கண் மாரன்கணையை ஆரோபித்தற் பொருட்டு விழியின் 

பேரிட்டென்று அத்தன்மையை யொழித்தலால் ஒமிப்பணி. 95 

வெதிர்புரைபசியமென்றோள்வேனெ டுங்கண்ணிடைன ப 

நிதலைவெம்முலைபோன்முத்தந்தெரி தரவணிந்திடாமன . 

மதமழைகொழிக்கும்வேழமருப்பிணை வெருவியன் றே 

கதிர்மணிமுத்தமுள்ளேகரந் தவைத்திருக்குமாறே. 

இ-ள். வெதிர்புரை - மூங்கிலையொத்த, பசிய - பசுமைபொருர் 

திய, மெல்-மெல்லிய, தோள் - தோளையும், வேல் - வேற்படைபோன் ற, 

நெடு - நெடிய, கண்ணினாள்தன் - கணகளையபுமுடைய தமயந்தியின அ, 

திதலை - தேமலையுடைய, வெம் - விருப்பத்சைச்தருகன் ஐ, முலை 

போல் - சனணங்களைப்போல், முத்தம் - முத்துக்களை, தெரிதா - தெரி 

யும்படி, அணிர்திடாமல் - தரித் துக்கொள்ளாமல், மதமழை - மதமாகிய 

மழையை, கொழிக்கும் - கொழிக்கின்ற, வேழம் - யானையினுடைய, 

மருப்பு இணை - கொம்பிரண்டும், வெருவியன்றோ-பயச்தல்லவா, கதிர்- 

கிரணங்களையுடைய, மணி - அழகிய, முத்தம் - முத்துக்களை, உள்ளே- 

தமக்குள்ளே, கரந்து - ஒளித்து, வைத்திருக்குமாறு - வைத்திருக்கும் 

விதம். எ-று, கொழித்தல் - பெருக்குதல். 

முத்துக்கள் * தம்மிடத்திற் பிறர்தனவா யிருந்தும் தனங்களால் 

வெல்லய்பட்டபடியால் அவ்வெற்றிதோன்ற அம்முத்துக்களை யணிந்த 

அச்தனங்கள்போல் தந்தங்கள் வெளிப்பட வணிதற்கு வெருவினமை 

யாற் கரந்துவைத்தனவென்க, அரசனால் அபகரிக்கப்பட்ட பொருளை 

யுடையவன் தப்பிநின்ற திரவியத்தைத் தனக்குள்ளடக்கி வைப்பனென் 

பது கருத்து. தந்தங்கள் தமக்குள்ளியற்கையின் முத்துக்களுடைமை 

யில் வெருவி, கரந்துவைத்ததெனக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. இவ் 

வாறு கூறலால் வர்ணியமாகிய தமயர்தியின் தனசறெப்புத் தோற்றுக் 

றஐமையால் புனைவிலி புகம்ச்சியணி. 94 

மடலலிழ்கமலப்பு த்தேள்வடி வினையமைத் தவெய்ய 

தடமுலையமைப்பமா தினுறுப்பலா ற்றரமின்றென்னா 

விடையினுக்கமைத்தகூற்றையெடுத்தெடுச்தமைத்தலாலோ 

: கொடிபெனத்தேய்க்துதேயந்து குறைக்தகதுமருங்குருனே. 

திம்? இடையி ணிலக்கணமாவது-  இடுகுநுண்ணிடை வறுமை 

யெய்திடிற்றிருவெய்திடும்பெரிதாறெ pn a என்னுங் காரி 

காண்டச் செய்யுளாற்றெறிக. - 
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-.. இ-ள். மடல் - இஈழ்களானவை, அவிழ் - விரிர்த,; கமலப்புத் 

தேள் - தாமரை மலரிலிருக்கும் பிரமனானவன், வடிவினை - உருவத் 

தை, அமைத்து - முன்புசெய்து, வெய்ய - வெவ்விய, தடம் - பருத்த, 

முலை - தனங்களை, அமைப்ப - பின்பு செய்ய, மாதின் - தமயந்தியினு 

டைய, உறுப்பு அலால் - அவயவமல்லாமல், தரமின்றென்னா- தகுந்த 

பொருளில்லையென்று, இடையினுக்கு - மருங்குற்கு, அமைத்தகூற் 

றை - வைத்தபங்கை, எடுத்தெடுத்து - றிது சிறிது அக வெடுத்துக் 

கொண்டு, அமைத்தலாலோ - செய்தபடியாலோ, கொடியென ஃ கொடி 

யென்றுசொல்ல, தேய்ந்து தேய்ர்து - தேய்பட்டுத் தேய்பட்டு, மரு 

குல் - இடையானது, குழைந்தது - குறைபட்டது. எ-று, 

தமயந்தியின் தனங்கள் நாடோறும்பருத்து இடை இறுச்கையால் 

அவைகளைக்கண்ட.வாசன் மற்றை மாதரைப்போலா அ முன்பு இவளைப் 

படைத்த பிரமன் வேறெ ந கருவிக்கூறு .தரமன்றென்று கருதி இவ 

ளுறுப்புகளுள் இடையில்வைத்த கூற்றைத் தனத்தித் சமைத்திருக்க 

லாகுமெனக் கருதினனென்க. இயல்பில் .குறைந்ததெனக் குறித்தலால் 

தற்துறிப்பணி. 95 

மெள வலந்தெரியல்வேய்ந் தமண ங்கமழ்கரியகூந்தற் , 

கொவ்வையங்கனிவாய்ப்பேதைகுவிமுலைக்களிநல்யானை 

செவ்விதிற்பிணிக் தநீலச்செழுமணிவல்லிபோ லு 

மவ்வயிறணிர் தகோலவணிமயிரொழுக்கந்தானே. 

இ-ள். மெளவல் - முல்லையினுடைய, அம் - அழயெ, தெரியல் 

வேய்ந்து - மாலையைத்தரித்து, மணம் - வாசனை, கமழ் - கமழ்கின்ற, 

கரிய - கறுத்த, கூந்தல்-அளகபார த்தையும், கொவ்வை அம் கணிவாய்ப் 

பேதை - கொவ்வைக் கனிபோன்றத வாயையுமுடைய தமயந்தியின அ, 

குவி - குவிந்த, முலை - தனங்களாகய களி - களிப்பையுடைய, நல் 

யானை - நல்லயானையை, செவ்விதின் - நேராக, பிணித்த - கட்டிய, 

ரீலச்செழுமணி வல்லிபோலும் - செழுமையுள்ள நீலரத்கினக் கொடி 

போலும், அவ்வயிறு - அந்த வயிறான த; அணிந்த - தரித்த, கோலம்- 

* மயிரொழுங்கி னிலக்கணத்தை உரையிற்காட்டப்பட்ட செய்யு 

ளாற்றெரிக. அவ்வொழுங்கைப்பற்றி யின்னுஞ்செய்யுளொன்று ௪௫ 

தும். அதுவருமாறு 4 மயிரொழுக்க முள்வளைந்திடிற் கைம்மையா மம் 

மயிரசிவப்பேறிற் - செயிருறுங்குண மெய்திடுமிடையிடை சிதைந்திடிற் 

றிருமீங்கு - மியல்பொடுஞ் சமமாய் மயிரின்றிகல்லிதய மாழ்க்திடாதாக- 

லுமிரினுஞ் சிறந்தின்னுயிர்க்காதல னுவப்புறச் சிறப்பாமல், 
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ஒப்பனையமைந்ச, அணி - அழயெ, மயிரொழுக்கம் - மயிரொழுங்கு. 

எ-று. தான்-ஏ-அசைகள். 

பொருந்து ஈன்மயி ரொழுக்கற மென்மையாய்ப் பொழிக, கிருமிழ 

நீலத் - இருந்து கோலெனக் இடந்திடின் மலருறை. திருவினுஞ் திறப் 

பெய்தும் ?? ₹* கவின் அணிமயி ரொழுக்கம் ?' என்றார். தமயச் இயினு 

டைய தனங்களென்னும் யானைகள் கட்டாவிட்டால் எதிர்ப்பட்ட ஆட 

வரைக் கொல்லுமென்பது கருத்து. மயிரொழுக்கத்தை நீலச்செழுமணி 

இல்வீபோலுமெனக் குறித்தலால் க தற்குறிப்பணி, 90 

ஜங்கணை க்கிழவன்வைகுமணியரகிருக்கைப்பாங்காத் 

தவ்குறவமைச்தவாழைத்தண்டுகொறறுகட்சற்றத் 

அதங்கவெம்பருமயானை த்தடக்கைகொறுணிதறற்றாஞ் ப 

செங்கயற்கருங்கட்செவ்வாய்த்திருர் திழைகுறங்கு தாமே. 

இ-ள். செம் கயல் - வெந்த கயல்போன்ற, கருங்கண் - கரியகண் 

களையும், செவ்வாய் - சிவந்த வாயினையும், திருந்திழை - இிருத்தமாகிய 

ஆபரணத்தையு முடைய சமயக்தியினது, குறங்கு - தொடைகள், ஐங் 

கணைக்கிழவன் - மன்மதன், வைகும் - தங்குகின்ற, அணி - அழகிய, 

அரசிருக்கை - அத்தாணியிடத்தின், பாங்கர் - பக்கத்தில், தங்குற - தங் 

கும்படி, அமைத்த - செய்த, வாழைத்சண்டுகொல்-வாழைத்தண்டோ, 

தறுகண் - அஞ்சாத, ீற்றம் - கோபத்தையுடைய; தங்கம் - உயர்ச்சி 

பொருந்திய, வெம் - வெவ்விய, பருமம் - ஒப்பனையமைந்த, யானை- 

யானையினுடைய, தடம் - பருத்த கைகொல் - அதிக்கையோ, துணி 

தல் - இன்னதென்று துணிதலை, தேற்றாம் - (யாம்) தேரும். எ-று. 

மாதரது அல்குல் மாரனுக்கு அரசிருக்கை மண்டபமாகையால் 

அதற்கு அலங்கரித்த வாழைத்தண்டோவென்றார்-— தேற்றும் எனத் 

தன்வினைப்பொருள் பிறவீனையில் வந்தது. குறங்கை - வாழைத்தண்டு 

கொல், யானைத் தடக்கைகோலென ஐயுறலால் ஐயவணி. 91 

பைந்தரு நீழல்வைகும்பாவையர்பதுமபிடத் 

இந்தி ரக்கணங்குசெய்யுமேக்திழையெழிற்குத்தோற் று 

வக்தடிபணியுக்தோறும்வாணு தல்கவின ததீட்டுஞ் 
ட் 

கந்து ச்திலகந்தோய்ந்தோசீர டி வந் தவாறே, 
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இ-ள். பைந்தரு£ழல் - பசிய ஐக்தரு£ழலில், வைகும் ட தங்யெ) 

பாவையர் - அரம்பையர்கள், பதுமபீடத்து - தாமரைமலரிலிருக்கின் ஐ, 

இந்திரைக்கு - திருமாஅக்கு, அணங்குசெய்யும் - வருத்தத்தைச்செய் 

இன்ற, ஏர்திழை-தமயக்தியின து. எழிற்கு - அழநிற்கு, தோத்ற வக்.து- 

தோல்விபெற்றவர் ௮, அடிபணியும்தோறும் - அடிகளில் வண்ங்குந்தேோர 

அம், வாள் - ஒளி பொருந்திய, நுதல் - நெற்றியான அ, கவின - அழகு 

பெற, திட்டும் - எழுதப்பட்ட, சிர்துரத்திலகம் - இந்துப்பொட்டு, 

தோய்ந்தோ - தோயப்பெற்றோ, சீறடி - இறியபாதங்கள், வெந்தவாற- 
சிவந்தவிதம். எ-று, 

அரம்பையர் மேற்பிற்ப்பிலாவது நின்போலம்குபெற் விரும்பினம், 

நீ முற்பிறப்பிலே யாதசெய்து இவ்வழகு பெற்றனை, அதைச்சொல்லு 

வாயாகில் யாமும் அவ்வாறுசெய்து மென்ப்போற்று தலால், வந்தடி பண? 

யுந்தோறு மென்றார். பாதத்தினியற்கைச் சிவப்பினில் அடிபணியுக 

தேவமாதர் இந்துத் திலசத்தோய்வைச் குறித்தலால் தற்துறிப்பணி. 93 

இன்னவாறுளத்தினெண்ணியெறுழ்வலிமடங்கலன்னான் 

மின்னவிர்குலி௫ வந் தன்விஞ்சையின் புணர்ப்பினீ ங்கப் 

பொன்னவிர்்சுணங்குபூக் தபொம்மல்வெம்முலையினாண்முன் 
கன்னலஞ் லை2வளெனனசக்கட்புலன்க துவநின்றுன். 

இ-ள். இன்ன ஆறு - இர்தப்பிரகாரம்,; உளத்தின் - மனத்திலே, 

“எண்ணி - சிந்தித்து, எறுழ்வலி - மிகுந்த வலிமை பெற்ற; மடங்கலன் 

னான் - சிங்கத்தையொத்த நீளன், மின் அவிர-ஒளி விளங்குகின்ற, குலிச 

வேந்தன் - வச்சிரப்படையையுடைய இந்திரனது, விஞ்சையின் - வித் 

தையினுடைய, புணர்ப்பினீங்கி - சம்பந்தச்தினின்று நீங்கி, பொன்- 

பொன்போலும், அவிர் - பிரகாசிக்கின்ற, சுணங்கு - தேமல், பூத்த- 

உண்டாகிய, பொம்மல் - பொலிவினையுடைய, வெம் - விருப்பத்தைத் 

தீருகின் த, மூலையினாள் முன் - தனங்களையுடைய தமயக்இக்கு முன்னா, 

கன்னல் அம்சிலைவேளென்ன - கருப்பு வில்லேந்திய மன்மதன்போல, 

கட்புலன் - கண்ணறிவு, கதுவ - பற்றும்படி, நின்றான் - நின்ற 

னன். எ-று, 

நளன் இவ்வாறு சந்தித்துப் பின்பு தான்வந்தகாரிய முடித்தற்காக 

உருவின்றி யுரைக்கின் வெருவுவரென ஒளித்தலைவிட்டு வெளிப்பட 

கின்றன னென்க, செலவேளென்ன வெனலால் உவமையணி, 99: 
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விரைகமழ்கறிய தண்டா ர்விதர்ப்பர்கோனளித்தபாவை 

யரசிள ங்குமரன்றன்னையார்வமோடினிதுகண்டா 

ஞருவெளிகண்கொளுமுவந்துளமயர்வாண்முன்னக் 

தெருளுறக்காணிலெய் அமுவகையார்தெரிக்கற்பாலார். 

இ-ள். விரை - வாசனை, கமழ் - கமழ்கின்ற, நறிய - நல்ல, தண்- 

குளிர்ச்சி பொருந்திய, தார் - மாலையணிந்த, விதர்ப்பர்கோன் - வீமரா 

சன, அளித்த - பெற்ற, பாவை - தமயச்தியானவள்), அரசிளங்குமரன் 

தன்னை - நளமகாராசனை, . ஆர்வமோடு - ஆசையுடன், இனிது - இணி 

தாக, கண்டாள் - பார்த்தாள், உருவெளிகண்டு - உருவெளிதோற்றத் 

தைக் கண்டு, நாளும் - நாடோறும், உவந்து - உவப்படைம் த, உளம்- 

மனம், அயர்வாள் - வருந்துசன்றவள், முன்னம் - முன்னாக, தெரு 

ளூற - தெளிவு பொருந்த, காணில் - கண்டால், எய்தும் - அப்போத 

டைகன்ற, உலகை - மகிழ்ச்சியை, யார் - எவர்கள், தெரிக்கற்பாலார்- 
தெரியப்படுத்த வல்லவர்கள் (ஒருவருமில்லை) எ-று, 

அந்தப்பாத்திலே வந்த புருடனை நோக்குர் தமயந்தி வெருட்சிவெ 

குட்செளின்றி மழெர்தனளென்பது. நாடோறும் பொய்வடிவங்கண்டு 

மழ்பவளுக்கு மெய்வடிவங் காணப்பெறில் உண்டாயின்பம் சொல்லி 

முடியாதென்னும் வாக்கியப் பொருளால் நிறுத்தப்படலால் செய்யுட் 

தறிப்பணி, 100 

அங்கண்மாஞாலங்காக்குமண்ணன்மேலணங்கனாடன் 

செய்கயற்கருங்கண்வாளிசிறி அசென்றெழுக்தாமுன்னம் 

பைங்கழைதாங்கயொவம்பரித்திடம்பார் த் துநின் ற 

அங்கவளவிடுத் தவாளிதா வன்மட்டாழ்ந் தவன் றே, 

இ-ள். அம் - அழயெ, கண் - இடமகன்ற, மா - மகத்தாகயெ, 

ஞாலம் - பூமியை, காக்கும் - அளிக்கின்ற, ௮ண்ணல்மேல் - நளமகர 

ராசன்மீத, அணங்கனாடன் - தமயந்தியினுடைய, செம் கயல் - சிவந்த 

கயல்போன்ற, கருங்கண் - கரியகண்ணனாயெ, வாளி - பாணங்கள் 

சிறி துசென்று - றி தபோய், அழுந்தாமுன்னம் - அழும் கவதற்கு முன் 

னரே, பைங்கழை - பசியகருப்புவில்லே; தாங்கி - சுமந்துகொண்டு, 

அவம்பரித்து - அம்பறாத் தூணியைத் தாங்கிக்கொண்டு, இடம்பார்த்து 

நின்ற - இடரோகடியிருந்த, அங்கம் - உயர்ச்சபொருக்திய, வேள்-மன் 
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மதனானவன், விடுத்த - பிரயோகஞ் செய்த, வாளி - பாணம், தூவன் 

மட்டு - குதைவரையும், ஆம்ந்த - அழுந்தின. எ-று, 

தீம்மரசன் ஒருதொழில் செய்யத் தொடங்குத னோக்யெ ஏவல 

அவன்றொடங்குமுன்னமே விசைக்து செய்து முடித்தல்போல் தமயந்தி 

யின் கண்களாகிய பாணங்கள் சிறித போய் களன்மேலழுக்து முன்னமே 

மன்மத பாணங்குதைவரையும் அழுந்தின. ஆயின் அக்காமன். இவள் 

கண் குறிப்பினிற்கும் ஏவலனானெனென்க. இவள் நோக்கியபின் செல் 

லங் காமபாணத்திற்கு நோக்கின் முற்காலஞ் சொல்லப்பட்டமையால் 

உயர்வுநவிற்சியணி, 101 

கழிபெருங் தாதலாள்கட்கருவிளைமலர்கள்வெய்ய 

மழவிடையனை பான்செய்யமணிப்புயவரையி ற்பூக்த 

விமைவெ *மெகிழ்ச்சிகூரும் 2 வக ல்மவளனை யான்செங்கண் 

நெறிக்கமலமன் ண்ப்லை க ர தலார் தோ A லமன னணமுல்த தடததலாந தமா தர. 

இ-ள். கழி - மிகுந்த, பெருங் காதலாள் - பேராசையுடைய தம 

யந்தியின து, கண் - கண்ணாயெ, கருவிளைமலர்கள் - காக்கணம் பூக்கள், 

வெய்ய - வெவ்விய, மழவிடை அனையான் - இளவேற்றை யொத்த 

நளமகாராசனது, செய்ய - சிவந்த, மணி - அழயெ, புயலரையில்-தோ 

ளாஇயமலையில், பூத்த - மலர்ந்தன, விழைவொடும் - அன்புடனே, 

மகிழ்ச்சி கூரும் - மகிழ்ச்சி யடைகன்ற, வேனில் வேளனையான - கள 

மகாராஜனுடைய, செம்கண் - வெந்த கண்ணாகிய, முழுரெறி - முழு 

நெறிப்பையுடைய, கமலம் - தாமரைகள், அன்னாள் - அத்தமயக்கியினு 

டைய, முலைத்தடத்து - சனச்தடமாகெயெ குளத்தினிடத் த, அலர்ந்த- 

பூத்தன. எ-று, தடமென்பது மலையும், குளமும். மாது, ஓ- அசைகள். 

தமயந்தியின் கண்கள் ஈளன் புயங்களிலும, அவன் கண்கள் அவள் 

தனங்களிலும்; பூத்தவென்றமையால் மாதவர்க்ு ஆடவர் புயங்கள் 

போலும் ஆடவர்க்கு மாதர் முலைகள்போலும் காட்டுப் பிரமாணத்தின் 

மூற்பட்டு விரைந்தின்பஞ்செய்யும் அவயவங்கள் வேறொன்றில்லை 

யென்க. இவர்கள் எல்லையற்ற ஆசையுடையவ ரென்பதற்குப் பெருங் 

- காதலென்றொழியாது, கழியென்றும், மகிழ்ச்சியென்றொழிபாது விழை 

வோடென்றும் கூட்டிச் சொல்லப்பட்டன. கட்கருவிளைமலர்கள் புய 

வரைஎன்றதும், செங்கண் முழுநெறிக்கமலம் - முலைத்தடம் என்றதும். ! 
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உநவகவணிகள். முலைத்தடமென்றலில் -- முலைத்தடமாகிய தடம் 

எனப்படலால் உருவகம். 102 

படவால்காற்செவ்வாய்ப்பளிமொழிக்கொடியன்னாளை 

மடலவிழ்கமலப்போதின்மடந்தையென்பதற்குவெற்றிக் 

கடைகளிறென்னநின் றகாமருகாளை தன்னை 

யிடையறா தினி அ நோக்கியிமைப்பு றுகுறையுந்தீர்ந்தாள். 

இ-ள். அரவுபடவல்குல் - அராப்படம்போன்ற அல்குலையும், செவ் 

வாய் - வெந்தவாமையும், பணிமொழி - குளிர்ந்த சொல்லையுமுடைய, 

கொட அன்னாளை - தமயந்தியை, மடல் அவிழ் - இதழ்விரிக்த, கமலப் 

போதின் - தாமரை மலரிருக்கின்ற, மடர்தையென்பதற்கு - இலக்குமி 

யென்றுசொல்வதற்கு, வெற்றி - சயத்தைப்பெற்ற, கடகளிறு என்ன. 

மசயானையைப் போல, நின்ற - அருகிலிருந்த, காமர் - அழயெ, காளை 

தன்னை - நளமகாராசனை இடையறாது - இடைவிடாமல், இனிது 

நேரக்கி - இனிதாகப்பார்த் த, இமைப்புறு - (இதுவரையும்) இமைப் 

பினையடைந்த, குறையும் - குறையையும், தீர்ந்தாள்-நங்கினாள். எற. 

தமயந்தி கண்ணிமைப்பினாலன்றி மற்றைக்குணங்களால் இலக் 

குமியை யொத்தவளென்க, 
் 103 

உண்ணிறைவுடையகாமமுருவெடுத்தென்னநின் ற 

வண்ண லுமணங்கன்னணைமழகெனுமினியதேற 

லெண்ணருங்காதல்கூரவினிஇனின் மாறிமாறிக் 

கண்ணினற்பருஈயின்பக்களிப்பெனுங்கடலுளாம்க்தார். 

இ-ள். உள் - உள்ளே, நிறைவுடைய-கிறைவினையுடைய, காமம்- 
ல் க சட தா » ஆசையான அ, உருவெடுத்தனன - ஒருவடிவு கொண்டதபோல, 

நின்ற அண்ணலும் - நின்ற நளனும், அணங்கன்னாளும் - தமயந்தியும், 

அழகெனும் - அழகென்று சொல்லும், இணியதேறல் - இனிப்பை 

யுடைய தேனை, எண்ணரும் - எண்ணுதற்கரிய, சாசல்கூர - அசைமிக, 

இனிதினின் - இளமையினாலே, மாறிமாறி - ஒருவர்க்கொருவரடிக்கடி 

மாறிக்கொண்டு, கண்ணினால்-கேச்.இர இந்திரியத் னல், . பருக-உண்டு, 

இன்பம் - இன்பத்சைத்தரும், களிப்பெனும்-ஃஏரிப்பென் கிற, கடலுள்- 

சடலின்ஈண், ஆழ்ந்தார் - அழும் இினார்கள். எ-று, : 
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மாறிமாறியென்றது ஒத்த காமமுள்ளவர் நாணத்தால் ஒருவர் கோக் 

குங்காலத் தொருவர் நோக்காமையா லென்க, அது 6 யானோக்குங்காலை 

நிலனோக்கு ரோக்காக்காற், ருனோக்கிமெல்ல நகும் ?? இதனாலறிக, 

காமமுருவெடுத் தென்னவெனலால் தற்குறிப்பணி. இன்பக்கடலென் 

றது உநவகவணி. இவையிரண்டுஞ் சேர்தலாற் சேர்வையணி. 104 

இருதடம்புயமுமந்தாரகலமுமியைந்ததாலென் 

றெரிவருமாவியென முடெரிவையுமண்ணறானு 

முரு கவிழ்குழலும்வெய்யமுகிழ்யுலைத் ஆணையுந்தாங்கு 

முருவுடைத்தாங்கொலென் றனுயிரெனவியர் துநின் முன், 

இ-ள். தெரிவையும் - தமயந்தியும், என் - என்னுடைய, தெரி 
வரும் - தெரிதற்கரிய, ஆவி - உயிரானது, இருதடம்புயமும் - பருத்த 

தோள்களிரண்டையும், அம் - அழகய, தார் - மாலையணிந்த, அஃல 

மும் - மார்பையும், இயைந்தது என்றாள் - பொரும் திய தென்றாள்,அண் 

ணல் தானும் - நளனும் ஏன்றனுயிர் - என்னுடைய உயிரான து, 

முருகவிழ் - தேனொழுஃப்பெற்ற, குழலும் - கூந்தலையும், வெய்ய- 

செவ்விய, முநிழ - அரும்பையொத்த, முலைத் துணையும் - இரண்டு 

தனங்களையும், தாங்கும் - சுமக்கப்பெற்ற, உருவுடைத்தாம் என - உருவு 

டையதாமென்று, வியந்து - ௮இசயித்து, நின்றான் - நின்றனன். எ-று, 

முன்பு நளன் புயங்களைக்கண்ட தமயந்திக்கு இப்பொழுது அப்பு 

யங்களுடன் மார்புக்தோன்றியது. அப்பொழுது தமயந்தி தனங்களைக் 

கண்ட ஈளனுக்கு இப்பொழுது அத்தனங்களுடன் கூந்தலும் தோன்றிய 

தென்க. நளனிடத்து ட இரூதடம் புயமு மந்தாரகலமுமியைக் தாபி? 

யெனக் குறித்தலாலும், . தமயந்தியினிடத்துக் 6 குழலும் முலைத்துணை ' 

யுக் தாங்குமுயி ?? ரெனக் குறித்தலாலும், தற்தறிப்பணிகள்: 105 

மா அபால்விமைவிமனகுமன த் தினையல்லசெய் த 

றாதினுக்யெல்பன்றென்னாத்தேன் றல்பேர றிவின்மீட்பக் 

காதலினவன்பாற்செல்லுங்கருத்தினைக்கமலத்தண்பூம் 

போதுறைமடந்தையன்னாட்பொருந்துகாண்டடுத்ததன் றே, 

இ-ள். அ௮ல்லசெய்தல் - தூதுச்குரிய அல்லவைகளைச் செய்தல்; 

அதினுக்கு - அதுக்கு; இயல்பு அனறு என்னா - இயத்கை யன் 

டட 
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றென்று, தோன்றல் - ஈளமகாராசனானவன், மாதுபால் - தமயந்தியி 

னிடத்.த, விழையின் - ஆசையினாலே, ஏகும் - செல்லுகின்ற, மனத் 

இனை - மனத்தை, பேரறிவின் - போறிவினால், மீட்ப - மீட்க, கமலம் 

சண்பூ போதுறை - குளிர்ச்சி பொருந்திய தாமரைமலரி லிருக்கின் ஐ) 

மடந்தை அன்னாள் - இலச்குமியையொத்த தமயந்தியை, பொருந்தும் 

நாண் - பொருந்திய நாணமானது, காதலின் - ஆசையினல், அவன் 

பால் செல்லுங் கருத்நினை-அந்நளமகாராச னிடத்திற் சென்ற மனத்தை) 

தடுத்தது - தடுத்துவிட்டது. எ-று, 

அல்லல்செய்த வென்பதற்கு அல்லவை தேயவென்பதற்குப்போல் 

எதிர்மறைப் பொருளாகக் கொள்க  ஆடவர்க்குப் பேரறிவுபோலும் 

மாதர்க்கு ராணம்போலும் தருணத்தில் நன்மைவிளைப்ப தொன்றில்லை 

யென்பது கருத்து. 100 

நாண மீதாசகின் றறகைமதிமுகத் தினளும் 

பூணினுக்கழகுசெய்யுமபுணர்முலைத் தாழிமாரு 

நீணகர்க்கடிகொள்வாயினீங்கிவக் தருகுநின்றுன் 

சேணுறையமரன்கொல் லா திருந்தெழிலியக்கனையோ. 

[இதுமுதல் ஆறுபாட்டுக்களால் களனைக்கண்ட தமயந்தியும் 

தோழிமார்களுஞ் சந்தித்தல் சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். காணம் - நாணமான து, மீதாரகின்ற - அதிகரிக்கவிருந்த, 

நகை - ஒளிபொருந்திய, மதி - திங்கள்போன்ற, முகத்திஞளும்-முகத் 

தையுடைய தமயந்தியும்;  பூணினுக்கு - ஆபசணங்களுக்கு, அழகுசெய் 

யும் - அழகைச் பண்ட ம் புணர் - நெருங்யெ, முலை - தனங்களை 

யுடைய; தோழிமாரும் - தோழிகளும், நீள் - நீண்ட, நகர் - இந்சகாத் 

இனத), கடிகொள் - காவலைக்கொண்ட, வாயில் - வாயிலை, நீங்கி 

வந்து - கடந் துவர், அருகு நின்றான் - நம்மருகே நின்றவன், சேண் 
உறை - அகாயத்தி விருக்கின்ற, அமரன் கொல்லோ - தேவனே, 

இருந்து - திருந்தப்பெற்ற; எழில் - அழகையுடைய, இயக்கனேயோ- 

இயக்கனோ. 

இப்பாட்டில் மதிமுகத்தினாளாம் 2௦ தாழிமாருமென் னும் எழுவாய்கள் 

யாவனோ மென்னும் பாட்டில் உரைக்கலுற்றார் என்னும் பயனிலை 

கொண்டு முடிர்தன. 107 

கடிகமம்கமலச்செல்விகண்கவர்வனப்புவாயக் த. 

வடிவுறுகுவவு
க்தின் டோள் வண்டுழாய்மாயன் கொல்லோ 



நளன் நா அப் ப்டமை, 419 

் மிடல்கெழுவெள்ளிவெ ற்பின்விஞ்சையர்க்கிறைவன்்கொல்லோ 

முடியுடையமார்போற்றுமொய்கழற்குமான்கொல்2லா. 

இ-ள். கடி - வாசனை, கமழ் - கமழ்கின்ற; கமலச் செல்வி - தாம 

ரை மலரிலிருக்கன்ற, திருமாதினுடைய, கண் - கண்களை, கவர் - கவர் 

இன்ற, வனப்பு வாய்ந்த - அழகுபெற்ற, வடிவுறு-வடிவின்மிக்க, குவவு- 

திரட்சிபொருந்திய, திண்தோள் - திண்ணிய புயகசளையுடைய, வண்- 

அழகிய துழாய் - தளபமாலையணிந்த, மாயன்கொல்லோ-திருமாலோ, 

மி..ல்கெழு - வலிமைபொருந்திய, வெள்ளிவெற்பின் - வெள்ளிமலைக் 

கணுற்ற, விஞ்சையற்கு இறைவன்கொல்லோ - விஞ்சையர்க் காசனே, 

முடியுடை - மகுடத்தையுடைய, அமரர் போற்றும் - தேவர்களால் 

வணங்கப்பட்ட, மொய் - நெருங்கிய, கழல் - வீரக்சதழலையணிந்த, கும 

ரன கொல்லோ - குமாரக்கடவுளோ. எ-று, 

பகைவரைத் துரத்தல், .மாதரால் விரும்பப்படல், சராசரங்களைப் 

பாதுகாத்தல் வீரமிகுதி முதலிய குணத்தால் மாயனோவென்றும், இசை 

நூல்வல்லமை; இங்கிதடீர்பை, இறுமரப்புடைமை முதவிய குணத்தால் 

விஞ்சையர்க் இறைவனோ வென்றும், அபயரந்தருதல், அசுரரைமாட்டல், 

அருளுடைமை, அநங்கனும் விரும்புங் கட்டழகுடைமை, ஆற்றலுடை 

மை, கட்டிளமை யுடைமை முதலிய குணத்தாற் குமானோவென்றும் 

சொல்லினார். குரன்முதவிய அசாரைக்கொன்று இந்திரன் முதலிய 

தேவரைக் காத்தலால் அமரர் போற்றங்குமர னெனப்பட்ட அ. 103 

விரும்பியவனை தீ அறல்குமேதகுதவத்தின்மாய்ந்தோர் 

திருக்தெழில்யாக்கைபெற்றுத் தகழ்வசென்றுரைக்குநீராற் 

க மும்புறழ்களவிபாகன் கட்ட மற்பாய்ந்து அஞ்சி 

யரும்பெறல்யாக்கைபெற்றகா மனோவறிகலேமால், 

இ-ள். விரும்பிய அனைத்தும் - இச்சித்தவைகளெல்லாம், நல்கும் - 

தருரன்ற, மேதகு - மேம்பட்ட, தவத்தின் - தவத்தினால், மாய்ந்தோர்- 

இறந்தவர்கள்; திருந்து - திருத்தமாயெ, எழில்-அழகுபொருந்திய, யாக் 

கைபெற்று - தேகத்தைப்பெற்று, இகழ்வர் என்று - விளங்குவர்க 

ளென்று, உரைக்கும் ீரால் - சொல்லுகின்ற தன்மையால், கரும்புதழ்- 

கரும்பின் இரசத்தையொத்த, களவி - சொல்லையுடைய உமாதேவியை, 

பாசன் - தன திடப்பாகத்தில் வைத்த கடவுளது; கண் - நெற்றிக் 



420 நைடதம். 

கண்ணினுடைய, தழல் - நெருப்பிலே, பாய்ந்து - புகுந்து; தஞ்ச. 

இறச்து, அரும்பெறல் - பெறுதற்கரிய, யாக்கை பெற்ற - (அழகுள்ள) 

தேகத்தைப்பெற்ற, காமனோ - மன்மதனோ, அறிகிலேம் - (யாம்) அறி 

யேம் எ-று. அவசி 

முற்பிறப்பிலே ஒன்றை விரும்பி அதன்பொருட்டு அக்கினிப்பிர 

வேசம், வரைபாய்தல், புண்ணிய தீர்த்தங்களில் விழுதல் முசலியவத்றா 

லுடலை மீத்தவர்கள் மறுபிறப்பிலே அதனைப் பெறுவர்களென்பது 

££ முற்பவ முச்சியினின்று மிழந்தயீர் முற்றுற்றோர், பிற்பவமெண்ணிய 

வாறுபெற்த்தரு பேசோங்கல் ?? இதனாற்காண்க, இங்ஙனம் நளனை உவ 

மித்தற்கரிய வடிவம்வேண்டி ஈசான விழிரெருப்பிலுடலை நீத்து இவ் 

வடிலைப்பெற்ற மன்மதனோவெனக் கருதினார்கள். நாணமீதூர வென 

னும் பாட்டுமுதல் மான்றுபாட்டாலும் நளனை அமானோ, இயக்கனோ, 

மாயனே, விஞ்சையர்க் இறைவனே, குமானோ காமனோவென ஐயதலால் 

ஐயவ ணி. 109 

மங்கையாடுறையுகாணுங்கவர்க்திடவனப்புவாய்ந்த 

விங்கிவன் றன்னை ஞாலமின் புறப்படைத்திலானேற் 

றிங்கள ங்கண்ணிஃவய்௩ ட செஞ்சடைக்கடவுளெங்ஙன் 

பைங்கமைமதனை க்கொன் றபடுபழிதீருமா2ற. 

இ-ள். மங்கையர் - மாதருடைய, நிறையும் - கற்பையும், நாணும்- 

நாணையும்), கவர்க்திட - கொள்ளையிடத்தக்ச,; வனப்பு வாய்ந்த - அழகு 

பெற்ற, இங்கு - இவ்விடத்து, இவன் தனனை - இம்புருடனை, ஞாலம- 

உலகம்; இன்புற - இன்பத்தையடைய, படைத்திலானேல் - சிருட்டி 

யாதிருப்பானேல், இங்களங்கண்ணி வேய்ந்த - மூன்றாம் பிறையைத் 

தரித்த, செம்சடைக் கடவுள் - சிவந்த சடாபாரத்தையுடைய பரமசிவன், 

பைங்கழை - பூய கருப்புவில்லேந்திய, மதனைக்கொன்ற - மன்மதனைக் 

கொன்ற; படுபழி - கொலைப்பழி, தருமாறு - தீரும்விதம், எங்ஙன்- 

எப்படி. எ-று, உலகமென்பது - அதிலிருக்கும் உயிருக்காதலால் ஆகு 

பெயர். 

ஈசாரரும் இவனது படைப்பால் காமனை எரித்த பழியைத்த£ர்ந்தா 

ரெனரால் அச்காமனிலு மிக்க அழகுள்ளவ னென்பது பெறப்பட்டது: 

நல்லோ ரொருவருக்குக் இங்கு செய்யார், ஒருகாரணம் பற்றிச் செய்யி 

னும் அதனினுமிக்க நன்மை செய்து அத்திங்கை மொழிப்பரென்பது 

கருத்து. பழிதீரா னென்பது இவன்றனை படைத்திலானே லென 

யூகத்தலால் உய் நதுணர்வணி, 110 



நளன் நாதுப் படலம், 421. 

மாயிருஞாலத்தானைன்மண்ணினிற்பொலிந் த தில்லை 
மீயுயர்விசம்புளா னேல்விசும்பினிற்கிறந்க துண்டோ 

பாயொளிப்பரிதி?2வலரன்பா தலத் துள்ளானாயின் 

மேயகீமுல சகயெல்லாவுலகினுமலதாமால். 

இ-ள். பாய் - தாவுன்ற, ஒளி - காந்தியையுடைய, பரிதி - குரி 

யனையொத்த, வேலான் - வேற்படையை யுடைய இப்பருடன், மா- 

மகத்தாகி, இரு - பெரிய, ஞாலத்தானேல் - பூவுலகிவிருப்பவனாரல், 

மண்ணினில் - அப்பூவுலகைவிட, பொலிந்தது - பிரகாசமுள்ள தாகிய 

உலகம், இல்லை - இல்லை, மீ - மேலாக, உயர் - உயர்ந்த, விசும்புளா 

னேல் - தெய்வலோகத்தானாூல், விசும்பினில்-அத்தெய்வலோகத்தைக் 

காட்டிலும், சிறந்தது - இறப்புடையதாகிய வுலகம், உண்டோ - இல்லை, 

பாதலத்துள்ளான்ஆயின் - இழுலகத்திருப்பவனாகில், மேய - பொரும் 

திய, கீழுலகே - பாதாளவுலகமம, எல்லா உலஇனும் - உலகங்களனைத் 

தினுக்கும், மேலதாம் - மேற்பட்டதாகும். எ-று. 

இவனிருக்கு முலகம் எதுவோ அதுவே, எவ்வுலகினுஞ் சிறந்த 

தென்பது கருத்து. இதுவும் அவ்வணி. 1014) 
நத 

யாவனேவிவனென்றெண்ணியிருகிலத்திலக்குபைம்பொற் 

சேவடி டொருக்துநீராற்்2றவரினொருவனல்லன் 

ூவியஞ்ஜையவன்னஞ்சொல்லியவனப்புவாய்ந்த 

காவலனாங்கொலென்னக்கருதியொன் அரைக்க லுற்றார். 

இ-ள். யாவனோ இவனென்று-இவனெவனோ வென்ற, எண்ணீ- 

சிந்தித்து, இருகிலக்.து - பெரியபூமியிடத்து, இலங்கு - பிரகாசிக்கின் ற, 

பைம்பொன் - பசிய பொற்கழலணிந்த, சேவடி - இவந்தபா சங்கள்; 

பொருக்து£ரால் - பொருந்துகின்ற தன்மையால், தேவரின் - தேவர் 

கூட்டத்துள், ஒருவன் அல்லன் - ஒருத்தனல்லனாகும், தூவி - தூவி 

யென்னும் பெயரையுடைய, அம் - அழகிய, சிறை - இறநினையுடைய, ' 

அன்னம் - அன்னப்புள்ளான அ, சொல்லிய- முன்பு சொல்லிய, வனப்பு 

ட லு காவலன் ஆஙகொல் என்ன - அரசனாகுமென் று, 

- நினைதத, ஒன்று - ஒருவார்த்தை, உசைக்கலுற்றார் - - (தோழி 

ந சொல்லத் தொடங்கினார்கள். எ-று. 

பூமியிற்பாதம் பொருக்தலாலே தேவரினொருவனல்லனென்று நிச்ச 

யித்த, மாதர்க்கு, கீழுலகத் தானோ வென்னும் ஐய நிகழவில்லை, 

டூ 



A422 நைடதம். 

அவ்வன்னஞ் சொல்லிய அழகுள்ள ஈளமகாராசனெனக் குறித்தலா 

லென்க. 112 

சலைநிலாத்தவழுமாடக்கடிஈகர்கடர்துபோர்த 

இலைவலாய்£யிங்கெய்தச்சிறப்புடைப்புவனந்தம்மிற் 

| பொலிவிழந்திருந்ததெர்தப்புவனநீபொருளதாக 

நலனுறுபுனிதமாயதெப்பெயர்நவிற்றுகென்றார். 

இ-ள். கலைநிலா - கலைகணிறைந்த சந்திரன்; தவழும் - தவழ் 

இன்த, மாடம் - உப்பரிகைகரடைய, கடிககர்-காவலைப்பெற்றநகரத்தை, 

கடந்து போந்த - கடந்துவந்த, சிலைவலாய்-விற்றொழிலில் வல்லவனே, 

நீ இங்குஎய்த - 8 யிங்கேவா (அதனாலே) இழப்புடை - இறப்பினையு 

டைய, புவனதந்தம்மில் - தேசங்களுக்குள்ளே, பொலிவுஇழந்து - அழ 

இழந்து, இருந்தது - இருக்கப்பெற்றது, எந்தப்புவனம் - எந்தத்தேசம, 

மீடிபரரூள தாக - நின்னைப்பொருளதாகவுடைய, கலனுறு - நன்மைபொ 

ருந்திய, புணிதமாயது - பரிசுத்தமான அ, எப்பெயர் - ஏந்தப்பெயர், 

கவிற்றுக என்றார்- (தோழிகள்) சொல்லென்றார்கள். எ-று, 

உன்பேர் யாது ? உன்தேசம் யாதென்னும் வினாக்கள் நீபோத 

லாற் பொலிவிழம்் திருந்த தெப்புவனமெனலாலும் நீ பொருளாக நலனுறு 

பூணிதமாய தெப்பெயசெனலாலும் பெறப்படுதலாந் பிறிதினவிழ் சியணி 

கள். இவ்விரண்டுஞ் சேர்தலால் சேர்வையணி. 113 

கானமர்கரியகூந் தற்கனனியரிவவாறோ தத் 

தேனிமிர்தெரியல்வேய்ர் துசிலைத் தழும்பிருந்ததோளான் 

பானலங்கடந் தத$ஞ்சொற்பைந்தொடிவதுவைவேட்டு 

வானவர்விடுத்ததா தன்யானெனவழங்கலுற்முன். 

இ-ள். கான்அமர் - வாசனைபொருந்திய, கரியகூந்தல் - கறுத்த 

குழலையுடைய, கன்னியர் - மாதர்கள், இவ்வாறுஓத - இப்படி.*சொல்ல, 

சேன்-வண்டுகள், இமிர் - ஒலிக்கின்ற, தெரியல்-மாலையை, வேய்ந்த- 

தரித்து, சிலைத்தழும்பு - விற்றமும்பு; இருந்த - தங்யெ, தோளான்- 
ே 2 தாள்களை யுடையஈளன், பால் - பாலினது, நலங்கடந்த - ஈலத்தைச் 

செயித்த, இம்சொல் - இனியசொல்லையுடைய, பைந்தொடி - தமயநர் 
இயே, வதுவைவேட்டு - நின் விவாகத்தை யிச்சித்து, வானவர்-தேவர் 

களால்) விடுத்த - விடுக்கப்பட்ட, தாசன் யானென - தூதுவன்யா 

னென்று, வழங்கலுதிறான் - சொல்லத்தொடங்கினான். எ-று, 
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ஊர் பேர் முதலியவற்றை யுரைக்கில் முன்னரே விழைந்ததமயர் த! 

யால் ஈந்தூதிறகு வழுவுண்டா மென்றெண்ணி அவையுமையாது தனது 

தொழிற்குரிய பெயரால் கூறினானென்க. 114 

ஐந் தருரிழல்வேர்தனார்கலிக்கறைவன் வெயய 

செரந்தமழற்கடவுடென்பாற்றிசையுறைதருமனினனோர் 

பைந்தொடிநின்னைவேட்டுப்படைமதன் பகழிபாயச் 

சிந் தனை பிறிதாய்மாழ்கித்தெருமரலெய் அகன்றார். 

| இஅமுதல் ஆறபாட்டுக்களால் நளன்பேசுதல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஐந்தரு£ீழல் வேந்தன் - இந்திரன், ஆர்கலிக் இறைவன்- 

வருணன், வெய்ய - கொடிய, செந்தழற்கடவுள் - அக்ணெிபகவான், 

தென்பால் திசையுறை - தெற்குத்திக்கிலிருக்கன்ற, தருமன் - யமன், 

இன்னோர் - அகிய இந்நால்வரும், பைந்தொடி - தமயந்தி! நின்னை 

வேட்டு - உன்மேல் விருப்புற்ற, படை - சேனைகளையுடைய, மதன் 

பகழி - மன்மதன் பாணங்கள், பாய - தங்கண்மேற்றைக்க, (அதனால்) 

சிந்தனை - மனம், பிறிதாய் - வேறுபட்டு, மாழ்கி - மயங்கி, தெருமால்- 

சுழற்சியை, எய் தநின்றார் - அடைகின்றார்கள். எ-று, 115 

இ ங்வெர் தம்மையாசைக்கிறைவசென் றறைவதெல்லா ந் 

தங்கிய திசையின்பேராற்சாற்றியமாற்றமன்றே 

கொங்கவிழ்குழையிற்றாவிக்குமிழ்மிசைமறியும்வேற்க 

ணங்கலுழ்மேனியாய்நின்னாசையாய்வந்ததாமால். 

இ-ள். . இங்கு - இவ்விடத்தில், இவர்தம்மை - இந்நாலவரையம், 

அசைக்கிறைவரென்று - ஆசைக்கரசரென்று, , அறைவசெல்லாம்-சொல் 

லுவதனைத்தும், தங்கிய - இவர்களிருக்கற, திசையின்பேரால் - இக் 

தின ௮ பெயரினாலே, சாற்றிய - சொல்லப்பட்ட, மாற்றமன்று - சொல் 

லன்றாகும், கொங்கு - வாசனை, அவிழ் - விரிதின் த, குழையில்-காதணி 

யில், தாவி - பாய்ந்து, குமிழ் - குமிழம் பூவின ௮, மிசை - மேற்பக்கத் 

தில், மறியும் - மீளுகின்ற, வேற்கண்-வேல்போன்ற கண்களையுடைய? 

அம் - அழகான த, கலுழ் - ஒழுகுகன்ற, மேனியாய் - வடிவையுடைய 

தமயர்தியே ! நின் - உன்மேல்வைத்த ஆசையால் - ஆசையினால், வந்த 

சாம் - வந்ததாகும். எ-று, ‘ 
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அசையென்பஅ - திசைக்கும், அன்புக்கும்பெயர், அது “ அசை 

யேதிசைபொன் ஸனன்பாம் ?? என்பதாற் காண்க, திசைக்கிறைமையால் 

வந்த ஆசைக்கிறைவரென்னும் பெயர்க்கு அன்பினால் வந்ததேனப் 

பொருள் கூறுதலால் பிரிநிலை நவிற்சியணி. 115 

பற்றியகாமத் தயாற்பைம்பொனாட்ட மரர்க்கெல்லா ஙி 

கொற்றவன் வருந்தாவண்ணகொய் அகொய்தணை யிற்சேர்த்தே 

யுற்றவரவறுமைதர்க்குழுயாசனை த்தருக்களைந் து 

ஈற்றளிரின்மையாகிரல்குரவடைக்தமா தோ. 

[| இதனால் இந் திரன து வருத்தஞ் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பை - பசிய, பொன்னாடு-பொன்னுலகத்நிருக்கன்ற, அம 

ரர்ச்கெல்லாம் - தேவரனைவா்க்கும், கொற்றவன்-அரசனாகய இந்திரன், 

பற்றிய - தன்னைப்பற்றிய, காமத்தியால் - காமாக்கினியால், வருந்தா 

வண்ணம் - வருத்தப்படாதலிதம், உற்றவர் - தம்மை யடைக்தவர்களு 

டைய, வறுமை - இல்லாமையை, தீர்க்கும் - நிக்கும், உயர் - உயர்ந்த; 

இனை - இளைகளையுடைய, தருக்களைக் தும் - பஞ்சதருக்களும், கொய்து 

கொய்து - பறித்துப்பறித்து, அணையிற்சேர்த்து - படுக்கு மெத்தையிற 

சேர்த்து, (அதனால்) சல் - நல்ல, தளிர் - தளிர்களை, இன்மையாதி- இல் 

லாமையாய், நல்குரவு - வறுமையை, அடைந்த - சேர்ந்தன. எ-று, 

இந்திரன் உன்னிடத்துற்ற ௮சையினாலே அளவற்ற தாபத்தை 

யடைந்தானென்ப அ கருத்து. கற்பக த்தருவுக்கு இதனால் ஈல்குரலில்லா 

திருந்தும் உள தாகக்கூ தலின் உயர்வு நவிற்சியணி. ' 116 

கடிமலர்க்கூந் தனின் மேற்கா தன் மீதூரநின் ற 

வடுதொழிற்கூற்றமஞ்சவடர்கின்ருனனங்கன்வெய்ய 

வடவையோடி கலுமுந்நீர்க்கிறையையும்வருத்தியாவுஞ் 

சுடுதழற்கடவுண்மீ துஞ்சுட்ட துகாமத் இ3ய. 

[இதனால் மற்றைமூவர் வருத்தமுஞ் சொல்லப்படுகின்ற. | 

இ-ள். கடி - வாசனைபொருக்கிய, மலர்-மலரையணிந்த. கூந்தல்- 

அளகபாரத்தையுடைய தமயந்தி! நின்மேல் - உன்னிடத்தில்) காதல்- 

ஆசை, மீதுரகின்ற - அதிகறிக்கவிருந்த, அடுதொழில் - கொல்லும் 

தொழிலையுடைய, கூற்றும் - யமனும், அஞ்ச - பயங்கொள்ள, ௮னங் 

கன் - மன்மகனானவன், அடர்கின்றான் - நெருங்குகன்றான், வெய்ய- 
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கொடிய, வடவையோடு - வடவைத்தியடனே, இகலும் - பகைகொள் 

ளும், முந்ரீர்கிறையையும் - கடற்கரசனாயெ வருணனையும், வருத்த- 
வருத்தப்படுத்தி, யாவும் - எவற்றையும், சுடு-சுடுகின்ற, தழற்கடவுண் 

மீதும் '- அக்னிபகவான்மேலும்; காமத்தீ - காமாச்கினி, சுட்ட த- 

சுட்டது. எ-று, 

கொல்லுச் தொழிலையுடைய கூற்றையும் அஞ்சச்செய்து வடவச் 

தயையும் அடக்குங் கடலாசனையும் வருத்தி எல்லாவற்தையுஞ் சுடுகின்ற 

திக்கடவுளையுஞ் சுதெலாற் காமத்தியை ஒருவராலும் வெல்லக் கூடா 

தென்றதாயிற்று, ஊருளெழுக்த வுருகெழு செர்திக்கு, £ருட்குளித்து 

மூயலாகு - 8ருட், குளிப்பினுங் காமஞ்சுடுமே குன்றேறி, யொளிப்பி 

னும் காமஞ்சுடும் எனவும், (£ உள்ளினுஞ் சுட்டிடு முணருங் கேள்வியிற்- 

ப கொள்ளினுஞ் சுட்டிடுங் குறுமெற்றதைத் - தள்ளினுஞ் சுட்டிடுந்தன்மை 

மீதினாற் - கள்ளினுங் கொடியது காமத்தீயதே ?? எனவும் வருவனவற 

ரூல் தாமத்தீயினுங் காமத்தீ கொடிதென்ப துணர்க, 118 

முருக்கிதமழணங்கனாய்நின் முகிம்முலைவேட்டஞான்றே 

செருக்கி ரணங்கன்வாளிச்செழுமலர்வருத்தவாடி 

யிருத்தலாற்பழிச்சசன்ெறோ?ரடவிழ்ஈ றியபோ தா 

லருச்சனை புரியங்கோறுமஞ்சுவாமரர்மாதோ. 

இ-ள். ॥ முருக்கு - மூருக்கலரையொத்த, இதழ் - அதரத்தையு 

டைய, அணங்கனாய் - தமயந்தியே நின் - உன்னுடைய, மு£௫ழ்-. 

அரும்பையொத்த, முலை - தனங்களை, வேட்டஞான்றே - விரும்பிய 

பொழுதே, செரு - போர்த்தொழிலில், இளர் - இளர்ச்சியையுடைய 

அனங்கன் - மன்மதனுடைய, வாளி - பாணங்களாதிய, செழுமலர்- 

செழுமையுள்ளமலர்கள், வருத்த - வருத்தஞ்செய்ய, வாடி - அவைக 

ளால் வாட்டமுற்று, இருத்தலால் - இருக்கையினால், பழிச்சுின்றோ்- 

பரவுகின்றவர்கள், ஏடுஅவிழ் - இதழ்கள்விரிக்த, நறியபோதால் - ஈல்ல 

மணமுள்ள மலரால், * அருச்சனைபுரியக்தோறும் - பூசைசெய்யுக்தோ 

றும், அமரர் - (அருகிலிருக்கும்) தேவர்கள், அஞ்சுவர் - பயங்கொள்ளு 

வார்கள். எ-று. 

இந்திரன் தமயந்தியை விரும்பிய நாள் முதலாக இன்றளவும் மண் 

மத பாணங்கள் வருத்தஞ செய்ய வாடியிருத்தலால் கரணவருபவர் முறை 

மைப்படி நறியமலர் களைக் கொண்டு அவனை. அருச்சிக்கும் தோறும் 
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தேவர்கள் இயையும் அப்பாணங்களென் றஞ்சுதலாலே அஞ்சுவ 

சமாரென்றார். 119. 

வரர ணத்தெவர்மா மரக வவ க த தது 
பொன்னவிர்தி தலையார்ந் தபுணர்முலைப்ே போகம்வேட்ப [மூன் 

முன்னமெத்தவஞ்செய்தாய்கொ லியைவதேமுறைமையென் 

கனனல்வில்லொளிக் அபின் றகாமனேயனையநீரான், 

௫-ன். இன்னணம் - இவ்விதம், தேவர் - தேவர்கள், மாழாக்து- 

மயங்கி, இரு - பெரிய, நிலவரைப்பில் போந்து - பூவுலகல்வந ௮, 

உன - உன்னுடைய, பொன் - பொன்போலும், அவிர் க விளங்கு 

கன்று, திதலையார்ந்த - தேமலா நிறையப்பெற்ற, புணர் - ஒன்றே 

டொன்று நெருங்கிய, முலை - தனங்களினுடைய; போகம்-போகத்தை, 

வேட்ப - விரும்ப, முன்னம் - முற்பிறப்பில், எத்தவஞ் செய்தாய் 
கொல் - என்னதவஞ் செய்தனையோ, இயைவதே - சம்மதிப்பதுவே, 

(முறைமையென்றான் - ரெமமென்றான், கன்னல்விள் - கருப்புவில்லை; 

ஒளித்துகின்ற - மறைத்துவைத்து நின்ற, காமனேயனைய - மன்மத 

னையே யொத்த, நீரான் - தன்மையையுடைய நளமகாராசன். எ-று. 

தேவரிற் சிறந்த இந்திரன் முதலியோரைத் தலைவராகப் பெறுவது 

முற்பிறப்பிலே அருக தவஞ் செய்தவர்க்கன்றி மற்றையோர்க்கு எளிதன் 

மென்பது கருத்து. எத் 

என் நிவன்மொழிதலோடுமினை யனேகளனென்றெண்ணி 

மன் றலங்குழலாணாணிவருத்தமோ டெருத்தங்கோட் ட்டி 

நின்றனண்மருங்குசூழ்ந்ததோழியர்நிட தங்சாக்கும் 

வென நிகொள்சுடர்வேல்வேர்தற்கெதாமொழிவிளம்ப லுற்றார். 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, இவன் - இந்தரளன், மொழித 

லோடும் - சொல்லியவளவில், இனையனே - இவனே, ஈளனென்று 

எண்ணி - நளனென்று நினைத்து, மன்றலம் குழலாள் - தமயந்தி, 

காணி - நராணமடைக்து, வருத்தமோடு - வருத்தத்தடனே, எருத்தம் 

கோட்டி - தலையை வளைத்துக் கொண்டு, நின்றனள் - நின் 

றாள், மருங்கு - பக்கத்தில், சூழ்ந்த - சுற்றி யிருக்கின்ற, 
தோழியர் - தோழிகள்; நிடதம் காக்கும் - நிடத தேசத்தைப் 
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- புரக்கின்ற, வென்றிகொள் - வெற்றியைக்கொண்ட, சுடர் - இரணங்களை 

யுடைய, வேல் - வேற்படையையேக்திய, வேக்சனுக்கு - நளமகாராச 

னுக்கு, எதிர்மொழி - எதி ருத்தரத்தை, விளம்பலுத்தறார் - சொல்லத் 

தொடங்கினார்கள். எ-று. 

நளன் இவனேயென்று நிச்சயித்த தமயந்நிக்கு இனி ஈமக்குத்தலைவ 

னாக வருபவனென்னுக் அணிவினாலே நாணமும், நாம் இவனைவீரும்பி 

யிருக்க இவன் தேவர் பொருட்டுத் தூது வந்தானென்பதால் வருத்த 

மும், உண்டாயினவாற்றால் வாளா விருந்தனள். உயிர்த் தோழிகள் 

அவள் கருத்து முழுவதும் அறிந்தவராதலால் அவ்விறைக்கு இறை 

கொடுக்கத் தொடங்கின ரென்க., 

ஆற்றல்சானள ன யன் றியாருயிர்பிறிதின்றென் னும் 

வேற்றடங்கண்ணிடைனமெய்பதைத்தாவிசாரச் 

சாற்றியமாற்றர்தன்னாற்றழலுமிழ்த றகட்பேழ்வாய்க் 

கூற்றுவன் நா சனென் றகூறியதியற்கையாமே. 

[ இதமுத விரண்டு பாடல் ஈளனுக்குத் தாதியர் 

விடைகொடுக்கின் றனர். | 

இ-ள். ஆற்றல்சால் - வவீமையமிக்ச, நளனேயன்றி - ஈளமகாரா 
சனையல்லாமல், ஆருயிர் - நிறைந்த ஆவியான ௮, பிறிதின்றென்னும்- 

வேறொன்றில்லேயென்கெற, வேல் தடங்கண்ணினாள் தன் - தமயந்தி 

யினுடைய, மெய் பகைத்து - தேக ஈடுங்கி, ஆவி - உயிரானது, சோர- 

சோர்வையடைய, சாதிறிய - நீ சொல்லிய, மாற்றந்தன்னால் - சொல்லி 

னால், தழலுமிழ் - நெருப்பையுமிழ்கன்த, தறுகண் - கொடிய கண்களை 

யும், பேழ்வாய் - பெருவாயையுமுடைய, கூற்றுவன் தூதனென் ற-யம 

தூதனென்று, கூறியது-(முன்) சொல்லியது, இயற்கையாம் - (உனக் 

குதி) தகுதியாகும். எ-று, 

நளனையே உயிரென்று கிச்சயித் இருக்கும் தமயந்தியது அபிப்பிரா 
யத்திற்கு லிரோதமாகிய செய்தியைச் சொல்லி அவளுயிர் பிரிதற்கு நீ 

யேதுவாகையால் முன்பு யமதூதனென்று சொல்லியது உனக்குத் தகு 

மென்றார்கள். சழலுமிழ் தறுகட் பேழ்வாயென்னும் அடைமொழிகள் 

கூற்றுவனது கொடுமையை விளக்கிரின்றன. கூற்றுவன் நூதாகிலந்த 

நளனைக் கூற்றுவன். நா சனென விதித்தலால் விதியணி. 122 

வையகமொருகோலோச்சிவான் புகழ்நிட தங்காக்கு 

மையனைமணப்:.. தன் நியரிமதர்நெடுங்கட்செவவாய்த் 



A428. நைடதம், 

தையல் வடெருவர்காமஞ்சா ற்றினுமாற்றுளாகி 

வெய்யசெர் தழலின் மூழ்கவிளிவ தற்கையமின்றே. 

இ-ள். வையகம் - பூவுலகத்தை, ஒருகோல் ஓச்சி - சனிச்செங் 

கோல் செலுத்தி, வான்புகழ் - மிகுந்த புகழையுடைய, நிடதங்காக்கும்- 

நிடத தேசத்தைப் புரக்கும், ஐயனை - நளமகாராசனை, மணப்பதன்றி- 

விவாகஞ செய்து கொள்வதல்லாமல், அரி - செவ்வரிபமந்த, மதர்- 

களிப்பையுடைய, நெடுங் கண் - நெடிய கண்களையும், செம் வாய்-சிவந்த 

வாயினையுமுடைய, தையல் - தமயந்தியானவள், வேறொருவர் நாமம்- 

வேறொருவர் பெயரை, சாற்றினும் - சொல்வினாலும், ஆற்றாளாகி- 

பொறுக்கமாட்டாதவளாய், வெய்ய - கொடிய, செந்தழலில் - நெருப்பி 

ணில், மூழ்கி - முழுகி, விளிவதற்கு - இறப்பதற்கு, ஐயமின்று - ஐய 
மில்லை. று, 

நளனை நண்பர்கள் முன்புசெய்த தவம் போதாமையால் இப்படி 

யாயிற்று. இப்பொழுதாவது விஇப்படி இவளர்த்தி அதில் விழுக்து 

நினைத்ததை மறுபிறப்பில் முடிப்பாளென்னுங் கருத்துதோன்ற வெய்ய 

செர்தழலின் மூழ்கி விளிவதற் கையமின்றென்றார். 123 

என் றவர்மொ ழியவேர் தனியம்புவானெரியின்வீ ம்ந் து 

பொன் றில்வெங்கனலிதன்னைப்புணர்ந்ததாம்புகன் றசெர்தீ 

யன் நிவார்புனலின்வீழ்ச் துள்ளாருயிர்விடுத்தாளேனுர் 

துன்றுசீர்வருணன் றன்னை த்தொய்ந்ததாய்விளையுமன் மற. 

| இதுமுதல் நாலுபாட்டால் நளன் தமயந்தியை 

வற்புறுத்திக்கூறல், | 

இ-ள் என்று - இப்படியென்று, அவர்மொழிம - அந்தத்தோழி 

கள் சொல்ல, வேந்தன் - நளமகாராசன் , இயம்புவான - சொல்லுவான், 

எரியின் வீழ்க்து பொன்றில் - நெருப்பில் வீழ்ந்திறந்தால், வெங்கனலி 

தன்னை - அக்ணிபகவானை, புணர்ந்ததாம் - கூடியதாகும், புகன்ற- 

(இப்பொழுது) சொல்லிய, செந்த அன்றி - அக்னியல்லாமல், வார்- 

நெடிய, புனலின் வீழ்ந்து - நீரிலே விழுக் து, உள் - உள்ளே, ஆர்- 

நிறைந்த, உயிர் விடுத்தாளேனுங் - உயிரை விட்டாளானாலும், தன்று- 

கெருங்கிய, சீர் - இறப்பையுடைய, வருணன்தன்னை - கடலரசனை) 

தோய்ந்ததாய் விளையும் - கலந்ததாஇவிளையும். எ-று, : 
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நெருப்பில் வீழினும் 'நீரில்வீழினும் தீக்கடவுளையும் கடற்காசனை 

யும் புணர்ந்தசாக முடி சலாலும், இவள் நினைப்பு இப்பிறப்பில் முற்றா 

மையா லும் மறுமைப்பயணிம்மையிற் பயவாமையாலும் அவர்களேவந்து 

பிரார்த்திக்கும்போது இசைந்தால் மிக்க ஈன்மையண்டா மென்பது 

கருத்து. 124 

அன் றியுங்கனலிசான் முயல்ல துவ துவையாற்றற் 

கொன் றிமோவருணலனெவ்வா துதகமோடளிக்குக் தூய 

மன் றலெ வ்வாறுமுற்றும்வானவாரருளில்லாமற் 

அன் றுநீர்ப்புவியால்யார்க்குஞ்சூழ்வினை முடிக்கலாமே. 

இ-ள். அன்றியும் - அப்படியல்லாமலும், கனலி சான்றா யல்ல து- 

அக்கினீசாட்சியா யல்லாமல், வதுவை ஆற்றற்கு - விவாகஞ் செய்தற்கு, 

ஒன்றுமோ - பொருந்துமோ, வருணன் - கடலாசன், ஒவ்வாத-சம்மதி 

யாமல், உதகமோடளிக்கும் - நீரோடுகொடுப்பதாயெ, தாய - ௪ த்தமாடிய, 

மன்றல் - விவாகம், எவ்வாறு முற்றும் - எவ்வழிமுடியும், (அதலால்) 

"வானவர் - தேவர்களுடைய, அருளில்லாமல் - இருபையில்லாமல், அன் 

று£ர் - கடல்குழ்ந்த, புவியில் - பூமியிலே, யார்க்கும் - எப்படிப்பட்ட 

வர்களுக்கும், சூழ்வினை - நினைக்கப்பட்ட கருமங்களை, முடிக்கலாமே- 

முடிக்கக் கூடுமோ. எ-று. 

பூமியிலே எப்படிப்பட்ட வர்களுக்கும் தீயும் ருமன்றி விவாசமுற் 

ரேதலால் அதற்கு அதிதேவதைகளாகிய இவர்கள் அருள்வேண்டு மென் 

பது கருத்து. 125 

வேயினைப்டடிநித்தமென்றோள் வேற்றடங்கண்ணிடை 

னேய32பரழகுமாந்தரிருகணுனோக்கவற்றோ 

தீயுமிம்வைவொள்வாளேச் தியதேவர்கோமா 

ஞயிரங்கண்களா லு நோக்குதற்கமைந்ததன்றே. 

இ-ள். வேயினை - மூங்லே, பழித்த - நிந்தித்த, மெல் - மெல் 
லிய, தோள் - தோளையுடைய, வேல் தடங்கண்ணினாடன் ஃ தமயந்தி 

யிடத்து, ஏய - பொருந்திய, பேரழகு - மிகுந்த அழகான த, மாந்தர். 

மனிதருடைய, இருகணால் - இரண்டு விழிகளால், நொக்கவற்றோ-பார்க்க 

வல்லதோ, தீ உமிழ் - நெருப்பை யுமிழ்கின்ற, வைரம் ஒள்வாள்-வச்சி 

ராயுதத்தை, ஏந்திய - தாங்கிய, தேவர்சோமான் - இர்தினனவன், 

ஆயிரங்கண்களாலும் - ஆயிரம் விழிசளாலும், கோக்சுதற்கு - பார்க்கும் 

பொரு.டு, அமைந்தது - பொருந்தியதாகும். எ-று, 
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உயிரபி றப்டையுடைய , தேவர்க்கரசனாதிய இட்திரன் ஆயிரஙகண்க 

ளாலும் பார்த்தற்கமைந்த தமயந்தினழகை இழிபிறப்புடைய மணிதர் 

இரண்டுகண்களாம் பார்க்கும்படி விரும்புவதில் அவ்வழகு. பயன்படா 

தென்பதாம். 126 

வெர் திறற்களிகல்யானைவிதர்ப்ப்கோனளித்தமாதைத் 

தந் துயிரளித்தியென்ன த்தனியிருவிசும்புகாக்கு 

மி்திரன் $கட்டபோ திலெண்ணியவனை த் அல்கு 

மைந்தருவழங்கினும்மாலன்றெனமறுக்கலாமோ, 

இ-ள். சனி - ஒப்பற்ற, இருவிசம்பு - பெரிய விண்ணலகத்தை, 

காக்கும் - காக்கின்ற, இந்திரன் - இர்திரனானவன், வெந்திறல் - வெவ் 

லியவலிமைபெற்ற, களி - களிப்பையுடைய, நல் - நல்ல, பானை-யானை 

யையுடைய, விதர்ப்பர்கோன்-வீமனானவன், அளித்த-பெற்ற, மாதை- 

தமயச்திமை, தந்து - கொடுத்து, உயிர் - என்னுயிரை, அளித்திஎன்ன- 

காப்பாற்றென்று, கேட்டபோதில் - கேட்டாலப்பொழுது, எண்ணி 

அனைத்தும் - நினைத்தவைகளையெல்லாம், நல்கும் - தருகின்ற, ஐந்தரு- 

பஞ்ச தருக்கள், வழங்கின் - கொடுத்தால், நும்மால் - உங்களால் - அன் 

ழறென - அன்றெனறு, மறுக்கலாமோ - மறுக்கக்கூடுமோ. எ-று. 

இக்திரன் தருமகினைப்பை யுடையவனாதலால் தன்னுயிர்போக 

வந்தவிடத்தும் அவ்வாறு செய்யாது சம்மதிப்படுத்த நினைக் சனனென்க, 

தீனியிருவிசும்பு காக்குமென்றலால் அவனுடைய அணைசொல்லப்பட்ட அ. 

பிறர் எண்ணியவனைத்துங் குறிப்பறிந்து கொடுக்கும் பஞ்சதருக்கள் தம 

தாசனாபிய இந்திரன் வாய்திறந்து கேட்டில் அத எப்படி யில்லையென்று 

சொல்லும். 4: எல்லாமொறுக்கு மதுகை யுரனுடையாளன் - பொறுக் 

கும்பொறையே பொறை ?? என்றிருத்தலால் இந்திரன் பொறுமையுள் 

எவனென்பது பெறப்பட்டது. ஐந்தரு சிருட்டித்துக்கொடுக்கி னெனப் 

பொருள்கொள்ளில் உலகத்தில் உவமையற்ற இவள்போற் பலருண்டா 

யின் இவளுக்குச் சிறப்பில்லையென்ப.த கருத்து. 127 

என் றிவன்புகன் றமாற்றமிருசெவிவெதுப்பக்கேட்டு 

நின் றளம்பதைப்பவாடிகெட்டுயிர்ப்போடஞ்சோரு 

மன் றலங்குழலிறைன் மதர்நெடுக்கயற்கணாலி 

குன்றெனப்பணை த த வீங்குங்குவிமுலைவார்ந் தவன் றே. 
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“இ-ள். என்று - இப்படியென்று, இவன் .- இர்களனா।னவன, 

புகன்றமாறறம - சொன்ன சொற்கள், இருசெவி - இரண்டு காதுகளை 

யும், வெதுப்ப - சுடதலைக்செய்ய, கேட்டு - அவைகளைக் கேள்விப்பட்ட 

நின்று - நின்று, உளம் - மனமானது, பதைப்ப-பதைப்படைய, வாடி- 

வாட்டமுற்று, நெட்டுயிர்ப்போடும் - பெருமூச்சடனே, சோரும் - சோர் ' 

வையடைகின் 2) மன்றலங்குழலினாடன் - தமயந்தியினுடைய, மதர்ஃ 

களிப்பையுடைய, நெடுங்கயற்கண் - நெடியகயல்போன்ற கண்களினின் 

றும், ஆலீ-ீர்த்துளிகள், குன்றென-மலைகளென்றுசொல்ல, பணைத்து- 

பருத்து; வீங்கும் - வீங்கெ, குவிமுலை - குவிக்த தனங்களின்மேல், 

வார்ந்த - ஒழுனெ. எ-று, 

ஆடவர் ஒரு பொருளைக்குறித் ஐ வினாவும்பொழுது அதற்கு விடை 

கூறத் தடைபடின் அழுவது மாதர்க்குச் சுபாவமாதலால் தமயந்திக்குக் 

கயற்கணால்குவிமுலை வார்ந்த வென்றார், மிக்க கல்விப் பயிற்சியுள்ள 

விவட்கு 4 தடைபடுவதேனெனில் தான்பேசுவதற்குக் கூடாமையானும், 

இவன் பேசுவதில் தோழிகட்கும் வருத்த மிகுதலானுமென்க. எப்படிப் 

பட்டவர்க்கும் மனவருத்தமேவிடில் ஒன் றுந்தோன்று தென்பதாம். 1253 

மாஅகண்பனிப்பகோக்இத்தோழியர்மாழாந்துள்ளம் 

பேஅ றவெய் திநின் றபெய்வளை த் தயரமெல்லாக் 

தூ தநாம்விடுத்தவனனஞ்சொல்லியதெனனிற்சற்று 

மாதரமின் நியிவவாறுசைக்கும்மாவாசனென ரூர். 

இ-ன். மாது - தமயந்தியினுடைய கண் - கண்கள், பனிப்ப 

நீரைச்சொரிய, நோக்கி - பார்த்து, தோழியர் - தோழிகள், மாழாந்து- 

மயங்கி, உள்ளம் - மனமானது, பேதுறவெய்தி-கவலையடைடம் த, கின்ற 

பெய்தனை - நிறடின்ற தமயந்தியினுடைய, துயாமெல்லாம் - துன்ப 

மனைத்தையும், தாது - தூதாக, நாம் விடுத்த - ஈம்மால் விடுக்கப்பட்ட, 

அன்னம் - அனனப்பறவையான ௮, சொல்லியதென்னில் - சொல்வி 

யிருந்ததானால், சற்றும் - கொஞ்சமும், ஆதாரமின்றி - ஆசையில்லாமல், 

இவ்வாறு - இப்படி; அரசன் - ஈளனா।னவன், உரைக்குமோவெனறுர்- 

சொல்லுவானோ வென்றார்கள். எ-று. 

இவன் ஈளனே அல்லனோ நளனேயாயினும் நாம் முன்னர்த்தூதாக 

விடுத்த அன்னம் நமது குறைகளைச் சொல்ல வில்லையோ சொன்ன 

தாயின் தமயந்தியிடத்துமுன்னசே விழைந்துள்ள அரசன் அவளை எதி 
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ரிலேகண்டும் நம் மூரைசேட்டும் சிறிதேனும் அன்பின்றி இவ்வாறு கூர 

னாகவின் யாவனோவெனவிடைகொடுத்தற்கு ஐயுற்று தோழிகள் வருத்த ' 

முற் றிருந்தனரென்க. 129 

இன்னணம ணங்கனாளுமாயமுமிரங்கனோக்கி 

மன்னனுமறிவுதீர்ச் தமனஞ்சிறிதயரும்வேலைப் 

பொ ன்னிறப்பவளச்செவ்வாய்ப்பொற்புறுபசியமென்சூட் 

டன்னமும்விசம்பினிங்கெவ்வுழியடைக்த தன்றே. 

இ-ள். இன்னணம் - இப்படி, அனங்கனாளும் - தமயந்தியும், ஆய 

மும் - தோழிகளும், இரங்கனோக்கி - வருந்துவதைப் பார்த்து, மன்ன 

னும் - களனும், அறிவு தீர்க்து-மஇி மயங்கி, மனம்-மனமானது, சிறிது- 

கொஞ்சம், அயரும்வேலை - சளர்வடையம்போது, பொன்னிறம்-பொன் 

போன்ற நிறத்தையும், பவளம் - பவளமபோன்ற, செவ்வாய் - சிவந்த 

வாயையும், பொம்புறு - அழகான் மிகுந்த, பசிய - பசுமைபொருநர்திய, 

மென் சூட்டு - மெல்லிய வுச்சிக்கொண்டையையு முடைய, அன்னமுமம்- 

அன்னப்பறவையும், விசும்பினீங்கி - அதாயத்திணின்று நீங்கி, அவ் 

வுழி - அந்தவிடத்தில், அடைந்தது - வந்தது. எ-று, 

தஅூாதுவந்த நளனை இன்னானென்று தெளியக் கூடாமையால் தம 

யந்தியும் தோழிகளும் வருந்தினார்கள்; ஈளனும் அறவழியிற்செல்பவனாத 

லால் தன்னுடைய வேட்கையை அவர்கள் முன்பு வெளிப்படுத்த்க் கூடா 

மையால் வருந்தினனென்க. 130 

எய்திபதூாவியன்னமின்னகைப்பவளச்செவ்வாய் 

மையவாகங்கரியகூந்தல்வாண்முகமினி தகோக்கி 

நெய்த வழ்புலவுவைவேனிடதர்கோனிவனேயுள்ள த் 

தையு 2றல்கமலப்போ திலணங்கற்குமணங்குபோல்வாய். 

இ-ள். எய்திய - அங்குவந்த, தூவி- இறகையுடைய. அன்னம்- 

அன்னப்பறவை, இன் ஈகை - இணியஈகையையும்) பவளச் செம் வாய்- 

பவளம்போன்ற செவ்வாயையும்,; மை - மேகங்கள், அவாம் - விரும்பு 

இன்ற, கரிய கூர்தல் - கறுத்த குழலையுமுடைய தமயந்தியின த, வாள்- 

ஒளி பொருந்திய, முகம் - திருமுகத்தை, இணிதுநோக்க - இனிதாகப் 

பார்த் து, கமலப்போதிலணக்கிற்கும் - சாமரைமலரி விருக்கும் திருமா 

இக்கும், அணங்குபோல்வாய் - இருமாதுபோன்ற . தமயந்தயே ! நெய் 
தவம் - நிணந்தவழ்கன்ற, புலவு - புலானாற்றம் பொருந்திய, வைவேல்- 



நளன்றாதுப் படலம். 438 

கூரியவேலையுடைய, நிடதர்கோன்இவனே - இவனே ஈளமகாராஜன், 

உள்ளத்து - மனத்தில், ஜயுறேல் - ஜயப்படவேண்டாம். எ-று. 

தெய்வத்தன்மையுள்ள அன்னமாதலால் தான் எடுத்த கருமத்திற்கு 

இடையூறுவாராது ஈளன்றூதவந்தது தெரிக்து இவனே ஈளனென்று 

தமயந்திக்குச் சொல்லியதெனக, 131 

மமழைமதர்நெடுங்கட்செவ்வாய்வளாமுலைமடக் தாய்கின்மேல் 

விழைவிகந் அரை த்தானல்லன்விண்ணவர்க்கியைந்தமா ற்றம் 

பழுதஅறுமென் அமா ற்றாற்பகர்்தனன் பரிதிவேலா 

னமுதகங்குழைக் திடேலென் றன் பினலறைந் ததன்றே. 

இ-ள். மழை - குளிர்ச்சிபொருக்திய மதர் - களிப்பையுடைய, 

நெடுங்கண் - நெடிய கண்களையும், செவ்வாய் - சிவர்தவாமையும், வளர் 

முலை - வளர்கின்ற தனங்களையுமுடைய, மடத்தாய்-தமயந்தியே ! பரிதி 

வேலான் - நளமகாராஜன், கின்மேல் - உன்னிடத்தில், விமைவுஇசச் து- 

ஆசைக்ங்கி, உரைத்தானல்லன் - சொன்னவனல்லனாகும், விண்ண 

வர்க்கு - தேவர்களுக்கு, இயைந்த - தூதின்பொருட்டுச் சம்மதித்த, மாற் 

2ம் - சொல், பழுதுறும் என்னுமாற்றால் - பழுதாகு மென்கின்றபடி 

யால், பகர்ந்தனன் - (இவ்வாறு) பேசினான், (அதனால்) அழு த-மீயமுத, 

அகங்குழைக்திடேலென்று - மனங்குழைய வேண்டாமென்று, அன்பி 

னால் - விருப்பத்தினால், (அன்னம்) ௮றைந்தது சொல்லியது, எ-று, 

நளமகாராசனைவன், தேவர்பொருட்டுச் சம்மதித்த கருமத்துக் 

கோர் பழுதடையின் இம்மைக்குப் பழியன்றி மறுமைக்குப் பாவமும் 

உண்டாம் ஆதலின் இவ்வாறுபே௫ினான். அதனால் மீவருத்தப்பட வேண் 

டாமென்று அன்னஞ் சொல்லியதென்க, 132 

வடுவகிரனையவுன்கண்மடர்தையோடிவ்வாரேதிக் 

கடகளிறென்ன நின் றகாளை தன்முகத்தைகோக்கா 

வுடையபேரறிவாற்காமமுள்ளமைத்தின்னகூறிற் 

கொடி நெடுந்தானேவேந்தேகோ ற்றொடியாற்றுங்கொல்லோ. 

இ-ள். வடு - மாவடுவினுடைய, வூரனைய - பிளப்பையொத்த, 
உண்கண் - மையுண்ட கண்களையுடைய, மடந்தையோடு -, நமயக்தி 

யுடன்; இவ்வாறேதி - இவ்விதமாகச்சொல்லி, கடகளிறென்னநின் 

91 
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மதயானையென்னும்படி. நின்ற, காளைதன்முகத்தை-அரசன துமுகத்ை, 

சோக்கா - பார்த்து, கொடிநெடுக்தானைவேந்தே - ஈளமகாராசனே !, 

உடையபேரறிவால் - பேரறிவுடைமையால், காமம் - ஆசையை, உள் 

ளமைத்து - உள்ளேயடக்கி, இன்னகூறில் - இப்படிப்பட்ட வார்த்தை 

களப் பேசினால், கோல்தொடி - தமயந்தி, ஆற்றுங்கொல்லோ - பொறுப் 

பாளோ. எ-று, 
* 

வடு, மடந்தை, காளை என்பன ஆகுபெயர்கள். களிறு - மதக்களிப் 

பினையுடைய ௮. கோக்கா - - செய்யா என்னும் வாய்பாட்டு உடன்பாட்டு 

வினையெச்சம். ர ரப. றிக் காமத்தைப் பேரநின்லுள்ளடக் 

இப் பேசுதல் மற்ழையோர்ச் கரிதென்றதாயிற்று, நின்னை விழைந்தவ 

ளாதலால் நீயேபேசில் தமயந்தி யாற்றுவதரிதென்றதென்க. 123 

மாங்குயிற்கு தலைப்பே தமனமுடீயியைந் தவண் ணந 

இங்கறவுரைத்தவாறுந்தேவர்மற்றுணராரல்ல 

ரீஙகனியு ரைப்பதென்னை யிவ்வயினிகம்க் தவெல்லா 

மாங்கவர்தம்பா லேகியறைதியென் றறைந்ததன்னம். 

இ-ள். மாங்குயில் - மாமாத்திலிருக்குங் குயிற் சொல்லையொத்த, 

குதலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, பேதைமனமும் - தமயந்தியினது 

மனமும், 8 யியைந்தவண்ணம் - நீ சம்மதித்து வந்தபடி, தீங்கற-இங்கு 

நீங்க, உரைத்தவாறும் - சொல்லியவிதமும், தேவர் - தேவர்கள், உண 

ராரல்லர் - அறியாதவர்களல்லர், ஈங்கு - இவ்விடத்தில், இனியுரைப்ப த 

என்னை - இனிப்பேசவேண்டுவதென்ன, இவ்வயின் - இவ்விடத்திலே, 

நிகழ்ந்தவெல்லாம் - ஈடந்தலையனைத் அம், ஆங்கவர் தம்பால் - அத்தேவ 

ரிடததுக்கு, ஏடெடோய், அறைதியென்று - நீ சொல்லுவாயாகவென று- 

அன்னம்-அன்னப்பறவை; அறைந்தது - சொல்லியது. எ-று, 

தமயந்தியினது கருத்தும் நீதாதுக்குச் சம்மதித்து வந்தபடிபேசி 

யதும் சர்வக்கியத் தவமுள்ள தேவர்களுக்கு நீபோய்ச்சொல்லுமுன்னமே 

தெரியுமெனக. 194 

அவ்வுசைகேட்டலோமெடையலர்ச்செகுக்கும்வேலான் 

மவ் வலங்குழலினாடன மனவலியினிதினோர்ந் து 

செவ்விதின்மனமுங்கண்ணுர்ெ தரிவைமேற்கிடப்பமாருக் 

கவ்வைகொள்வாயினீங்கிவிஞ்சையிற்கரர் அுபோனான். 
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இ-ள். அவ்வுரை - அந்தவார்த்தையை, கேட்டலோடும் - கேட்ட 

வளவில், அடையலர் - சத்துருக்களை, செகுக்கும் - கொல்லுகின்ற, வே 

 லான்-வேற்படையையுடைய களன், மவ்வலங்குழவினாள் தன்-தமயந்தியி 

னது; மனவலி - நெஞ்சின அ வலிமையை, இனிதினோர்்து - இனிதி 

னறிந்து, செவ்விதின் - செம்மையுடைய, மனமும் - தன்மனத்தையும்; 

கண்ணும் - கண்களையும், தெரிவைமேல்டெப்ப -. அத்தமயர்தியின்மே 

.விருக்கவைத்து, மாறா - நீங்காத, கவ்வைகொள் - ஓவித்தலைக்கொண்ட, 

வாயில் ங்கி - வாயிலைக்கடந்து, விஞ்சையின் - மந்திரத்தினால், கரம் 

போனான் £ ஒளித் தச்சென்றான். எ-று. » 

இக் இிரன்மேல் தீமயர்திக்குக் காதவில்லாமையை யறிந்தவனாதலால் 

தீன்மனமுங் கண்ணும் அவள்மேற் ெப்ப விஞ்சையிற்கார்து நீங்கின 

னெனறார். 135 

காரிகையுள முகா ணுங்கவாந்தனன்கரந் த போய 

மூரிவெஞ்சிலைக்கைவி ரன்கடவுளர்முன்னரேஇ 
நேரிழைதன்பாற்_றா துபோயபினிகம்ர் தவெல்லாஞ் 

சோர்வுமுதரைத்தானறேவர்தோன் றல்பான மகிழ்ச்கெர்ந்தா 

இ-ள். காரிகை - தமயந்திமினுடைய, உளமும் - மனத்தையும், 

நாணும் - நாணையும், கவர்ந்தனன் - கொள்ளைகொண்டனனாகி, கரைர் 5! 

போய - மழறைந்துசென்ற, மூரி-வலிமைபெற்ற, வெஞ்சிலைக்கைவீரன்- 

களமகாராசன், கடவுளர்முன்னர் - தேவர்களெதிரே, ஏகி - சென்று, 

் நேரிழை தன்பால் - தமயந்தியினிடத்து, தூதுபோயபின் - காத போன 

பின்பு, நிகழ்ந்த எல்லாம் - நடர்தவைகளனைத்தையும, சோர்வுருது-. 

குறைவுபடாமல், உரைத்தான் - சொல்லினான், தேவா - தேவர்கள்? 

தோன்றல்பால் - அந்த ஈளமகாராசனிடத்தில், மகிழ்ச்சி உரக் தார்- உவகை 

யடைந்தார்கள். எ-று, 

காரிகை - அழகு. அஃததனை யுடையாளுக் காதலால் அகுபெயா. 

கவர்ந்தனன் - வினைமுற்றெச்சம். கடவுளர் - உபசாரமொழி. ௮௮ ஈனா 

டுத்தொகைக் குறிப்புச்சொல். தேவர் என்றதுமது. நேரிழை அன் 
மொழித்தொகை, பின் என்னும் இடைச்சொல் காலப்பொருளில் வா 

தது. தோன்றல் - அல்லீற்று ஆண்பாற்பெயர். முன்னர்; இடப் 

பொருட்டாய்: நின்றது. உளமும் காணும் - உம்மைகள் எண்ணுப் 

பொருளன. பால் - ஏழனுருபுகள், தான் விரும்பிய மாதிடத்தில் ஈம 
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முரைதவரு ௮ தூதுசென்று உள்ளபடி பேசிவந்தானென்ற களனிடத் 

இல் இந்திரன்முதலிய நால்வரும் மழ்கூர்ந்தனரென்க, 136 

நளன் றா அப்படலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 543. 

சுயமவரப்படலம. 

cE CF 

சுயம்-— தானே, வரம்_—வரித்துக்கொள்ளூதல், அஃதாவது அரச 

மங்கையானவள் தனக்கு மூத்தோர்கள் தனை விழைர்து நின்ற அகேக 

அரசர்கனை ஒரேகாலத்தில் வருவிக்க, அவரிற்றனக்கிசைந்த வொருவனுஃ 

குத் தானே மாலையிட்டு தலைவனாகக் கொள்ளுசலாம். 

அறுசீர்க் கமிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

இன்னவைநிகழும்வேலையெழுகடல்வரைப்பின்மேவு 

மன்னவர்குழாமும்விண்ணோர்தொகுதியுமணிச்செஞ்சூ ட்டுப் 

- பன்னககாட்டுவேக்தர்வெள்ளமும்பரித்தேர்வி மன் 

கன்னியம்புரிசைசூழ்கதகடி ஈகர்க்கெழுர் தவன்றே. 

| இப்படலத்தால் சமயர்தியானவள் ஈளமகாராசனைத தலைவ 

கைத் தானே வரித்தாளென்று சொல்லத்தொடங்க 

இப்பாட்டால் தமயந்தியின் சுயம்வரத்திற் 

குத் திரிலோகத்திலு முள்ளவரவரவு - 

சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். இன்னவை - இப்படிப்பட்டவைகள், நிகழும் வேலை-நடக் 

கின்தபொழு, எழுகடல் வரைப்பின்மேவும் - எழுகடல்குழீந்த தீவுகளி 

லிருக்கன்ற, மன்னவர் குழாமும் - அரசர்கூட்டமும், விண்ணோர்தொகு 

தியும் - தேவர்கூட்டமும், மணீ-இரத்தினங்களாகிய, செமகுட்ட- சிவந்த 

குட்டையுடைய, பன்னகநாட்டு - நாகலோகத்துள்ள, வேந்தாவெள்ள 

மும் - அரசர்கள் கூட்டமும், பரித்தேர்-குதிரைகட்டிய தேரையுடைய, 

வீமன் - வீமராசன த, கன்னி - புதுமைப்பாட்டையுடைய, அம் - இழ 

சிய, புரிசைசூழ்ந்த - மதிலாற்குழப்பட்ட, கடிநகர்க்கு - காவலையுடைய 

குண்டின புரத்துக்கு; எழுந்த - எழுந்தன, எ-று. 
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வீமன் பூமியிலுள்ள அரசர்க்குமாத்திரம் சுயம்வாஓலை செலுத்தி 

யிருக்க, மற்றை யுலகத்தாரு மெழுந்தனரென இப்பொழுது சொல்லி 

யதற்குக் காரணமென்னெனில், முன்பு நாரதமுனி இந்திரனுக்குச் 

தமயந்தியின் செய்தி சொல்லும்போது. விஞ்சையர் இன்னரரவுண ரர 

கர் புவிமுழுதாளும் வேந்தர்யாரு மஞ்சவிசெய் இருமருங்கும் புடைசூழ 

மூனிவாகுமா மாசகூற வென்னும் பாட்டில் அஙருந்தாரெனச் சொல் 

லிய மேலுலகத்தாருங் கீழுலகத்தாருர் தீவிலுள்ளவரும் அவாவின் மிக்க 

வராய், அதைத் தமக்கும் வந்த செய்தியாகக் கொண்டு நல்லூழிருக்கு 

மாயின் அம்மாதுசூட்டு மாலை நமக்குக் இடைப்பினுங் இடைக்குமென 

வெழுந்தன ரெனக் கொள்ளல்வேண்டுமென்க., 13 

. பண்ணமைகலினப்பாய்மாபயயபொற்கொடிஞ்சித்திண்டோ 

கண்ணழற்€ற்றத் துப்பிற்கடாம்பொழிகளிரல்யானை 

மண்ணமைமுழவுத்திண்டோள்வாகைவேலுழவரீட்ட 

மெண்ணிடவிடமொன் றின் நியெங்கணும்பரந் தவன்றே. 

| இதனால் மேற்சொல்லிய அரசர்களுடைய நால்வகைச் 

சேனைகளின் வரவு சொல்லப்படுகன்2.து. | 

இ-ள். பண்ணமை - சல்லணையமைந்த, கவினம் - கடிவாளத்தை 

யுடைய, பாய் - தாவுன்ற, மா - குதிரைகளும், பசியபொன் - பசய 

பொன்னாற் செய்த, கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, திண் - வவி 

மைபெற்ற, தேர் - தேர்களும், கண் - கண்களில், அழல் - தீயையும், 

சீற்றம் துப்பின் - மிகுந்த கோபத்தையுமுடைய, கடாம்பொழி - மதம் 

பொழிகின்ற, களிநல்யானை - களிப்பையுடைய நல்லயானைகளும், மண் 

ணமை - ஒப்பனையமைந்த, முழவு - மத்தளம்போன்ற; திண்டோள்- 

வலிமைபெற்ற புயங்களையும், வாகைவேல் - வெற்றிபெற்ற வேலையு 

முடைய, உழவரீட்டம் - காலாள்கள் கூட்டமும், எண் இட - எள்ளை 

யிடுசற்கு, இடமொன்று இன்றி - வெற்றிடமொன்று மில்லாமல், எங்க 

ணும் - ஏவ்விடங்களிலும், பரந்த - பரவின. எ-று. 

ஒவ்வொரு தேசத் தரசாது சேனைகளே அனேகமா யிருப்பின் 

அனேகதேசத்தரசர் நால்வகைச் சேனைகளும் ஒரேகாலத்தில் ஓரிடத் 

திற்கு வருமாயின் இவ்வளவென்று குறிக்கக் கூடாதென்பார் எண்ணிட 
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இடமொன்றின்றி வெங்கணும் பரந்தவென்றாரென்க. எண் - எள், அத 

 எண்ணுந்திலமுமெள்ளெனவிசைப்பர் ?? என்பதால றிக. 

கொய்யுளைக்கலினமாவின்குர த் துகளெமழுக் அவிம்மி 

வையகமுழுஅஞ்சூழ்போய்மறிகடற்டெங்குஅரா த்த 

மொய்பெறுதசலத்தோடுமுரணியெண்டிசையுங்காக்குர் 

தொய்யின்மாமுகத்தயானைகவுட்குழிதூர் த்தவன்றே. 

[இதனாற் குதிரைக் குளம்புகளி னெழுர் த புழுதியின் 

தோற்றஞ் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். கொய் - கொய்யப்பட்ட,, உளை - புறமயிரையுடைய, கவின 

மாவின் - கடிவாளம் பூண்ட குதிரைகளுடைய, குரத்துகள் - குளம்பு 

பட்டுண்டாகும் புழுஇகள், எழுந்து - எழும்பி, விம்மி - பரவி, வையக 

முழுதும் - பூவுலகமூழு தும், சூழ்போய் - வளைத்துக்கொண்டு, மறிகடல்- 

மடங்குகின்ற அலைகளையடைய கடலாகிய, இடங்கு - அகழை, தூர்த்து- 

அர்த் துவிட்டு, மொய்பெறாது-போர்பொருமல், ௮சலத்தோடு முரணி- 

குலரியுடன் மாறுகொண்டு, எண் திசையுங்காக்கும் - திசைகளெட் 

டையும் புரக்கன்ற; தொய்யில் - சிந்துரமெழுதப்பெற்ற, மா - மகத் 

தாகிய, முகத்த யானை - முகத்தையுடைய யானைகளின், கவுள்குழி- 

கதுப்புத்துணைகளை, கார்த்த - தூர்த்தன. எ-று, 

குலகிரி இன்னவென வுரைத்தள்ளாம். ஆங்குக் காண்க. அசலம் 

சலித்தல் இல்லாதது ; மலை. அட்டதிக்கு யானைகள் இவை யென் 

பதும் முன்னர் விளக்கி யுள்ளாம். பூவுலக முழுவதஞ் சூழ்ந்து கடல் 

களைத் தூர்த்தூத் இக்கயங்களினுடைய கன்னத் தளைகளையுக் தூர்த்த 

பொழுதி அப்புறம் போதற் கடமில்லாமையாற் தடைபட்ட தன்றி அதற் 

களவில்லை யென்க. புழுதி யிப்படப்பட்டதாயின் அக்குகிரைகளின் 

ஆரவாரஞ் சொல்லவேண்டுவதில்லை. இது உயர்வு நவிற்சியணி. 

மண்ணகவரைப்பின்வேர் தர்வரைப்புயத்தெழு துசாந்தம் 

விண்ணகத்தமார்மார்பங்கமழ்ர்தனவிண்ணோர்வேய்ந்த 

தண்ணறவொழுகுமன் றற்றருமலர்ப்பசும்பொற்றா.து 

கண்ணகனஞாலங்காக்கும்வேற் தாமெய்கமழ்ந்தமாதோ. 
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[இதனால் தேவர்கட்கும் அரசர்களுக்கு யிருக்கும் 
கலப்புச் சொல்லப் படுகின்ற அ. | 

இ-ள். மண் அகவரைப்பின் - பூவுலகத்தினிடத்திருக்கின்ற, வேக் 

தர் - அரசர்களுடைய, வரைப்புயத்து - மலைகளை யொத்த தோள்களில், 

எழுது - தூரியக்கோலாற்றீட்டிய சாந்தம் - சந்தனமான து, விண்ண 

கத்து - ஆகாயத்தினிடத் திருக்கின்ற, அமரர் - தேவர்களுடைய, மார் 

பம் - மார்பிலே, கமழ்ந்தன - மணத்தன, விண்ணோர் - தேவர்கள், 

வேய்ந்த - தரித்த, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, நறவு ஒழுகு - தேனொ 

முகுகின்ற, மன்றல் - வாசனையையுடைய, தருமலர் - பஞ்ச தருவினு 

டைய மலர்களின், பசும் பொன் தாது - பசும்பொன் போன்ற மகரந்தப் 

பொடிகள், கண்ணகல் - இடமகன்ற, ஞாலம் காக்கும் - பூமியைப் புரக் 

இன்ற, வேந்தர் மெய் - அரசர்களுடைய தேகத்தில், கமழ்ந்த - மணத் 

தன. எ-று, 

ஒருவர்க்கொருவர் நெருங்கி யிருத்தலால் மனிதர் புயங்களிற் பூசிய 

சாந்த் தேவர்கள் மார்பினும் தேவர்களணிர்த மாலைமலரின் மகரந்தம் 

அரசர் சேகங்களினுங் கமழ்ந்தனவென்க. ஆயின் தேவர்களை மனிதர்கள் 

அப்படி. நெருங்கலாமோ வென்னில் அரசரால் விரும்பப்படும் தமயந்தி 

யையே அவர்களும் விரும்பி வருதலாலும் அதிக நெருக்கமுள்ள விடத் 

தில் எவர்களும் அதிக மரியாதையை விரும்பாமையாலும் ஆகுமென்க, 4 

கார்தெரிகஅவுஞ்செங்கட்கரிமதக்க லுழியாறுவ் 

கூந்தன்மாவுமிழ்விலாழிப்பெருக்கும்வேற்குமானன்ன 

வேந்தர் திண்புயத்தில்வார்ர் தவிரைகமழ்நானச்சே றும் 

பாந்தண்மேற்கிடந்தஞாலமெங்கணும்பசந்தவன்றே. 

| இதனால் மதநீர் முதலீயவற்றின் பெருக்கஞ் 
சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். காந்து - முஇர்கின்ற, எரி - தீயானது, கதவும் - பற்று 

கின்ற, செங்கண் - இவந்தசண்களையடைய, கரி - யானையினுடைய, 

மதம் - மதநீராகிய, கலுழியரறும் - கானாறும், கூந்தல் - புறமயிரினை 

யுடைய, மா - குதிரைகள், உமிழ் - சொரிகின்ற, விலாழிப்பெருக்கும்-- 

நீர்ப்பெருக்கும், வேல் - வேற்படடயையுடைய, குமரனன்ன - குமரக் 

கடவுளையொத்த, வேந்தர் - அரசர்களுடைய, இண்புயத்தில் - வலிமை 

யுள்ள தோள்களில், வார்ந்த - ஒழுகிய, விரைகமழ் - வாசனை வீசு 

இன்ற, கானச்சேறும் - கஸ்தூரிச் சேறும், பாந்தள் மேல் - ஆதி 
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சேடன்மேல், கடந்த - இருந்த, ஞாலம் எங்கணும் - பூமியெங்கும், 
பரந்த - பரவின, எ-று, 

- மதகதியும் விலாழிப் பெருக்கும் கத்தூரிச் சேறும் பூமி முழுவதும் 
பரக்தவெனலால் அவைகளுடைய யானைகளும் குதிரைகளும் அரசர்க 
ம் அளவில்லையென்பது கருத்தாகக் கொள்க. 

வெள்ளியங்கிரியின் மேயவிஞ்சையரியக்கர்விண்ணோ [ர் 

ரொள்ளொளியெ நிக்கும்பைம்பொன்விமானமுமுலூல்வேக் த 

நள்ளிருள் சக்குஞ்செய்யககைமணிக்கொடிஞ்சித்தேருந் 

கெள்ளிதினுணர்க்துளோர்க்குந்தெரிவிலமயங்குமன்றே. 

| இதனால் தேவரா தியர் ஊர்திகளின் பெருக்கஞ் 

சொல்லப் படுகின் தத. | 

இ-ள். வெள்ளியங்திரியின் - கயிலாயமலையில், மேய - பொருந் 

திய, விஞ்சையர் - விச்சாதரரும்; இயக்கர் - இயக்கர்களும், விண்ணோர்- 

தேவர்களும் ஆதிய இவர்களுடைய, ஒள் ஒளி-மிகுந்தவொளியை, எறிக் 

கும் - வீசுகின்ற, பைம்பொன் - பசம்பொன்னாற்செய்த, விமானமும்- 

விமானங்களும், உலகில் - பூவுலகிலிருக்கும், வேந்தர் - அரசர்களுடைய, . 

நள் இருள் சீக்கும் - மிகுர்த இருளினையோட்டுகின்2, செய்ய - சிவந்த, 

நகை - ஒளியையுடைய, மணி - இரத்தினங்கள் பதித்த, கொடிஞ்சி- 

மேன் மொட்டை யுடைய, தேரும் - தேர்களும், தெள்ளிதின் - தெளி 

வாக, உணர்ந்துளோர்க்கும் - அறிந்தவர்களுக்கும், தெரிவில் - தெரிந் 

துக்கொள்ளக் கூடாதனவாதி,மயங்கும்-ஒன்றோடொன்றுமயங்கும். எ-று. 

ஒவ்வொரு விதத்தில் ௮கேக விமானங்களும் அநேகந்தேர்களுமாக 

லால் நுண்ணறிவுடையராயினுக் தேவர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் ஈமது 

அஅவோ இதுவோவென்னத் தலைமயங்கிக் இடக்கு மென்க. 0 

சிற்ப நூல்கழியக்கற்றோர்சித்திரித்தென்னவாய்ந்த 

பொற்புறுநெடியவேற்கட்பூங்கொடிவதுவைவேட்டுப் 

பற்பலதேயவேந்தர்தொகுதலிற்பாடைதேர்வா 

னற்புடனெவருந்தேவபாடையினறைவர்மாதோ. : 

| இதனா லரசரனைவருங் கலர் துபேசல் 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். சித்பநால் - சிற்பசாத்திரத்தை, கழிய - மிகவும், கத் 

ரோ - படித்தவர்கள், சித்திரித்தென்ன - இத்திரித்ததுபோல, வாய்ந்த- 
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பொருந்திய, பொற்புறு - அழகான்மிக்க, நெடிய - நீட்யையுடைய, 

வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்களையுடைய, பூங்கொடி - தமயந்தியி 

னது, வதுவைவேட்டு - விவாகத்தைவிரும்பி, பல்பல - அனேகமாக, 

தேயவேர்தர் -. தேசங்களிலிருக்கும் அரசர்கள், தொகுதலில் - கூட்டங் 

கொண்டிருத்தலால், பாடைதேர்வான் - (எல்லோர்ச்குஞ்) சொற்பொ 

ருள் தெரியும்பொருட்டு, அற்புடன் - அன்புடனே, எவரும்-எவாகளும, 

தேவபாடையின் - ஒீர்வாணபாலையால், அறைவர் - பேசிக்கொள் 

வார்கள். எ-று, மாதோ - அசை. 

மிக்க அழகனையுடைய தமயர்தியினது விவாகத்தை விரும்பி 

அனேகதேசத்து அரசர்கள் கூடியபடியால் தேசங்கள்தோறும் பாவை 

கள் வேரறாதலின் அவைகளாற் பேசினால் ஒருவர்க்கொருவர் உரைக்கும் 

வார்த்தைகட்குப் பொருளறியக் கூடாதென்று நீர்வாண பாஷையாஜ் 

பேசினாரென்க. ஆதலாலே அதுவேபாஷைகளுக்கு மூலமும் எந்தத் 

தேசங்களுக்கும் பொதுவு மென்பது பெற்றாம். அன்பு - அற்பெனத் 

இரிந்தது. 1 

கழைசுளிகளிறல் யானை பிளிறொெலிகமஞ்சூல்வான 

மழையொலியவியப்பம்பும்வார்முரசோதைதேவர் 

முழவொலிதடர்தேர்ச்சல்லிமுழக்கொலிபுடவிபோர்த்த 

வெழுகடலொலியுமெஞ்சவெங்கணுமொலித்தவன் றே, 

[ இதனால் அங்குண்டாகயெ ஒலியின்றோற்றதஞ் 
சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ள். கழை - கரும்புகளை, சளி - முரிக்கின்ற, களி - களிப்பை 
யுடைய, நல் - நல்ல, யானை - யானைகளினத, பிளிறு - ஆரவாசமா 

இய, ஒலி - சத்தமும்; கமம் - நிறைந்த, சூல் - கருப்பத்தையுடைய, 

வானம் - ஆகாயத்திற் சஞ்சரிக்கும், மழை-மேகத்தினுடைய, ஒவீ-சத்த 

மானது; அவிய - கெடும்படி, பம்பும் - நெருங்கிய, வார்-வாரையுடைய, 

முரசோதை - பேரிகைகளின் சத்தமும், சேவர்முழவொலி - தேவதுக் 

அபிகளின் சத்தமும், தடம் - பருத்த, தேர். - தேரினுடைய, சில்லி- 

உருளைகள், முழக்கொலி முழக்குகின்ற சத்தமும், புடவிபோர்த்த-பூயி 

யைச்சூழ்ந்த, எழுகடலொவியுட் - ஏழுகடலினோசையும், எஞ்ச - குறை 

யும்படி, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், ஒலித்த - சத்தித்தன. எ-று. 

யானை முதலியவற்றின் பேரொலியைச் சொல்லவே 4 ஒரு 

மொழி யொழிசன். னினங் கொளத் குரித்தே ? யென்பதனால் அன, 



ங்க்க் .. நைடதம். 

வற்ற மற்றைச் சற்றொலிகளுங் கொள்க. இவ்வொலி எவ்விடத்து மிருச் 

தலாழ் கரையருகின் மாத்திரம் ஒலிக்கும் எழுகடலொலிகள் எஞ்சவென் 

றார். 8 

அகலிருவிசும்புபோர்த்தவணிமதிக்கவிகையிட்டம் 

பகலொளிகரப்பவெக்கும்பாயிருள்பரப்புமன்னர் 

நகைமணிமகுடகோடிஈளளிருட்பிழம்பைநக்கி 

யிகலிவானிரவியோடவிளவெயிலெறிக்குமாதோ. 
* 

[| இதனால் ௮ங்குண்டான இருளும் ஒளியுஞ் 
சொல்லப்படுகன்றது. | 

இ-ள். அகல் - அகன்ற, இரு - பெரிய, விசும்பு - அகாயத்தை; 

போர்த்த - மூடிய, அணி - அழகிய, மதிக்கவிகை - சந்திரவட்டக் குடை 

களினுடைய; ஈட்டம் - கூட்டங்கள், பகல்ஒளி-குரியப்பிரகாசம், கரப்ப- 

மழைய, எங்கும் - எவ்விடத்தும்; பாய் - பரவிய, இருள் - இருளை, பரப் 

பும் - பரவச்செய்யும், மன்னர் - அரசர்களுடைய, நகை -. ஒளியை 

யுடைய, மணி - இரத்தினங்கள்பதித்த, மகுடகோடி - அநேகமகுடங் 

கள் . ஈள்ளிருட்பிழம்பை - மிகுக்தவிருட்பிழம்பை, ௩௧௫-உண்டு, இசலி- 

பகைத்து, வான் - ஆகரயத்திலிருக்கும், இரவிஓட - சூரியனானவனோடும் 

படி; இளவெயில் - இளங்கஇரை, எறிக்கும் - வீசும். எ-று. 

அகல், இரு என்னும் அடைமொழிகளால் விசும்பின் அகழ்சியும் 

பெருமையும் தோன்றின. அப்படிப்பட்ட விசும்பையுங் குடைகள் 

மறைக்க அதனாலுளதாம் இருளையோட்டற்கு அரசர் மகுடங்களிற் 

பதித்த மணிகளில் ஒவ்வொன்றே போதுமானதாயிருக்க, அத்தன்மை 

வாய்ந்த மணிகள் பலவற்றையுடைய அனேக மகுடகோடிகஞுக்கு இவ் 

விருள் போதாதென்பது தோன்ற; வீழுங்கினா யென்னாது ஈக்கியென் 

ரூர். 9 

வெங்கதிர்கெற்றிதோய்க் துவிளங்குபொற்கொடியினீட்ட 

மங்குல்வானிழியுந்தெய்வமடந்தையர்வடிவுகாட்டக் 

கொங்கலர் த்தெரியல்வேந்தர்கொற்றவெண்கவிகையீ ட்டர் 

திங்களின ழகுகாட்டத்திருஈகர்பொலிந்த தன்றே. 

| இதனால் கொடிகளுங் குடைகளுஞ் சொல்லப்பட்ட அ. ] 

இ-ள். வெங்கதிர் - சூரியனுடைய, நெற்றி தோய்ந்து - நெற் 

இயிற் படிந்து; விளங்கு - பிரகாசிக்கின்ற, பொன் கொடியின்- 
உட் 
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பொன்னாற்செய்த கொடிகளினுடைய, ஈட்டம் - கூட்டங்கள்) மங்குல்- 

மேகங்களையு டய, வானிழியும் - ஆகாயத்தினின்றிழிகின்ற, தெய்வ 

மடந்தையர் - தெய்வ மாதருடைய, வடிவுகாட்ட - வடிவினைத் தெரி 

விக்க, கொங்கு - வாசயிகுந்த, அலர்த்தெரியல் - மலர்மாலையணிந்த, 

வேந்தர் - அரசர்கள அ, கொற்றம் - வெற்றியையுடைய, வெண்கவிகை- 

வெள்ளிய குடைகளினுடைய, ஈட்டம் - கூட்டங்கள், திங்களின் - சந் 

திரன அ, அழகுகாட்ட - அழகைத்தெரிக்க, இருககர் - குண்டினபுரமா 

னது, பொவீந்தது - பொலிவையடைத்த து. எ-று. அன்று, ௭-அசை 

கீள். 

கொடிகள் அநேக அரம்பையர் வடிவங்களையும் குடைகள் அகேகசசக் 

திரர் வடிவங்களையும் காட்டுதலால் விவாகத்திற்குச் சிறப்பு மங்கையரா 

லன்றி வேறில்லை யாகலாலும், ஒரு சந்திரனாலுலகம் மகிழ்ச்சி யடையும் 

போது அனேசசசர்திரர் ஏககாலத்தில் ஒரு ஈகரிற் றோன்றினா லெவ்வளவு 

சிறப்புண்டாகலா மாதலாலும் திருககர் பொலிந்ததென்றார். 10 

குருமணியிமைக்கும்பைம்பொற்குடைநிழல்வெயிலையோட்ட 

மருமலிக றியமென் பூமாலைவாடாமையானுந் 

திரு௩ கர்ச்செவ்விநோ க்கியிமைப்பிலா திரிதலா னு 

மாசரோடம சர்தம்மையறிவரி தாயதன்றே. 

| இதனால் அரசர்க்குக் தேவர்க்கும் வேற்றுமை தோன் 

ரூமை சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். குரு-கிதம்பொருந் திய மணி-இசத்தினங்கள், இமைக்கும்- 
பிரகாசிக்கின்ற, பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, குடைநிழல் 

குடைகளினுடைய நிழல்கள். வெயிலை ஒட்ட - வெயிலைத்தாத்த, (அத 
னால்) மருமலி - வாசம்பொருக்திய, நறிய - கறியவாகிய, மெல்பூ மாலை- 
மெல்விய பூமாலைகள், வாடாமையானும் - வாடாமையாலும், இருககர்- 

குண்டினபு£ தீதினுடைய, செவ்வி நோக்கி - அழகைப்பார்ச் த, இமைப் 
பிலர் - கண்களிமையாசவர்களாய், திரிதலானும் - திறிகன்றபடியாலும், 

அரசரோடு - அரசர்களூடனே, அமரர்தம்மை - தேவர்களை, அறிவரிதா 
யது - பகுத்தறிதலரிதாயது... எ-று. 

மாலைவாடுதல், கண்ணிமைத்தல் அதிய' இரண்டு செய்கையால் 
தேவர்க்கு வேற்று மைப்பட்டிரு்த அரசர் இப்பொழுது அவ்விரண்டு 
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மில்லாமையால் வேற்றுமை தோன்றிலரென்க, அரசர்க்கு மமரர்க்கும 

வேற்றுமை தோன்றாமையால் மறைவணி. Li 

மாங்குயிலனைய தீஞ்சொல்வடுவகிர்பொருவும்வேற்கட் 

பூங்கொடிவதுவை?வட்டுப்புவியினில் வேரந்தரெல்லாக் 

தேங்கமழ்தெரியல்வீமன் நிருககரிருத்தறன்னா 

லாங்கவர்தேயம்யாவுமரும்பொறையுயிர் த் தவன்றே. 

[இதனால் மற்றைச்சேயங்களின் பொழையொழிவு 

சொல்லப்டடுகின் றது. | 

இ-ள். மாங்குயி லனைய - மாங்குயிலி னிசையொத்த, தீஞ்சொல்- 

இத்திககின்ற சொல்லையும், வவெ௫ர்பொருவும் - மாவடுவின் பிளப்பை 

யொத்த, வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்களையுமுடைய, பூங்கொடி-தம 

யந்தியின அ; வதுவைவேட்டு - விவாகச்தைவிரும்பி, புவியினில் வேந்த 

ரெல்லாம் - பூவுலகத்திருக்கும் அரசர்களெல்லாரும், தேங்கமழ் - வாசங் 

கமழ்கின்ற, தெரியல் - மலர்மாலையையணிந்த, வீமன - வீமராசனது, 

திருநகர் - குண்டினபுரத்தில், இறுத்தல்தன்னால்-வந்து தங்கியபடியால்ு 

அவாதேயம் யாவும் - அவர்கள் தேகமெல்லாம், ௮ரும்பொழறை-பொறுத் 

தற்கரிய சுமையை, உயிர்த்த - நீங்கின. எ-று. 

வீமன் அநேகர் வருத்தங்களுக்கு இடங்கொடுத்து அவர்களே மூழ் 

வறச் செய்வதுபோல் அவன்தேசமும் ௮கேக தேசத்திலுமுள்ளவர்க்கு 

இடங்கொடுத்து அவைகள் இளைப்பாறி மகிழ்வுறச் செய்ததென்பது 

கருத்து. LE? 

இ) மழைபரந்திமைக்குமல்குலின்கனித் அயர்வாயேழை 

மழைமதர்நோக்கிற்கஞ்சிமறியுமானேறுமா தின் 

வி தருககரிற்றாண்டவெருவிமீண்டேகுமாற்றாற் 

த மிபெரும்கா தல்கூர்க அங்காத்நிறைவரவுதீர்்தான். 

| இதுமுதல் நாலுபாட்டுக்களால் தமயந்தி சுயம்வர த் நிற்கு 
வாயுமுதலிய நால்வரும் வாராமைக்குக் காரணஞ் 

சொல்லத்தொடங்கி இப்பாட்டால் 
வாயுவாராமைக்குக் காரணஞ் 
சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். இழை - ஆபரணங்கள்; பரந்து - பரவி, இமைக்கும்-விளங் 

கும், அல்குல் - அல்குலையும், இன் - இணிய, கணி - (கோவைக்) கனி 

போன்ற, அவர்வாய் ஏழை-செவ்வாயையுமுடைய, தமயந்திய அ, மழை- 

குளிரச்சிபொருட்திய, மதர் ih களிப்டையுடைய, நோக்கிற்கஞுசி - யார் 
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வைக்குப்பயந்து, மறியும் - மடங்குகன்ற, மானேறும் - அண்மானும, 

மாதின் - அமமங்கையின அ, விழைதரு - விரும்புகின் 2, நகரில் தாண்ட- 

குண்டின புரத்திற்குச் செலுத்த, வெருவி - பயந்து, மீண்டு - திரும்பி, 

ஏகுமாத்றால். - போகின்றபடியால், கழி - மிகுந்த, பெருங்காதல் கூர்க் 

தும் - பேராசையையடைசந்தும், காற்றிறை - வாயுவானவன், வரவு-வர 

தலை, தீர்ந்தான் - நீங்கனொன். எ-று, 

காற்றிறை * காற்றுக்களுக்குத் தலைவன். நாம் விவாகத்திற்குச் 

செல்ல கசம் அமங்களமாக நமதூர்தியே தடை செய்தலால் 
Di து 

மு காற்றுக்ளாலன- தன்வாயு, ததிவாகன, பிரசேனன், செசன், 

அசேசமி, மேகம், அமோகம், வைச்டராங்கன், வத்திதம், இரைவதகன், 

சங்கவர்த்தன், விடமவர்த்தன் என்னு மிவையாம் இவற்றுள் (௧) தன 

வாயுவானது பூமியின்மேல் ஐம்பதுயோசனை தூரம்வரையும் நிறைந்து 

பூமிக்கணுள்ள எல்லா ஓட திகளையும் வளர்க்காநிற்கும் (௨) ததிவாகனென் 

னும் காற்றானது இப்பூமியில் வியாபித்து எல்லாவுயிர்கட்கும் தீபனஞ் 

செய்து பட்கெள் பறப்பதற்கும் ஆதாரமாக விளங்கும். (௩). பிரசேனன் 

என்னுங் காற்றானது சழல்காற்றாக அடித்து மரங்களை முரித்து அக்க 

னியை யெழுப்பிக் ரெகங்களைத் தத்து தடவாக்கினியைச் சொலிப்பிக் 

கும் (௪) செசன் என்னும் காற்று இனத ஐக்நிற மேகத்தால் சமுத்திர 

நீரைப் பருகுவித்துப் பூமிக்குமேல் கடு௦-வோசனைதூரத்திற் தெப்பம் 

போல மிதக்கச்செய்து, அதிலுள்ள சலத்தை மலை, வனம், காடு இவை 

களித் சல்லடை கொண்டு அரிப்பதுபோற் சல்வி, மழையாகப் பொழிவிக் 

கும் (டு) அசேசணி யென்பது அதற்குமேல் ௧௫௦-காததூரத்தில் மே 

கங்களாற் பெய்யப்படும் மழையினில், ஆமை, மீன் தவளையிவை கலர். 

விழச்செய்யும். (௬) மேகம் என்பது அதற்குமேல் (௫௦) யோசனையி 

னின்று சனங்களுக்கு மழைகீர்ப்பான தீதாத் துக்கங்கொடுக்கும். (௪) 

அமோகம் என்னும் காற்றானது டு -யோசனையினின்று மமை௰ரால் 

உயிர்க்கு மரணத்தை விளைவிக்கும். (௮) வைச்சிராங்கன் என்பது (௫௦) 

யோசனையிணின்று மழை£ரால் மரங்களைத் தளிர்ப்பித்தல், பூக்கச்செய் 

தல், காய்ப்பித்தல், பழுப்பித்தல் என்னுமிவற்மைச்செய்யும். (௯) வத்த 

தீம் என்பது டு௦-யோசனையதாய் இடியிடிப்பித்து மழைபெய்விக்கும். 

(௧௦) இரைவதகன் என்பது அத்துணேத் தாரமதாய் மழை$ராலுயிர்கட் 

குப் புஷ்டியைவிளைக்கும்.(௧௧)சங்கவாதசன் என்பது, ஐம்பது யோசனைய 

தாய் வியாதியை விளைக்கும் ? (௧௨) விடமவர்த்தன் என்னுங் காற்றா 

னது குரோதன் எனப்பெயருள்ள மேகங்களால் சோனைமழை பெய் 

வித்து, அதையயிர்களைக் குடிப்பித் தக் குரோதத்தை விளைவிக்கும், 
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நமக்கு அத் தமயந்தி மாலையிடுவதும் ௮வ்வாராமென்று வாயுவானவனின் 

தனனென்க, 13 

ஐயரிபரக் தமைதோய்ர்தம்பலைத்திக லும்வேற்கட் 

டையலோர்பாதியாயதன்மையாற்றன துபைம்பொற் 

செய்ய தாள்பெயர்ப்பவன்னாள சறடியெழாமையாலே 

மையணிகண்டத்தோனுமன்றலுக்கெழுந்திலானே. 

[ இப்பாட்டால் ஈசானருத்திரர் வாராமைக்குக் 

காராணஞ் சொல்லப்படுகின் உ அ. | 

5 ௫-ள். ஐ - அழமெ, அரிபாந்து - வெவ்வரிபரந்து, மைதோய்ந்து- 

அஞ்சனமணிர் த, அம்பலைத்து - அம்புகளை யலைவுசெய்த, இகலும்- 

பொருவுகின்ற, வேற்கண் - வேல்போன்ற கண்களையுடைய, தையல்- 

உமைமாதானவள், ஒர் பாதியாயதன்மையால் - வாமபாகத்திலிருக்கின் ஓ 

படியால், தன த - தன்னுடைய, பைம்பொன் - பசியபொன்போன்ற, 

செய்யதாள் - சிவந்தபாதங்களை, டெயாப்ப - தூக்க, அன்னான் - அவ்வுமா 

தேவியின அ, சீறடி - இறியபாதங்கள், எழாமையாலே - எழுதலில்லாமை 

யால், மையணி கண்டத்தோனும் - ஈசுரனும், மன்றலுக்கு - (தமயந்தி 

யின்) விவாகத்திற்கு, எழுத்திலான - புறப்பட்டிலன். எ-று. 

ட் 

சிவன் மன்மதனை யெரிப்பினும் காமமுள்ளவ னென்பது தோன் 

ஐத் தையலோர் பாதியாய தன்மையாலென்றும், உமாதேவியைத் தம 

யந்தி விவாகத்திற்குச் செல்லல்வேண்டும் நீயும் வாவென வாய்நிறந 

தரைக்கின் முனியுமென்று குறிப்பித்தமை தோன்றத் தன துதாள் 

பெயாப்பவென்றும், மாற்றவள் வருதற் கொருவரு முடன்படாரென்ப அ 

தோன்ற அன்னாள் €றடியெழாமையா லென்றும், விடத்தை யுண்டு 

தேவரைப் புரந்தவல்ல்மை யுத்ஜோனாயினும் தன்மனைவிக்குச்சமாதானஞ் 

சொல்லிப் போதற்கரிதாய் நின்றன னென்பதுதோன்ற 4 மையணி 

சண்டத்தோனு மன்றலுக்செழுந்திலா ?? னென்றும் சொல்லினர். உத் 

தம நாயகனானவன் தனக்கொரு பொருளில் அதிகவிழை விருந்ததாயினும் 

தலைவிக்கு அதிலே வெறுப்புள்ளதாகத் தோன்றுமாயின் விடுப்பனென் 

பது கருத்து ஈண்டுக் கூறியது பரசிவனையன் று. எண்டிசைப் பாலருள் 

ஒருவராய ஈசான ரையென்க. என்னை ? ஏனையதிசைப்பாலர் வருகையும் 

வாராமையுங் கூறியதனாலும், சிவன்போலுருவும் ஊர்தியுந்தவத்தா லீசா 

ணியர் பெற்றள ராகலானுமென்க. இவ்வொப்புமைபற்றி மீச்சரன் றன் 

மையை மீண்டேற்றிக் கூறினார். (௧௪) 
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* உருவுகண்டுவப்ப தன் றியோடரித் தடங்கணலலார் 

திருவினுங்குலத்தினனுஞ்செய்கிலரார்வமென்னா 

மருவுதன்வடிவின்குற்றமனக்கொ ளாவயங்குபைம்பொற் 

குரைகழலிலங்குகோன்முட்குபோனும்வந்திலானே. 

[ இப்பாட்டால் குபேரன் வாராமைக்குக் காரணஞ் 
சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். உருவுகண்டு - அழகுள்ள வடிவைப்பார்த் து, உவப்பதன றி- 

மதிழ்வதல்லரமல், ஓடு - ஓடுகின்ற, அரி - செவ்வரிபரந்த, தட - விசா 

லம்பொருந்திய, கண் - கண்களையுடைய, நல்லார் - மங்கையர்கள், திரு 

வினும் - செல்வத்தினாலும், குலத்தினானும் - உயர்ந்தகுலத்தினானும, 
ஆர்வஞ்செய்லெர் என்னா .- ஆசைசெய்யமாட்டார்களென்ற, சன் வடி 

வின் - தன்னுடைய தேகத்தில், மருவு - பொருந்திய, குற்றம் - குற் 

றத்தை, மனம்கொளா - மனத் திலேகொண்டு, வயல்கு - பிரகாசிக்கின்ற, 

பைம்பொன் - பசும்பொன்னாற்செய்த, குரை-சத்தத்தையுடைய, கழல்- 

வீரக்கழல்கள், இலங்கு - விளங்குகின்ற, சோன் - பெருமைபொருந்திய, 

தாள் - பாதங்களையுடைய, குபேரனும் - குபேரனும், உந்திலான் - வந்தி 

லன், எ-று, 

தான் செல்வத்திலுங் குலத்திலு மிக்கவனாயிருப்பினும மங்கையர் 

அழகுள்ளவரை விரும்புவதன்றி மற்றையரை விரும்பாராகையால் தன் 

வடிவின்குற்தமாகிய கண் தெரியாமை மறைக்கக்கூடாத குற்தமாகை 

யால் அதுகண்டு நம்மை விழையாளென்று குபேரன் தமயந்தி சுயம்வர ௫ 

திற்கு வந்திலனென்க, அன்றியும் குபேரன் என்னும் பெயரே தன 

விகாரமான வடிவத்தைத் தெரித்தவின் வர்திலனென்பதூஉ மொன்று. () 

விரைகமழ்தருவினீ மல்விண்ண்வரிடத் தமார்வம் 

புரிகலனளன்மேலன் புபூண்டனள்புலம்புகொண்ட 

* உருவுகண்டு உவத்தலாவது - பெண்கள் அழகன்மிக்க புருடரைக் 

கண்டு இச்சித்தலாம் ; ௮து பெண்களுக்கு இயல்பே. அதனை 4 குலம் 

வேண்டு மென் நிருப்பார் குலத், துள்ளார் கல்வியினால் குறையாஞான- 

பலம்வேண்டு மென் நிருப்பார் தர்தைமார்பாந்த பெருஞ்செல்வமுள்ள- 

சலம்வேண்டுமென்றிருப்பார் தாய்மார்கள் யெளவனமு மழகுஞ்சான்2- 

நலம்வேண்டுமெனறிருப்பார் நாறுகுழன் மங்கைமார் கலத்இன்மிக்கோர்?? 

என்னுஞ்செய்யுளானும், 4 பெண்ணுசவுங்காலைப் பிதாவிரும்பும்வித் 

தையே யெண்ணிறனம் விரும்பு மீன்றதாய் கண்ணிடையிர், கூறிய நற் 
சுற்றங் குலம்விரும்புங் காம்தன து பொழுதின் விரும்பும்பெண், ?? 
என்னுஞ் செய்யுளானு முணர்க, ட் 



க: ர ட்ட தம், 

முருகவிழ்கறுமென் கூர் தன்முகிழ்முலை த் அவர்வாய்ப்பேதை 

நிருதரைவிழையாளென்னநிருதியும்போரந்திலா ன. 
ரீ 

[இப்பாட்டால் நிருதிவாராமைக்குக் காரணஞு 

சொல்லப்படுகின் ஓ ௮. | 

இ-ள். விரைகமம் - வாசங் கமழ்கின்ற, தருவினீழல் - ஐக்தருவி 

ணிழலி லிருக்னெற, விண்ணவரிடத்தும் - தேவர்களிடத்தினும், ஆர் 

வம் புரிலெள் - ஆசைசெய்டிலள்) ஈளன்மேல் - நளனிடத்தில், அன்பு 

பூணடனள் - அன்பு வைத்தவளாகி, புலம்புகொண்ட - இரங்குதலைக் 

கொண்ட, மு.கு அவிழ் - தேனொழுகுகன்ற, நறு - நறிய, மெல் - கூக் 

தல் - மெல்லியகுழலையும், மூகிழ்முளே - அரும்பையொத்த முலையை 

யும்; அவர்வாய் - செவ்வாயையுமுடைய, பேதை - தமயந்தியானவள், 

நிருதரை - இராக்கதரை, விழையாளென்ன - இச்சிக்கமாட்டாளென்று, 

நிருதியும் - நிருதியென்பவனும், போக்திலான் - வந்திலன். எ-று. 

முன் சொல்லப்பட்ட மூவருக்கு முண்டாகிய தடைஇவனுக்கில்லா 

இருந்தும் இலன்வாராசது அகத்துக்குணம் பலவிருப்பினும் மாதர்முதற் 

கண் வடிவழகையே விரும்புவராதலின் அவ்வழகுள்ள இந்திரன் முதலி 

யோரை யிகழ்ந்து எனை விழைந் தள்ள தமயந்தி அரக்கரென்னுங் குலம் 

பற்றி மாலைசூட்டாள் ஆயின், அதுபெறாதுவரின் அதின் மிக்க அவமான 

பில்லேயென்று தன்போறிலாற் குறித்து கிருதிவக்திலனென்க. விவேகி 

கள் இறர்ததாயினும் ௮வமானப்படுங் காரியத்தைக் குறித்துச் செல்லா 

மான்பது கருத அ. 
ரூ 

பப ௬. > டி . ௬. ன ந ௬. ௬. . - 

பொன்னகர்புரக்கும்வேர் அம்பொங்கழற்கிறையுமுந்நா 

மன்னனுந்தறுகட்பேழ்வாய்மறலியுமடமானோக்கி 

னன்னுகனளனுக்கன் 1 றந்தொடைசூட்டா ளென்ன 

வன்னவனு நவுதாங்யெணிநகர்மேயினாரே. 

[ இதனால் இக் திரன்முதலிய கால்வரும் வருதல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பொன்னகர் புரக்கும் வேந்தும் - இந்திரனும், பொங்க 

மற்ிறையும் ஃ அக்கினீபகவானும், முந்ர்மன்னனும் ஈ வருணனும் 

தறுகண்டேழ்வாய் மறலியும் - மமனும், மடமானோக்கின் - இளமான் 

பாராவையை யொத்த பார்வையை யுடைய, நன்னுதல் - தமயந்தி 
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யானவள்; ஈளனுக்கன்றி - நளனுக்கல்லாமல், ஈறுந்தொடை - நறியமலர் 

மாலையை, குட்டாள் என்ன - தரிக்கமாட்டாளென்று, அன்னவன்-அந்த 

சளனுடைய, உருவுதாங்கி - (வடிவையொத்த) வடிவத்தைக் கொண்டு, 

அணீிககர் - அழகிய நகரத்தில், மேயினார் - பொருகச்தினா. எ-று. 

தறுகண் - அஞ்சாமை ; பேழ்வாய் - பெரியவாய். 

நியாயமாகத் தம்முடைய பெருமைகளைத் தூதர்கள் மூலத்தில்விரும் 

பாத தமயந்தியை வஞ்ூத்தாவது பெறல்வேண்டுமென்னுங் கருத்தால் 

மணிதவடிலங் கொள்ளல் தமக்கிழிவேனும் இர்திரன் முதலிய நால்வரும் 

நளன் வடிவுகொண்டு வந்தனரென்க. காமமுள்ளவர்கள் அதன்விஷயத் 

தில் எதையுஞ் செய்வார்களென்பது கருத்து. 17 

கூற்றெனக்கொல்லும்2வழங்கொடியணிகொடிஞ்சித் திண்மடர் 

பாற்றிரைக்கவரிநெற்றிப்பண்ணமைகலினப்பாய்மா 

மாற்றருஞ்சீற்றக் அப்பின்வரிசிலையு மவரீ ட்ட ழ் 

காற்றிசைப்பரப்பும்போர்ப்பகாமவேனள அம்வர் தான். 

[இதனால் ஈளன்வருசல் சொல்லப்படுகின் ஐது. | 
% 

இ-ள். கூற்றென - யமனென்று சொல்லும்படியாக, சொல்லும்- 

கொலைசெய்கின்ற, வேழம் - யானைகளும், கொடியணி-கொடிகளணிந்த, 

கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, திண் - வலிமைபெற்ற, தேர்- 

தேர்களும், பால் - பாலினுடைய, திரை - அலைகள்போன்ற, கவரி- 

சாமரைகள்கட்டிய, நெற்றி - நெற்றியையுடைய; பண் அமை - கல்ல 

ணையமைகந்த, கவினம் - கடிவாளம்பூண்ட, பாய் - தாவுன்ற, மா-குதி 

சைகளும், மாற்றறாம் - நீக்குதற்கரிய, சீற்றம் துப்பின் - சோபமிகுந்த, 

வரிசிலை - நெடியவில்லையுடைய, உழவரீட்டம் - காலாட்கள் கூட்டமும், 

(ஆதிய இந்நால்வகைச் சேனைகளா' 5) நால் இசைப் பரப்பும் - நாலு திசை 

களின் பரப்பெல்லாம், போர்ப்ப - ரூடிக்கொண்டுவர, நாமம் - அச்சத் 

தைதருனெற, மேல் - வேற்படையையுடைய, ஈனும் - களமகாரா 

சனும், வந்தான் - வந்தனன். எ-று. 

இர்நிரன்  முதிவிய் தேவர்களே தமயந்தியை * விரும்பிய தன்னைத் 

தாதாகவிடுச்தும் வேறுதாஇகளை யனுப்பியும் தடைசெய்த துமன்றி, 

பின்னும் தன தருவங்கொண்டு வஞ்சிப்பதற்கு வருவதையறிந்தும் ஈன. 
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னைனவன் 6 ஊழையு முப்பக்கங் காண்ப ருலைவின்றித், தாழா துஞற்று 

பவர்?) என்பதால் தாழாது செல்லுச்திறத்தின ஞ.தலின் ஈளனுமென 

உயர்வு சிறப்பும்மை கொடுக்கப்பட்ட து. SS Le! 

உலகொருமூன் நினுள்ளவொளிழுடிமன்னசெல்லா 

மிலகுபொ ற்குடுமிவான்றேயெயிற்புறத்திறுத்தாராக 

வலகில்வெஞ் சனை குழவரும்பெறற்சு ற்றத்தோடும் [னே 

விலகிவில் ஓமிழும்பைம்பூண்விதர்ப்பர்கோ னெதிர்கொண்டா 

| இதனால் சுயம்வரத்திற்கு வந்தவரை வீமன் எதிர் 

கொள்ளல் சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். உலகொரு மூன்றினுள்ள- ிரிலோகங்களிலுமுள்ள, ஒளி- 

காந்தியையுடைய, முடிமன்னமெல்லாம் - மகுடத்தை யணிந்த அரசர்க 

ளெல்லாரும், இலகு - பிரகாசிக்கின்ற, பொன் குடுமி - பொன்னாலாகிய 

கொம், வான்றோய் - ஆதாயமளாவிய எயில் புறத்து - மதிற் புறத்திலே, 

இறுத்தாராக - தங்கனெராக, (அதுகேட்டு) , அலகில் - அளவற்ற, வெம்- 

வெவ்விய, சேனை குழ - சேனைகள், சூழ்ச்துவர, அரும்பெறல் - பெறு 

தற்கரிய, சுற்ற ச்தோடும் - ளைஞரு_ன், விலகி - வீதி, வில் - ஒளியை, 

உமிழும் - உமிழ்கின்ற, பைம்பூண்-பசிய ஆபரணத்தையுடைய, விதர்ப் 

பர்கோன் - வீமராசன், எதிர்கொண்டான் - எதிர்கொண்டனன். எ-று, 

பலவித உபசாரங்களினும் எதிர்கொள்ளுதல் முற்பட்ட தாகலின் 

அங்குவந்த அரசர்களுக்கு வீமராசன் அதனைச் செய்தனனென்க. 19. 

விரைசெ றியலங்கன் மாலைவிண் ணவர்விஞ்சை மன்ன 

ருருகெழுமுரகவேந்தசோங்குநீருடுத்தஞாலக் 

தரசிளங்குமரரோமெளவளாய்முகமன்கூறி 

வரிசையின்வழாமைதோக்கிவான் கிறப்பியற்றினானே. 

| இதனால் வீமன் அவர்களுக்குச் இறெப்புச்செய்தல் 

சொல்லப்படுதன்ற அ. 

இ-ள். விரைசெறி - வாசயிகுந்த, அலங்கன்மாலை - மலர்மாலையை 

யணிந்த; விண்ணவர் - தேவர்கள், விஞ்சைமன்னர் - வித்தியாசாவேர் 

தர், உருகெழும்-வடிவுள்ள, உரகவேந்தர்-நரகவேந்தர், ஓங்கு - உயர்ந்த, 

மீருநத்த ஞாலத்து - கடலாழ் சூழப்பட்ட பூமியிலுள்ள, ௮ரசிஎங் குமா 
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ரோடும் - இசாசகுமாரரோடும், அளவளாய் - கலந்து, முகமன்கூறி- 

உபசார வார்த்தைகளைச் சொல்லி, வரிசையின் - இரமத்தினில், வழாமை- 

தப்பாமல், நோக்கி - ஆலோசித் ௮, வான் - மேலாதிய, சிெப்பு-சறப்பை, 

இயற்றினான் - செய்தான். எ-று. 

தன்னின் யிக்கோர்க்குச் செய்யும் எழுவகை மரியாசைகளுள் பிரியி 

னுடங்கு சேறலொழித் அ, இருப்பெழுகை, விரைந்துபோதல், எதிர் 

கொள்கையென்னு மூன்றும் முற்பாட்டிலும், தவிசினிடையிருத்தல்; 

பூசைசெய்தல், இன்சொலாதியா லுவப்புச்செயல் என்னு மூன்றும் இப் 

பாட்டிலும் அடங்குதல் காண்க. அளவளாவல் - கலத்தல், 6 அட்டா 

லும்பால்சுவையிற் குன்றாதளவளாய் '? என்த ஒளவையார் திருவாக் 

கானு முணாக. உரு - உட்குமாம், 20 

தோட்டலாமாலைகாற்றித் துறக்கமோடுறழச்செய்த 

வீட்டகந்தோறும்பைம்பொன விளங்கிழைசெவ்விவாய்ப்பத் 

தீட்டியவுருவிகோக்கித்தேறல்கொப்புளித் அமாந்தும் 

பாட்டளித்தாமவேந்தர்பகர்பொழுதாற்றினாரே. 

[இதனால் அரசர்கள் பகற்பொழுது போக்கல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. ] 

இ-ள். தோடு-இதழகளையுடைய, அலர்-மலராற்றொடுத்த, மாலை- 

மாலைகளை, நாற்றி - தொங்கக்கட்டி, துறக்கமோடு - தெய்வலோகத் 

துடனே, உறழ - ஒக்கும்படி, செய்த - செய்யப்பெற்ற, வீட்டகந்தோ 

றும் - வீடுகளினிடக்தோறும், பைம்பொன்-பசியபொன்னினால், விளங் 

இமை - தமயந்தியின அ, செவ்வி வாய்ப்ப - அழகுபொருந்த, இட்டிய- 

எழுதிய, உருவுநோக்கி - பதுமைகளின் வடிவங்களைப் பார்த்து, சேறல்- 

தேனை, கொப்புளித்து - கொப்புளித்து, மாந்தும் - உண்ணுகின்ற, 

பாட்டு - இசைகளைப்பாடுகின்ற, அளி - வண்டுகள் மொய்த்த, தாம 

வேந்தர் - மாலையையணிந்த அரசர்கள், பகற்பொழுது - பகற்காலத்தில், 

ஆத்றினார் - காமகோயைப் பொறுத்திருந்தார்கள். எ-று. 

இவ்வரசர்கள் காமந்தலைக்கொண்டவர்க ளாகலால் அழகினால் தாம் 

விழைந்த தமயந்திக்கொப்பாகிய பதுமைகளைப்பார்த் துப் பகத்பொழுதில் 

தமது காமகோயைச் சதித்துக்கொண்டிரு்தனரென்க, ஒப்புமை நோக் 

கல், சத்தரந்தட்டல், கனவிற்காண்டல், அவர்மெய் யுற்றதைத் தீண் 

டல் இந்நான்கும் காமரோய்க்குப் பரிகாரமாம், '£ கூடும்பிரிவினிலுங் 
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கூடாப்பிரிவினிலு - மோடுமன்பர் கேர் காட்சியோவியத்தி, டைல்- 

கணவர்மெய்ப் பூண்டவற்றைத் தீண்டலென்பர் காமத் - தினையுமவாக் 

குற்றமருக்தே ?? இதனாலறிக. கூடும்பிரிவு - ஒரு கிமித்தம் பற்றிப் 

பிரிதல், கூடாப்பிரிவு - இறத்தல், இதுவடநாவிற்கண்டு மொழிபெயர்க் 

கப்பட்டது விளங்கிழை செவ்விவாய்ப்பத் தீட்டிய வுருவென்பதற்கு? 

பிரகாசிக்கின்ற ஆபரணங்கள் அழகுபொருந்த எழுதப்பட்ட சித்திரமென் 

பாருமுளர். விளங்கிழை செவ்விவாய்ப்பவென' உவமானமாகிய நீட்டிய 

வுருவங்களை உவமேயமாகக் கூறலால் எதீர்நிலையணி. 2] 

சேயுயர்விசும்பிற்தேவர்கெண்டிரைப்பரவைசூழ்ந் த 

மாயிருஞாலங்காக்குமன்னவருர கருற்ற 

காயமற்காமவெந் தீகன ற் றுமென் றஞ்சினுன்போற் 

பாயிருளுலகம்போர்ப்பப்பகல்செய்வான் கடலுளாம்ந்தான். 

| இதனால் குரியாத்தமயனஞ சொல்லப்படுகின்ற அ | 

இ-ள். சேயுயர் - மிகவுமுயர்ந்த, விசும்பில் - தெய்வலோகத் திலி 

ருக்கும், தேவர் - தேவர்களும், தெண்திரைப் பரவை சூழ்ந்த - தெள் 

ளிய அலைகளையுடைய கடலாத் சூழப்பெற்ற, மா இரு ஞாலங்காக்கும்- 

மகத்தாயெ பெரிய பூமியைப் புரக்கன்ற, மன்னவர் - அரசர்களும்; 

உரகர் - காகவேந்தர்களும், உற்ற - (ஆதிய இவர்க) எடைந்த, காய் - சுடு 

கின்ற, அழல் - வெப்பம் பொருந்திய, காமவெம்த - காமாக்கினி, கனம் 

றும் ஏன்று - தன்னைச்சடுமென்று, அஞ்சினான் போல் - பயந்தவன் 

போல், பாய் - பரவிய, இருள் - இறாளானது, உலகம்போர்ப்ப - உல 

கச்சைமாடிச்கொள்ள, பகல் செய்வான் - சூரியனானவன், கடலுள்- 

மேற்றிசைக்கடலுள, ஆழ்ந்தான் - அழுந்தினான். எ-று. 

வெப்பத்தையுடைய குூறியனையும் அஞ்சச்செய்தலால் காமத்தீ 

அவனிலும் மிச்சசென்பது கருத்து அஞ்சினான்போலெனக் குறித்தலால் 

தற்துறிப்பணி. 22 

வீரிக தர்மெள லிவிண்ணோர்மெய்யொளிபரத்தலானு 

மரசளங்குமரர்மார்பிலணிவெயிலுமிழ்தலானு 

முரகர் தஞ்சுடிகையுச்சயொளீர் மணியிமைத்தலானும் 

பரிதிமேற்கடலுளாம்ந்தும்பாயிருள்பாச் ததின்றே. 
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[இதனால் இருள்பரவாமைக்குக காரண
ஞ 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | | 

இ-ள். விரி-விரியப்பெற்ற, கதிர-ரெணங்களை யுடைய, மெளலி. 

மகுடங்களைத் தரித்த, விண்ணோர் - தேவர்கசனூடைய, மெய்யொளி- 

தேககாந்திகள், பரத்தலானும் - பரவுதவாலும், அரசிளங்குமார்மார்பில்- 

இராசகுமாரா்கள் மார்பிலிருக்கும், அணி - ஆபரணங்கள், வெயில்- 

ஒளியை, உமிழ்தலானும் - கொப்புளித்தலாலும், உரகர் - நாகவாசர்க 

டைய, சுடிகையுச்சி - முடியின்மேல், ஒளிர் - விளங்குகன் த, மணீ- 

இரத்நங்கள், இமைத்தலானும் - பிரகாசித்தலாலும், பரிதி - சூரியனை 

வன, மேற்கடலுள் ஆம்ச்தும் - மேற்கடலுளழுந்தியும், பாய் - பாய் 

இன்ற, இருள் - இருளானது, பரந்தது இன்று - பரந்ததில்லை. எ-று. 

மெய்யொளி பரத்தல் அணீவெயி லுயிழ்தல் ஒளிர்மணி யிமைத் 

தல் ஆூய பிரகாசங்கள் சூரியன் பிரகாசித்தல்போ லிருந்தனவென்ப த 

கருத்து. மெய்யணி .மணிகளை இருள் பரவரமைக்குக் காரணமாகச் 

சொல்லப்புட்டமையால் கூட்டவணி. 25 

மையவாங்கரியகூம் தல்வாள் டெர் தனையவுண்கட் 

பையரவல்குற்செவ்வாய்ப்பனிமொழிவ துவைவேட்டு 

வெய்யசெ ங்க திரி ஏனாடும்வெண்மதியுறைத றன்னா 

லெய்துமிக்காலந் தன்னை யிரவென்கோபகலென்கேனே. 

இ-ள். மை - அஞ்சனமானது, அவாம் - விரும்புகின்ற, கரிய 

கூந்தல், - கருமையுள்ள கூந்தலையும், வாள்கிடக்தனைய - வாளாயுசங் 

இடந்ததை யொத்த, உண்கண் - மையுண்டகண்களையும், பையாவல் 

குல் - அராப்படம்போன்ற அல்குலையும், செம் வாய் - வெந்த வாயை 

யும், பனிமொழி - குளிர்ச்சிபொருந்திய சொல்லையுமுடைய தமயகதியி 

னது, வதுவைவேட்டு - விவாகத்தை விரும்பி, வெய்ய - வெவ்விய, 

செங்கஇரினோடும் - குரியனோடும், வெண்மதி - சந்திரன், உழைதல் 

தன்னால் (அர்நகரத்தில்) தங்குகின்றபடியால், எய்தும் - பொருந்திய, 

இக்காலந்தன்னை - இக்காலத்தை, இரவு என்கோ - இரவென்றுசொல்லு 

வேனோ, பகலென்சேனோ - பகலென்றுசொல்லுவேனோ, [இன்ன 

தென்று சொல்வேன் | எற. 24 

ததைமலர் த்தெரியல்வேந்தர்தளர்க்துமெய்பதைத் அவாடப் 

புதையிருட்போர்வைமெய்யிற்பொலிவுறப்போர் தீதுவெய்ய 
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கதழெரிச்செக்கர்பேழ்வாய் திறந் துவெண்கதிர்குலாய 

மதிவகிரெயிறு தான் றவந்த துமாலைக்கூற்றம். 

| இப்பாட்டால் மாலைப்பொழுதின் வரவுசொல்லப் 

படுகின்ற த. | 

இ-ள். ததை - நெருங்கிய, மலர்த்தெரியல் - மலர் மாலையை 

யணிந்த, வேந்தர் - அரசர்கள், தளர்ந்து - தளர்ச்சியடைக்கு, மெய்ப 

தைத்து - தேகம்பதைத்து, வாட - வாடும்படி, புதை - (உலகத்தை) 

மூடுகின்ற, இருள்போர்வை-இருளாகிய போர்வையை, மெய்யில்-(தன) 

தடம்பில், பொலிவுற - விளக்கமிக, போர்த்து - போர்த் துக்கொண்டு, 

வெய்ய - கொடிய, கதழ் - வேகத்தையுடைய, எரி - நெருப்பையொத்த, 

செக்கர் - செவ்வானமாகிய, பேழ்வாய் இறக்து - பெரியவாயைத்துறநத, 

வெண்கதிர் - வெள்ளிய கிரணங்கள், குலாய - விளங்கப்பெற்ற, மதி- 

சந் இரனாகய, வூர் - பிளப்பையுடைய, எயிறு - கோரப்பல்லான து, 

தோன்ற - தோன்றும்படி, மாலை - மாலைப்பொழு.தாகிய, கூற்றம் - யம 

னானது வந்தது - தோன்றிற்று, எ-று, 

மாலைப் பொழுதான து விரகெளைக் கொல்லப்பட்ட பர்த் அதற் 

கேற5 அதைக்கூற்றுவனாகவும; இருளை மழைக்கும் போர்வையாகவும், 

செவ்வான ச்தைப் பேழ்வாயாகவும் பிறையைப்பல்லாகவும் உருவகஞ் 

செய்தார், ஆதலால் ௮க்கூற்றுவன் தான் கொல்வதே யன்றித் தன்போர் 

வையால் மறைத்தும் வாயால்விழுங்கியும் பல்லாற் கறித்தும் கொல்வா 

னென்பதாயித்று. இஃது உநப்புடை யுருவகவணி. 29 

விரிகதாபரப்பிவானமீதெழுகுழவித்திங்க 

ளெரிமணிப்பூண்செய்திண்டோளெழுபுவிவேர்தர்மேலும் 

வரிசிலைகுழையவாங்கமெண்டமர்தொடங்குமாரன் 

குரைகடன்முசசமெற்றுங்குணிலெனச்சிறக் த தன்றே. 

| இதுமுதல் ஏழுபாட்டால் வளர்பிறையின் 

ரறேற்றஞ் சொல்லப்படுகின் ஓ த. | 

இ-ள். விரிகதிர் - விரிந்த கரணங்களை, பாப்பி - பரவச்செய்து, 

வான்மீது - ஆகாயத்தில், எழு - எழுந்த, குழவித்திங்கள் - இளம்பிறை, 

எரி - விளங்குகின்ற, மணி - இரத்தினங்கள் பதித்த, பூண்செய்-ஆபர 

ணங்களை யணிந்த, இண்தோள் - வலிமையுள்ள தோளையுடைய, எழு 

புவிவேர்தர்மேலும் - ஏழுதிவிலுள்ள அரசர்கள் மேலும், வரி - நெடிய, 



சுயம்வரப் படலம். த்? 

சிலை - வில்லை, குழையவாங்கி - வளையவளைத் த, மண்டு - நெருங்கிய, 

அமர் - போரை, தொடங்குமாரன் - ஆரம்பிக்கு மன்மதன ௮, குரை- 

ஒலிக்கின்ற, கடல்முரசம் - கடலாடிய பேரிகையை, எற்றும் - அடிக் 

இன்ற, குணில்என - குறுந்தடிபோல், சிறந்தது - இறந்திருந்தது. எ-று, 

அழகிற் இறந்த தமயந்தியை விழைந்து வந்த அரசர்களனைவரும் 

அவ்விரவில் அளவற்ற காமவருத்தத்தை அடைவதற்கு மன்மதன் காரண 

மாதலால் இதுகாறும் போலன்றி அதிகமுயற்சியோடு படையெடுத்து 

வருவதற்குக் குறியாக அக்காலத்தில் ஒலிக்குங் கடலை மூரசமாக்கி அங்க 

ணுண்டாகிய பிறையை அதை எற்றுங்குணிலாகக் கூறினாரென்க, 26 

ஏர்குடியிருந்தநங்கையிளமுலைப்போகம்வேட்ட 

நீர்மலிகடலந்தானைநெடுநிலவேற் தர் தம்மேல் 

வார்சிலைத்தடக்கைமாரன்மண்ட.மர்புரியக் தூண்டுங் 

கூரிருள்வேழக்கோட்டினெழுர் த அகுழவித் திங்கள். 

இ-ள், குழவித்திங்கள் - இளம்பிறையான த, ஏர் - அழகுகளா 

னவை, குடியிருந்த - ஒருங்குபடத்தங்கி யிருக்கப்பெற்ற, ஈங்கை - தம 

யந்தின த; இள - இளமையாகிய, முலை - ஸ்தனங்களின து, போகம்- 

அணைதலை, வேட்ட - விரும்பிய, நீர்மலி - நீர்மிகுந்த, கடல் - கடலாகிய, 

அம் - அழூய, தானை - ஆடையையுடைய, நெடுநிலம் - நெடிய பூமியி 

லுள்ள, வேந்தர் தம்மேல் - அரசர்கள்மீ த, வார்கிலை - நீண்டவில்லை 

பேர்ல் தடக்கை - விசாலமாகய கையையுடைய, மாரன் - மன்மதன், 

மண்டு அமர்புரிய - நெருங்கிய யுத்தத்தைச்செய்ய, தாண்டும் - நடத்தப் 

பட்ட, கூரிருள் - மிகுக்தஇருளாகிய), வேழம் - யானையினது, கோட் 

டின் - கொம்புபோல், எழுந்தது - உதித்தது. எ-று. 

தழ்த்திசைச் தோன்றிவரும் இருளை அக்காலத்தில் வரு மன்மத 

னத யானையாகக்கூறி மேற்றிசைத் தோன்றியபிறையையும் அதற்குக் 

கொம்பாகச் சொல்லப்பட்டது. இதனால் இவ்விரண்டும் காமனைப்போ 

லும் விரகிகளுக்குக் காமத்தை விளைவித்து வருத்தமென்பது . கருத்து 

இருள்வேழமென்பது உருவகம். கோட்டினெழுந்த தென்பது தற்தறிப் 

பாணி, இது முன்னுருவகத்தை அங்கமாகக்கொண்ட அ. 27 

௦9 
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கள்ளுயிர்த்தினவண்டார்க்குங்கமலம்வாய்முடி ழ்ப்பச்செய்ய 

வள்ளலங்கயத்துளாம்பலலர்த்திய குழவித்திங்க . ம். 

டெள்ளுசெங்க திரான மாலைத்தெரிை வவெம்முலையிற்கோட்டு 

வள்ளுகிர்க்குறியிற்றோன் நிப்பொலிவுறவயங்கிற்றன்றே. 

இ-ள். கள் - தேனை, உயிர்த்து - தந்து, இனம் - கூட்டமாகிய) 

வண்டு - வண்டுகள், ஆர்க்கும் - ஒலிக்கின்ற, கமலம் - தாமரைமலர்கள், 

வாய்மூடிழ்ப்ப - குவிய, செய்ய - சிவந்த) அள்ளல் - குழைசேற்றை 

யுடைய, அம் - அழூய, கயத்துள் - தடாகத்துள், ஆம்பல் - அல்லிகளை, 

அலர்த்திய - மலரச்செய்த, குழவித்திங்கள் - இளம்பிறையான ௫, 

தெள்ளு - தெளிந்த, செம்கதிரோன் - சிவந்த கதிரையுடைய சூரியனான 

வன், மாலை - மாலைப்பொழுதாகிய, தெரிவை - மங்கையினுடைய,வெம் 

முலையில் - விருப்பத்தைச்செய்யுங் கொங்கைகளில், கோட்டும் - ஊன் 

றிய, வள் - கூறிய, உடிர்க்குறியின் - ஈகக்குறியைப்போல், தோன் றி- 

உண்டாம், பொலிவுற - அழகுபொருந்த, வயங்கிற்று - விளங்கிற்று. 

எ-று, 

சூரியனோடுகூடிப் பிரிந்து நின்ற மாலைப்பொழுதிற் காணப்படு 

இன்ற பிறையினை அவன்செய்த நகக்குறியாகக் கூறினார். புணருமிடத்து 

நகக்குறி யுண்டாதல். 4 பற்குறி ஈகக்குறிகள் பாணிகொடுதட்ட, னற் 

கமிழ்து துய்த்தல்களி கன்றெழவணைத்த, லற்குகரணங்களறி யாருமெளி 

தாகக், கற்கும்வகை நின்றன கதிர்த்தமணியோவம் ?? இதலைறிக. 

மாலைப்பொழுதி லுண்டாகிய பிறையினைச் சூரியனோடு கூடிப்பிறிந்த 

மாலைப்பெண்ணின் முலைக்குறியாகக் குறித்தலால் இது தற்தறிப்பணி, 

சேட்டிளம்பரிதிமாபினளனுக்குத்தெரியளைச் 

சூட்வெடெரிவையென்ன த் அலங்கு£ழ்த்திசைமாதன்பிற் 

காட்டி பநிருத்தக்கையிற்கதிர்நிலவுமிழுந் தண்ணென் 

கோட்டிளம்குழவித்திங்கள்குடபுலத்தெழுந்த தன்றே. 

(இ-ள் சேடுஇளம் - மிகுந்த இளமையையுடைய, பரிதி - குரியன் 

போன்ற, மார்பின் - மார்பினிடத்தில், ஈளனுக்கு - நளமகாராசனுக்கு, 

நாளை - காளைப்பொழுதில், தெரிவை - தமயந்தியானவள், தெரியல் சூட் 

டுவளென்ன - மாலையைத் தரிப்பாளென்று, துலங்கு - விளங்குகின்ற, 

சழ்திசைமாறு - கிழக்குத்திக்காகிய மங்கையானவள், அன்பின் - அன்பி 

சி 



சுயம்வரப் படலம். 459 

னாலே, காட்டிய - சாட்டப்பட்ட, கிருத்தக்கையில் - அவியக்கைபோல் , 

கதிர் - கதிர்களாயெ, கிலவுமிழும் - ஒளியைக் கொப்புளிக்கின்த, தண் 
ணென் - குளிர்ச்சபொருந்திய, கோடு-வளைந்த, இளங்குழவித் திஙகள்- 

மிருந்த இளமைபொருந்திய பிழையானது, குடபுலத்து-மேற்குத்திசை 

யில், எழுந்தது - உதயமாயிற்று. எறு, 

நாடகக்கணிகையர் தமது கருத்தினுள்ளதை அவிநயத்தால் அபி 
முகத்திற் காட்டுதவியல்பாதவின் அவ்வாறு இழ்த்துசை மாது தமயந்தி 

நளனுக்கு மாலைகுட்டலைக், காட்டிய நிருத்தக்கைபோல் இளம்பிறை 

மெழுந்ததென்றார். அவிஈயக்கையாகயெ * இணையாவினைக்கை முப்பத்து 

மூன்றுள் . இளம்பிறைக்கை என்று மொன்றுளதாகலின் இளம்பிறை 

யெழுதலை நிருத்தக்கையென்றார். இளம்பிறை என்னுங் கையாவது-சட்டு 

விரல், ஈடுலிரல், பவித்தாவிரல், சிறுவிரல் என்னு நான்கும் உள்ளே 

வளைய, பெருவிரல் நிமிர்ச்து நிற்பது அத, : சட்டுபேடு மநாமிகை று 

விர - லொட்டியசம்வளைய வொச௫ித்த பெருவிரல் - விட்டு நீங்கும் வி) 
29 யிற்றென்ப என்னும் நாடக நூல் விதியாலுணர்க. பிறையில் நீருதீ 

 தக்கையைக் குறித்தமையால் தற்தறிப்பணி. 29 

கூன் பயில்குழவித் திங்கள் கொள்ளை வண்டிருந் துபாடக் 

கான பயின் மலர ம்போ துங்கன்னலஞ்சிலைக்கைவேட 

னூன்பயில்குருதிவற்கணொண் ணுதன்மடவாருள்ள 

மீன்கவரதூண்டிலென்னவிசும்பிடைவிளங்கிற்றன்றே. 

இ-ள். கூன்பயில் - வளைவுபொருந்திய, குழவித்திங்கள் - இளம் 

பிறையான அ, கொள்ளை - மிகுதியாக, வண்டிருந்து - வண்டுகளிருக் த, 

பாட - பாடலைச்செய்ய, காபையில்-வாசம்பொருந்திய, மலாம்பேர்தும்- 

மலர்க்கணேகளையேக்துய, கன்னலஞ் சிலைகைவேடன் - மன்மதன ௮, 

ஊன்பயில் - தசைபொருர்திய, குருதி - உதிரத்தையுடைய, வேல்கண- 

வேல்போன்ற கண்களையும், ஒள் நதல் - ஒளிபொருக்திய செறறியையு 

முடைய, மடவார் - மாதா து, உள்ளம் - மனமாகிய, மீன்- மீனே, கவர்- 

அபகரிப்பதற்குப் போடப்பட்ட, கூண்டில் ஏன்ன - தூண்டிலைப்போல், 

விசும்பிடை - அகாயத்தினிடத்அ, விளங்கிற்று பிரகாசித்தது. ௭-௮. 

* இனையாவினைக்கை மூப்பத்துமூன்று வகையான பதாகை, 
திரிபதகை, கத்தரிகை, தூபம், அராளம், இளம்பிறை, சுகதுண்டம், 
முட்டி, கடகம், கூசி, கமலகோசிகம், காங்கூலம், சபித்தம், விற்பிடி, 
குடங்கை, அலாபத்திரம், பிரமாம், தாம்பிரசூடம், பசாசம், முகுளம், 

பிண்டி; தெரிநிலை, மெயர்நிலை,உனனம்; மண்டலம், சதுரம், மான தலை, 
சங்கு, வண்டு, இலதை, கபோதம், மகரமுகம், வலம்புரி என்பனவாம். 
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மாமிசத்தை விரும்பிப் பற்றிய மீன்களைத் தூண்டில் இறக்கும்படி 

செய்வதுபோல், இப்பிறையும் காமவிடாய் தீரத் தன்னைப்பார்க்கின் ற 

பிரிந்தவரை வருத்துவதாகலின் இவ்வாறு கூறினார். பிறையைத் தாண் 

டின்முள்ளாகக் குறித்தமையால் தற்தறிப்பணி. 20 

நீனிறத்தங்கண்வானநீள்கடற்பரப்பிற் நாய 

வானிலாக்கதிர்கள்வி௫வயின்வயின் விள ங்குசன் ற [ங் 

மீனெனுங்கதிர்கொண்முத்த வெண்மணியுயிர்த்துத்தோன்று 

கூன்முதுஇப்பியென்ன வெழுக்த துகுழவித்திங்கள். 

இ-ள். குழவித்திங்கள் - இளம்பிறையானது, நீனிறத்து - நீல 

நிறத்தையுடைய, அம்கண் - அழகிய இடத்தையுடைய, வானம்-ஆகாய 

மாகிய, நீள் - நீண்ட, கடற்பரப்பில் - கடவின அ பரப்பிலே, தூய - பரி 

சுத்தமாகயெ, வால் - வெள்ளிய, நிலாக்கதிர்கள் - பிரகாசத்தையுடைய 

கிரணங்களை, வீசி - எறிந்து, வயின்வயின் - இடங்கள் தோறும், விளங்கு - 

இன் ற - பிரகாக்கின்ற, மீனெனும் - மீனென்டறெ, கதிர்கொள் - இர 

ணங்களைக்கொண்ட,முத்தவெண்மணீ-வெள்ளியமுத்தங்களை,உயிர்த் து- 

ஈன்ற, தோன்றும் - விளங்கும், கூன்முதுகு இப்பியெனன - வளைந்த 

முதுகையுடைய இப்பியைப்போல், எழுந்தது - எழுந்தது. எ-று. 

மீனெனு முத்தமென்றது - உருவகம் கூன்ரு துப்பி யென்ன 

வெனக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி, அங்கண் - இடமகன்ற, 91 

ஒங்குயர்விசம்புபூத்தவுடுப்புகர்முகத்ததாய 
வாங்குவிற்றடக்கைமாரன்மலர் தலையுலகிற் றாண்டுந் 

தாூங்கிருட்களிகல்யானை துரத்திமக்தோட்டிபோலத் 

இங்கஇர்க்குழவித்திங்கள்சேணிடைத்திகழ்க் ததன்றே. 

இ-ள். தீம்கதிர் - தஇத்திப்புப்பொருக்திய இரணங்களையுடைய, 

குழவித்திங்கள் - இளம்பிறையான அ, வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, வில்- 

கருப்புவில்லேந்திய, தடகை - விசாலம்பொருக்திய கையையுடைய, 

மாரன் - மனம சனை மலாதலை உலகில் - பரந்தஇடச்தையுடைய 

வுலகத்தில், அண்டும் - செலுத்துகின்ற, ஓங்குயர் - மிசவுமுயர்ந்த, 

விசும்பு - ஆகாயத்தில், பூத்த - உண்டாகிய, உடு - தாரகைகளாதிய, புகர் 

முகத்ததாய - புள்ளிபெற்ற முகத்தையுடையதாகிய, துங்கு - தங்கிய, 
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இருள் - இருளாகிய, களிஈல்யானை - களிப்பையுடைய நல்லயானையை, 

அரத்திடும் - ஓட்டுகின் 2, தோட்டிபோல-அங்குசம்போல், சேணிடை- 

அகாயத்தினிடத்து, திகழ்ந்தது - பிரகாசித்தது. எ-று, 

இதவும் அவ்வணி. 
் 92 

பிள்ளைமாமதியங்கான் றநிலவழற்பிழம்புபற்ற 

வுள்ளகெக்குருகிமாழாக் அலம்பொருவயிரத்திண்டோ 

எள்ளிலைவடி வேலேந் துமரசிளங்குமசர்பூண்ட 

தள்ளருங்காதலெம்மாற்சாற்ரலாந்தகைமைத்தன்றே. 

இ-ள். பிள்ளை மாமதியம் - இளம்பிழையானது, கான்ற - வீசிய, 

நிலவு - சந்திரிகசையாகய, அழல்பிழம்பு-அக்கினித்திட்சியான இ, பற்ற- 

பிடிக்க, (அதனால்) உள்ளம் - மனமானது, நெக்குருகி - மிகவுமுருகி, 

மாழாந்து - மயங்கி, உலம்பொரு - இரள்கல்லையொத்த, வயிரம் இண் 

தோள்-வச்சிரம்போன்றத இண்ணியதோளையுடைய, அள் இலை-தசையை 

யள்ளிக்கொள்ளுகின்ற இலையையுடைய, வடிவேல் ஏந்தும் - வடித்த 

வேலையேர் தனை, அரளெங்குமரர் - இராசகுமாசர்கள், பூண்ட- 

அடைந்த, தள் அருங்காதல் - தள்ளுதற்கரிய ஆசை, எம்மால்-எம்மால், 

சாற்றலாம் - சொல்லலாமாகிய, தகைமைத்தன் று-தகைமையையுடைய 

தன்று. எ-று. 

காமமான த எப்படிப் பட்டவர்களாலும் விலக்குதற் கரிதாகையால் 

தீள்ளருங் காதலென்றார். தள்ள என்பதன்கண் அகரந்தொகுத்தல் விகா 

ரம். இதுவும் வரும்பாட்டும் ஆசிரியர் கூற்றெனக் கொள்க, இலை- 

இலைத்தொழிலுமாம். வடி - கூர்மை. 23 

ஏற்றுரிமுரசச் தஞ்சாவிதர்ப்பர்கோனினிதினீ ன் ற 

கோற்றொடிவதுவைவேட்டுக்கூரிருட்கங்குற்போ திற் 

ருற்றிளம்பூகவேலித்தண்பணைநிட தங்காக்கு 

மாற்றல்சானள னுக்குற்றவரும் துயருரைக்க லுற்றாம். 

இ-ள். ஏறுஉரி - இடபத்தின் றேோலாோற் செய்த, முரசம்-பேரிகை 

யானது, துஞ்சா - உறங்காத வாயிலையுடைய, விதர்ப்பாகோன் - வீமன், 

இனிதினீன்ற - இணிமையினாற்பெற்ற, கோற்றொடி -. தமயந்தியின து, 

வடி.வைகேட்டு - விவாகத்தை விரும்பி, . கூரிருள் - மிகுந்த இருளை 

யுடைய, சங்குல்போ தில் - இசாப்பொழுூல், தாறு - குலைகளையுடைய, 

இளம்பூகவேலி-இள மைபொருக்கிய கமுகவேவிகுழ்க்த; சண்-குளிர்ச் ச 



402 நைடதம். 

பொருந்திய, பணை - வயல்களையுடைய, நிடதங்காக்கும் - நிடததேசத் 

தைப்புரக்கின்ற, ஆற்றல்சால் - வலிமையிக்க, ஈளனுக்கு - நளமகாராஜ 

னுக்கு, உற்ற - பொருந்திய அருந்துயர் - ப்ப த்தல் 9 
உரைக்கலுற்றாம் - சொல்லத்தொடங்கினாம். எ-று, 

வலிமை மிக்க ஈளனாலும் பொருத்தற்சரிய துயரென்றது அதன 

அருமையைக் குறிப்பித்து நின்றது. ஆற்றல் - பொறழையுமாம். ௦4 

கவிவிரத்தம். 

பனிமைக்கடலிற்பமொரமிர்தோ 

டினிதிற்றிருவோடுமெழுக் தளையென் 

மன னுற்றவள் வா ணுதல்போலுதியாற் 

கனலத்சகுமோசலைவெண் மதியே. 

| இதனால் களன் பிறையை வெறுத்தல் 

சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

இ-ன். கலை - கலையையுடைய வெண்மதியே - வெள்ளியசம் 

தனே, பணி - குளிர்ச்சிபொருந்திய, மை - கரிய, கடவிற்படும் - கட 

தற் ஆர் - நிறைந்த, அமிர்தோடு - அமிர்தத்தடன், இணி 

தின் - இனிமையுடைய, இருவோடும் - ர்க் எழுந்தனை- 

லில் என்மனனுத்றவல்-என் மனத்தி ட ரல தன் தமயக்தி 

மீனது, வாள் - ஒளிபொருந்திய, நுதல்போலுதியால் - நெற்றிபோ 

லிருக்கின்றாய், கனலத்தகுமோ - (8) (என்னைச்) சுடத்தகுமா ? எ-று. 

நீ தோன்றிய இடத்தின் குணத்தையும் உடன் பிறந்தோர் தன்மை 

யையும், உணராவிடினும், தமயச் தியினது நிகரில்லாத நெற்றிக்கு நிக 

சானாய் ; இப்பொழுது அ.தற்குரியமகழ்ச் செய்வதைவிட்டு வெப்பஞ் 

செய்யின் அப்பெருமை உனக்குச் தகாதென்பது கருத்து. மனன்-போவி 

ஆல்-அசை., ம 

கொந்தார்குவளைக்குளிர்மென் மலரிற் 

பைந்தாது அதைந்துபடிந்துகறுஞ் 

சந்தாடவியூடுதவழ்ந் தவரு 

மக்தாநிலமேயுயிர்வெள வுதியோ. 

| இதனால் தென்றலை வெறுத்தல் சொல்லப்படுதின் ற அ. | 

இ-ள். கொந்தார் - திரளாக நிறையப்பெற்ற, குவளை - உற் 

பலத்தின து; குளிர் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, மென்மலரில் - மெல் 



சுயம்வரப் படலம். 463 

வியமலர்களி லிருக்கும், பைந்தாத - பூய மகரரந்தங்களில், துதைர் து- 
நெருங்கி, படிந்து - முழுக), கதறும் - நறிய, சந்தாடலியூடு - சந்தனக் 

கரட்டிணிடத்தில், தவழச் துவரும் - தவழ்க்துவருகின்ற, மந்தா கிலமே- 

இளக தென்றலே, (8) உயிர் - என்னுயிரை, வெளவுதியோ. - அபகரிக் 

கின்றனையோ ? எ-று. 

தென்றலுக்குக் குளீர்ச்சியும் மணமருறம் மென்மையும் சறந்தனவாயி 
னும் பிரிக்தவரை வருத்.துதலால் இவ்வாறு கூறினான். இக்ககுத்தைக் 
கொண்டமையால் கநத்துடையடை கோளயணி. 309 

அயில்வாளிஅரந்தடல்வேளபொரலாற் 
செயலேதுமிலா அ திகைத் தயர்வே 

னயிர்போல்பவளின் சொ லுணர்த்திவரிக் 

குயிலேயென தாருயிர்கொல்லுதியோ. 

| இகனாம் குயிலை வெறுத்தல் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். அடல் - கொலைசெய்கின்ற, வேள் - மன்மதனானவன், 

அயில் - கூர்மைபொருந்திய, வாளி - அம்புகளை, துரந்து - செலுத்தி, 

'பொரலால் - பொருதலால், செயல் ஏதுமிலாது - ஒருசெய்கையுமில்லா 

மல், தகைத்து - மயங்கி, அபர்வேன் - வருர் தவேனாதிய எனது, உயிர் 

போல்பவள் - உயிரையொப்பவளாகிய தமயந்தியின து, இன்சொல்- 

இனியமொழியை, உணர்த்தி - அறிவித்து, வரிக்குயிலே - இசையை 

யுடைய குயிலை, எனது - என்னுடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர-உயிரை, 

கொல்லுதியோ - கொல்லுனெறனையோ 2 எ-று. 

ஒரு௨ரோடு பொருது இளைத்தவரை, வேறொருவன் வெல்லவரு 

வது தகாதென்பது கருத்து. இவ்விரண்டு பாட்டாலும்சு.பம்வாம்வேணித் 

காலத்தி லென்பது பெற்றாம். ௦7 

'விண்ணோர்விடு கா தவிளம்புதலாற் 

'பெண்ணாரமிர்? கபிழைசெய் தனனோ 

வெண்ணா அறுமிர்திரசாலமெனக் 

கண்ணாபிபு குந் தகரக் தனை யே. 

[ இ.து உருவெளித்தோற்றத் தமயந்தியைக் 

ட குறித்துச் சொல்லிய அ. | 

இ-ள். விண்ணோர் - தேவர்களால், விடு - விடுக்கப்பட்டதாது- 

தூதனை, விளம்பு தலால் - சொல்லு, சலால், பெண்ணாரயிர்தே - தமயம் 
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தியே ! பிழை செய்தனனோ - குற்றஞ்செய்தேனோ, எண்ணாத - நினைவ் 
கப்படா த, (அனைத்தும்) உறும் - பொருந்துகின்ற, இந் நிரசாலமென- 

இர்திரசாலவித்தைபோல், கண்ணூடு - த்தப் ஜ் புருக்து- 

குழைந்து, கரந்தனை - ஒளித்தாய். எ-று, 

அதாக வந்தவிடத்து யான்சொல்லியது குற்றமாகக் சொள்ளின் 

அது எனதன்று, தேவர்கள்செய்தது ; ஆதலின் ந என்கண்ணெகிர்வந்து 

நில்லாது மறைவதற்கு யானொரு குற்றமுஞ் செய்திலனென்பதாம். எண் 

ணாத - தொகுத்தல் விகாரம். 39 

அஞ்சா தயர்வோடுயிர்சோர் தரவெந் 

௩ஞ்சார்விழிவேலெறிநனனுதலாம் 

பஞ்மீசரடியாயிழைபா லுரையு 

நெஞ் 2சயெனை நீயுநினைந் தலையே. 

[இத தன்னெஞ்சைக்குறி த துச் சொல்லிய து. ] 

இ-ள். துஞ்சாது - உறங்காமல், அயாவோடு - தன்பத்தோடு, 

உயிர் - ஆவியான அ, சோர்தர - தளர்ச்சியடைய, வெம் - வெப்பம்பொ 

ருக்திய, ஈஞ்சார் - விடநிறைந்த, விழிவேல் - கண்ணாகியவேலை, எறி. 

எறிகின்ற, நஈன்னுதலாம் - நல்ல புருவத்தையுடையவளாகிய, பஞ்சு- 

செம்பஞ்சுச் குழம்பணிந்த, ஏர் - அழகிய, அடி - பாதங்களையுடைய, 

ஆயிழைபால் - தமயந்தியிடத்து, உறையுங் - தங்குகின்ற, நெஞ்சே- 

என்மனமே, எனை - என்னை, நீயும் -. நீயும், நினைந்திலே - நினைந்தா 

யில்லை. று. க 
¥ 

இடுக்கண் வரும்போது தனக்கு உயிர்போ லிருப்பவரும் உதவா 

சென்பது கருத்து. ௦9 

என்ரார்வமொடின்ன புலம்பிமணிக் 

குன்ராபுயன்மெய்த் தயாகூர்தரலும் 

பொன்ரறாம்பிதர்கிர்தியபொம்மன் முலைப் 

பின்றாம் கழலுற்றத2பகிடுவாம். 

| இ.து சவி தன்கூத்றால் நிகழ்ந்தவை கூறல்.] 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, ஆர்வமொடு - அசையோடு, 

இன்ன - இத்தன்மையவாக, புலம்பி - இரங்க, மணி - அழகிய, குன் 

ரோபுயன் - களமகாராசன், மெய் - உண்மையாதிய, துயர்கூர்சரலும்- 
அதிக துன்பங்கொண்ட அளவில், பொன்-பொன்னான அ, தாழ்-தாழும் 
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படி; பிதிர் - தேமல், சிந்திய - தெறிய, பொம்மல் - பொலிவஷபெற்ற, 

முலை ஃ முலைகளையும், பின் - யிற்பச்கத்தில், தாழ் - தாழ்கின்ற, குழல்- 

கூஈ்தலையுமுடைய தமயந்தி, உற்றது - அடைந்ததுயரத்தை, பேசிடு 

வாம் - சொல்லுவாம். எ-று. 40 

கணைவேணிரர்காமருகாளைபுயத் 

தணையாமலென் மார்பகலங்கவரா 

வீணைமால்வரையென்னவளர்ந்தனிராற் 

பணை மா முலைகாள்பயனென்னை கொலாம் 

[இத தமயந்தி தன்கொங்கைகளைப் பார்த்துச் 

சொல்லியது. | 

இ-ள். கணை - மலர்க்கணேகளையுடைய, வேள்நிகர் - மன்மதனை 

யொத்த, காமர் - அழகிய, காளைபுயத்து - நளமகாராசனுடைய தோள் 

களில், அணையாமல் - அழுந்தாமல், என் - என்னுடைய, மார்பகலம்- 

மார்பினிடமெல்லாம், கவரா - கவர்க்துக்கொண்டு, இணை - இரண்டா 

இய, மால் - பெரிய, வரையென்ன - பர்வதங்க ளென்றுசொல்லும்படி, 

வளர்ந்தளிர் - வளர்வுற்றீர்கள், பனை - பருத்த, மா - மகத்தாகிய, முலை 

காள் - தனங்களே, பயன் - (உமக்கு நமக்கும்) பயன், என்னைகொல்- 

யாது? எ-று, 

பணைமா முலைகாள் எனவிளித்தப் பொதுப்படப் பயனென்னை 

கொல் எனலால்மலைபோல் வளர்ந்து பெரிய மார்பகலங் கவர்ந்த நும் 

மைச்சுமந்த எனக்கு நன்மைசெய்ய நினைத்து ஈளன் மார்பகத்துப் புல்லா 

விடினும் நீர் பிறந்ததற்காவது பயன்கருதி யணைந்தீரில்லை ; ஆதலால் 

தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படாத நும்போலும் வீணரில்லை யென்பதாம், 

முனம்வானவர் தூ துமொழிந்திகொட் 

புனை தாரவன்மார்பிடைபுல்லியுநீ 

நினையா அவிடுத் தனை நின் அருகு 

மனனேயினியென்கொல்வருக் துவதே. 

[இத மனதைக்குறித்துச் சொல்லியது. | 

இ-ள். முனம் - முன்னே, வானவர் - சேவர்கடடைய, தூது- 

அதை, மொழிக்திடு நாள் - சொல்லியநாளில், புனை தாரவன் - நளமகா 

ராசனுடைய, மார்பிடை - மார்பினிடத்திலே, புல்லியும் - தழுவியும், நீ 

நீனையாது - நீ எவ்வளவுஞ் சிக்தியாமல், விடுத்தனை - அவனைவிட்டு, 
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நின்று * திகைத்தநின்று, உருகும் - கரைநன்ற, மனனே - நெஞ்சமே, 

இனி என்கொல் - இப்போது என்னகாரணமாக, வருந்துவது - வருத்த 

மடைவது 2 எ-று, | 

சமயம் வந்தகாலத் இற் பெறவேண்டுவதைப் பெறாமல் விடுத்துப் 

பின்வரும் தவதிற் பயனில்லையாயினும் பிறரானகைக்கப்படுவா யென 

பது கருத்து. முன என்னுமிடைச்சொல் அம் சாரியை பெற்றுநின்த த; 

காலப்பொருட்டு, மனம் - மனன் எனப்போலி, இணி என்னு மிடைச . 

சொல் எதிர்காலப் பொருட்டது. கொல் - அசைநிலை, 42 

நண்ணார்தொழு2வனளன்மார்பகலக் 

தண்ணாரணையிற்றமுவுங்கனவி 

லெண்ணாஅவிழித் துவிடுத்திடுமென 

கண்ணேயிஃதென்கொல்க லுழ்வ துவே. 

[இத கண்களைக்குறித்துச் சொல்லிய து. ] 

இ-ள். ஈண்ணார் - பகைவர், தொழு - துதிக்கின் த, வேல்-வேலை 

யேந்திய, ஈன் - நளமகாராசனுடைய, மார்பகலம் - மார்பினை, தண் 

ணார் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, அணையில் - மெத்தையில், தழுவும், தழுவு 

கின்ற, கனவில்-சொப்பன த்தில் எண்ணாத-அலோசியாமல், விழித்து- 

விழித் துக்கொண்டு, விடுத்திடும் - விட்டுவிடுகின் 2, என்கண்ணே - என் 

கண்களே, இஃதென்கொல் - இது என்னசாசணமாக, கலுழ்வ அ-கலங்கு 

வது, எ-று, 

பிறராலன்றி நின்னாற்செய்யப்பட்ட குற்றத்துக்கு நீயே வருந்து 

வது பேசமையென்பது கருத்து. இடு - பகுதிப்பொருள் விகுதி. 

துதைநாண்மலர்வாளிதுரக து தரர் 

தெதிர்வேளுயிர்கொல்லுதலெண்ணிலைநீள் 

கதிர்வாணிலவாரழல்கான் றெழமுவெண் 

மதியேயெனைநீயும்வருத்துதியோ. 

| இதனாற் சந்திரனை வெறுத்தல் சொல்லப் 

படுதின் ஓ ௮. | 

இ-ள். ததை - நெருங்கிய, நாண் மலர் - புதிய மலராகிய, வாளி- 

பாணங்களை, துந்து துரந்து - வீடுத்து விடுத்த, எதிர் - எதிர்க்கின்ற, 

வேள் - மன்மதனானவன, உயிர்கொல்லுதல் - உயிரைச்கொல்லுதலை, 

எண்ணிலை - நினைத்தாயில்லை, கீள் - நீண்ட, கதஇர்-சரணங்களினுடைய, 

வாள் - ஒளியுள, நிலவு - சந்திரிகையாகய, ஆரழல் - மிகுந்த தீயை, 
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கானறு - வீசிக்கொண்டு, எழு - தோன்றுகின்ற, வெண் மதியே-வெள் 

ளிய சந்திரனே, எனை - என்னை, நீயும் - நீயும், வருத்துதியோ-வருத் து 

இன் தனையோ 2? எ-று. 

துரந் துரந்து என்ற அடுக்கு மிகுதிப்பொருளில் வந்தது, அச்சப் 

பொருட்டென்பர் ஓர்சரரார். என்னுயிரை வருத்துவதற்கு மன்மதனெொரு 

- வனே போதும்; அப்படியிருக்க நீயும் அத்தொழிலின் முயல்வது அரைக் 

்.. கப்பட்டதை அரைப்பதுபோற் பயனில்லையென்பது கருத்து. நிலவு 

ஆரழல் - உருவக வலங்காரம். 44 

வேளாண்மைசெலு த்தல்விலக்கலையாய் 

வாளாவுறைகின் றதுமன்னறமோ 

தோளா ண்மையின்மன்னர்தொழுஞ்சுடர்மவற் 

காளா யென தாருயிர்காவலன. 

| இத ஈளனைக்குறித் துச் சொல்லிய து. | 

இ-ள். தோளாண்மையின் - புடவலிமையினால், மன்னர்தொழும்- 

அரசர்களால் வணங்கப்பட்ட, சுடர்வேற்காளாய் - ஒளிபொருக்திய 

வேலைத்தரித்த காளையையொத்தவனே, எனது - என்னுடைய, ஆர் 

நிறைந்த, உயிர் - உயிருக்கு, காவலனே - அரசனாகிய நளமகாராசனே ! 

வேள் - மன்மதனானவன், ஆண்மை செலுத்தல் - (உனை விழைந்த 

என்னிடத்துப்) பராக்கிரமஞ் செலுத்துவதை, விலைக்கிலையாய் - ஒழிக் 

காதவனாய் - வாளா உறைகின்ற த- மற்றத் மன். அமமோ- 

அரசா அ தருமமோ 2 எ-று. 

வாளா என்பது பயனினமைப் பொருளைத் தருமிடைச்சொல். தன் 

தேயத்தினுள்ளவர் தீங்கு செய்யின் அதை விலக்கிக் காப்பது அரசர் 

. தருமமாகும், அங்ஙனமாதலீன் நின்னையே யடைக்கலமாயுள்ள எண் 

னிடச்து வேளானவன் தனது ஆண்மையைச் செலுத்தினால் அதை 5 

விலக்கி அருள்செய்யாயாயின் ' நின்னற மிழுக்குற்றதுமன்றி நினக்கும் 

பழிப்புண்டாகும் என்றதாம், அறமோ ஓகாரம் எதிர்மறைப்பொருள். 

. வேளாண்மை என்னும் சொல் ஈண்டுச்சார்புபத்றித் தொடர்மொழியாக் . 

கொள்ளப்படும். தீத் 

A பட் 

. தடல்2வலவர் தாமருளே ஈபரியார் 

சூடவால்வளையேகுரூகேதிரையே 

கடலேகழியேயிதுஃவாகடனே. 
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இ-ள். குடவால் வளையே - குடம்போன்ற வெள்ளிய / சங்கே, 
குருகே - நாரையே, இரையே - அலையே, கடலே - சமுத்திரமே, கழி 

யே - கழிசிலமே, இடரோ - துன்பமோ, தவிராது - நீங்காது, இரவோ- 

இராத்திரியோ, விடியாது - விஷயமாட்டாது, அடல் - கொலைசெய் 

தின்ற, வேலவர்தாம் - வேற்படையையுடைய, ஈீளமகாராசர்; அருளோ 

புரியார் - கருணைசெய்யார், (ஆதலால்) இதுவோ - இப்படிவருக் துவ 

தோ, கடன - என்கடன். று, 

ஓ - இரக்கப்பொருளிலும்; ஏ - எண்ணிலும்வர்தன. வேலவர் புரி 

யார் என்பன உயர்வுபற்றி பொருமை பன்மையாகக் கூறப்பட்ட த, 

இவ்வுலகில் அனேக அரசர் அனேகமங்கையர் வருத்தத்தை நீக்கி 

அளித்தனரெனக் கேட்டதுண்டு. இவர் கொலை செய்கன்ற வேலை 

யுடைய ராகையால் அஙானஞ் செய்கிலர்போலும். ஆதலின் என இடர் 

நீங்கிற்றில்லை அதனோடு போக்குதலின் இரவும் நெடுங்காலம்போல 

விடிந்ததில்லை. நீவிர் இங்ஙனமுற்றுப்பிரிந்து வருந்துபவர்க்கு ஒப்புரவு 

செய்யுங் கடப்பாடு பெற்றுடையிராகலின் இவ்வரசர்க்குஞ்ி/சொல்லுவீராக 

வென்றபடி, நீரால் எதிர்ட்பும்ற ஏரியைக் காக்கும்பொருட்டுப் போக்கு 

விடுவதுபோல் மிக்க துன்பமு£ற்றவர்கள் பிறரோடு அதனை உரையா 
விடின் ஆற்றாராதவின் இவளுந்தன்றுன்பத்தை இங்ஙனஞ் சொல்லினா 

ளென்க, 40 

கழலாவளையுங்கனலாமதியு 

முழலாமன னும்பெறுநாளுள தா 

மழுவேறனையான மருவாவிரகத் 

தழலா லுருகுந்தமியேனினியே . 

இ-ள். மழவு ஏறனையான் - இளவேற்றையொத்த நளமகாராசன், 

மருவா - பொருந்தப்பெறாத, விரகத்தழலால் - விரகாக்கினியால், உரு 
கும் - கரைகின்ற, தமியேன் - தணியேனாகிய கான்), இணி - இனி, 

கழலாவளையும் - கழலாத வளையல்களையும், கனலாமதியும் - சுடாத சந் 

இரனையும், உழலாமனனும் - கவலைப்படாத மனத்தினையும், பெறுநாள்- 

பெற்றுக்கொள்ளு நாள், உளதோ - உண்டாகுமோ. எ-று, 

கழலா, கனலா, உழலா என்பன ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெய 

செச்சங்கள். மழவு. இளமை. “ மழவுங்குழவு மிளமைப்பொருள் ?? 

என்றார் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனாரும். ஒரு ஆடவர்மாட்டு விரும்பு 

வைத்த மடவார்க்கு அந்மினைப்பு முற்றாவிடின் அனனமீர் முதவியவழ் 

றின் விருப்பில்லாமையால் தேகம் வாடும் அவ்வாட்டத்தாற் கைவளை 
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'முதலியவுங்ழலும். மதியுங் குளிர்ச்சிசெய்து புணா்ச்சநினைப்பை யுண் 

டாக்கி அது கிடைக்கப் பெராமையாற் சுடும். இங்ஙனமாதவின் மனம 

விரும்பியதை யடையப்பெறாமையாற் பலகெறிகளினுஞ் சென்று 

புகுந்து சுழன்றுழலும். இவ்வாறாகலின் நஈளனைப்பெறாத தமயந்தியும் 

 கழலாவளையுங் கனலாமதியு முழலா மனனும் பெறுகாஞளதேோ ?: 

வென்றாள். ஈளனைப்பெற்றநாளில் அவ்வாறு மென்பதுகருத்து. ஓ-இரக் 

கப்பொருளில் வந்தது. 41 

அள்ளிக்கொளலாமிருளூடடர்வேள் 

கள்ளத்தென தா முயிஃராகவர்வான் 

விள்ளற்கரிதாம்விரகந் தமிய 

னள்ளத்தஅறவாயுணாகிற்றிலையயோ. 

இ-ள். விள்ளற்கு அரிதாம் - சொல்லுதற்கரிதாகிய, விரகம் - விர 

கத்தையுடைய, தமியேன் - தனியே என்னுடைய, உள்ளத் துறை 

வாய் - மனத்திலிருக்கின்ற நளனே, (8) அள்ளிக்கொளலாம் (கையால்) 

அள்ளிக்கொளலாம்படி யிருந்த, இருளூடி - இருளினிடத்தில், அடா 

வேள் - அடர்கின்ற மன்மதனானவன், கள்ளத்து - கரவினால், என த- 

என்னுடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - ஆவியை, கவர்வான் - அபகரிப் 

பான்; உணர்கற்றிலையோ-(அக்களவினை ) அறிகின்றாயில்லையோ. எ-று. 
- 

இருளிற் கரவுசெய்பவாபோல் காமனும் என்னுயிரைக் கொள்ளை 

யிட நினைத்திருக்ின்றனன். காமநோயால் இன்றிரவில் எனதாவி தரி 

கப்பெறாது அது உனதுபொருளாதலால் அதற்கொரு தீங்குவராமற் 

காக்கக்கடவை, காவாவிடில் அதனாற் பின்னர் வருந்துன்பம் உனதாம 

என ரேரிற்சொல்வதற்குப் பெறாத தமயந்தி தனனுளத்திருக்கு நளனை 

விளித் த மடமையா லிவ்வாறு கூறினாளென்க, 42 

ஏழகீர்க் கமிநெடிலடி யாசிரியவிநத்த 

சன் அவெர் அயருற்நிருகணர்வாரவீள முலைத் அணை பசப் 

பூர; மின் றிகழ்மருங்குற் செய்யவாய்ப்பேதை மெலிவொடு 

வருக் துமெல் வையினின், மன் றலங்கமலமுகைமுறுக்கவிமழ்த் து 

வரிச்சிறைத் அம்பிபாட் டயரத்; தன் றிருள் பருகும் விரிகதிர் 

பரப்பிச் சுடரவன் குணபுலத் தெழுர்தான. 

40 
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[ இதனாத் குரியவுதயஞ் சொல்லப்படுகன்றது. ] 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, வெர் துயருற்று - வெவ்வியதன 

பத்தை யடைந்து, இருகணீர்வார - இரண்டு கண்களிணின்றும் மீரொ 

முக, இளமுலைத் தணை-இளமைபெொருந்திய இரண்டுதனங்களும், பசப்பு 

ஊர - வேறுபட்ட நிறத்தையடைய, யின் - மின்னல்போல், திகம்- 

பிரகாசிக்கின்ற, மருங்குல் - இடையினையும், செவ்வாய் - சிவந்தவாயி 

னையுமுடைய, பேதை - தமயந்தியானவள், மெலிவொடு - இளைப்போடு, 

வருந்தும் - வருத்தப்படுகின்ற, ஏல்லையினில் - காலத்தில், மன்றல்- 

வாசனைபொருந்திய, அம் - அழகிய, கமலமுகை - தாமரையரும்பினு 

டைய, முறுக்கவிழ்ந்து - முறுக்கவிழச் செய்து, வரி - இரேகைகள் 

பொருர்திய; சிறை - சிறகையுடைய, தும்பி - வண்டுகள், பாட்டயர- 

பாட்டைப்பாட, தன்று - நெருங்கிய) இருள்பருகும் - இருளையுண் 

ணும்; விரிகஇர்பரப்பி - விரிகின்ற செணங்களைப் பரவச்செய்து, சுடர 

வன் - குரியனானவன், குணபுலத்து - கிழக்குத்திசையில், எழுந்தான்- 

eo | ச ன் [2 914 உதித்தான். எ-று, 

இப்படி வருத்தமுற்ற தமயந்தி பின்பு அவ்வருத்தங்களை யெல்லாம் 

நீங்கி மகிழ்வுறுதற்கு நிகழ்வதாயெ சுயம்வரச் சிறப்பைச் சொல்லுதற்கு 

உரியகாளெய்திய தென்பார், பேதை வருந்துமெல்வையிணிற் சுடரவன் 

குணவுலச் தெழுந்தானெனறுர். 49 

தணிவருர் அயரிற் கண்படைபெருது தளர்வொடு வருக் 

இவெய் அயிர்க்கு; மணியெழுவனைய பொற்றடக் இனி2தாண் 

மன்னவர் மனமகிழ் சிறப்பப்; பணியரவல்குற் கதிர்முலைத் 

வர்வாய்ப் பைந்தொடி வதுவையின் றென்னா, வணிநகரணி அ 

கென் றரசர்கோன்பணியா லதிர்குரற் கடி முரசறைந்தார். 

[ இதனால் விவாகமுரசறைதல் சொல்லப்படுபின்ற த. | 

இ-ள். தணிவுஅருர்துயரின் - ஆறுதற்கரிய துன்பத்தினால் கண் 

படைபெறாது - நித்திரைசெய்யாமல், தளர்வொடு - சளர்ச்சியுடன், 

வருந்தி - வருத்தப்பட்டு, வெய்துயிர்க்கும் “பெருமூச்சுவிடுசின் ற, மணி 

எழு௮னைய - மணித்தூண்போன்றத, பொன் - அழயெ, தடம்-பருத்த, 

திணி - வலிமைடொருந்திய, தோள் - தோளையுடைய, மன்னவர்- ௮ம் 



சயம்வாப் படலம். 411 

சர்கள், மனமழெறெப்ப - மனமடிழ்ச்சிமிக, 'பணியரவல்குல் - அராப்ப 
டம்போன்ற அல்குலையும், கதிர்முலை - காக்திபொருந்திம தனங்களையும், 
அவரவாய் - செவ்வாயையும், பைந்தொடி - பசிய வளையலையுமுடைய 

தமயந்தியின அ, வதுவை - விவாகம், இன்றென்னா - இன்றென்று 

சொல்லி, அணி - அழகிய, நகரணிக என்று - நகரை யலங்கரிக்கவென்று, 

அசசர்கோன்பணியால் - வீமாசனேவவினால், அதிர்குரல் - அதிர்கின்ற 

வோசையை யுடைய, கடி - பெருமைபெற்ற, முரசு - பேரிகையை, 

அறைந்தார் - (வள்ளுவர்) அடித்தார்கள். எ-று. 

இராமுழுவதும் நித்திரையின்றி வருந்திய அரசர் மனமகிழ்ச்சி 

யடைய வீமராசன ஏவலின்படி வள்ளுவர் முரசழைந்தார். முரசறைதல் 

பார்க்கவபுராணக்தில் 4 தெள்ளிய வேவலாளர் செப்பலு ம௫ழ்ர்அு 

போற்றி, வள்ளுவ னுண்டு பூசி வாலிய வணிந்துவீர, வெள்ளிய வேல் 

அப்போர்வை வீசிமுர செடுத் துவல்லே, கள்ளிவர்மாலைநாற்றிக் களிற்ற 

ணிட் டேறிச்சொல்வான் ?? இந்தப்பாட்டு முதல் 4 இணியன நுகர்ந்து 

பூசி யெழில்கொள வணிர்தமென்றீங், கனியென மொழிதந்துளின்பங 

கணிதரவளவளாவிப், புனிதவிண்ணவர்க்கும்பூசை போற்றுக போற்று 

கென்னாு நஈணிபல பொருளுஞ்சொல்லி நளிமுர செருக்னெனே?? யென் 

னும் இச்தப்பாட்டீறாகவந்த ஐந்துபாட்டுக்களானும் அறிக கண்படை 

அயில். 90 

இமிழ்கடிமுரசங் கறங்குபேரோதை யெழினகர்மாந்தா 

தஞ்செவியி, னமிழ்துகுத் தென்னத் தவழ்தலு மகிழ்வுற 

றணிகிழவறாதகோமறுஇற்; சமழ்கறுந் தாற்றுப் பாளைவாயக் 

கமுகுவ் கன்னலுங் கதலியுநடுவா; ருமிழ்கதிரெறிக்கு மணி 

நெடுக்கொடிக ஞாயர்விசும்பகடுறநிரைப்பார். 

| இதுமுதல் மூன்றுபாட்டுக்களால் நகரலங்கரித்தல் 

சொல்லப்படுனெற து. | 

இ-ள். இமிழ் - இனணிமையையுடைய, கடி - புதுமைபெற்ற, மு 

சம் - பேரிகையான து, கறங்கு - ஒலிக்கும், பேரோதை - பேரொலியா 

னது, எழினகர் - அழகிய ஈகரத்திலிருக்கும், மாந்தர்தஞுசெவியின்-மனி 

தர்செவியில், அயிழ் துகுத்தென்ன - அயிர்தத்தையுகுத்ததபோல், தலம் 

தலும் - தவழ்ந்த வளவில், மகிழ்வுற்று - மதிழ்ச்சியடைர் த, அணி-அம 

இய, விழைவராத - திருவிழா நீங்காத; கோமறுகில் - இராசவீதியில், 
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கமழ் - பரிமளிக்கன் ற, நறு - நறிய, தாறு-குலைகளையுடைய, பாளைவாய்- 

பாளைகள் வாய்ந்த, கழுகும் - கமுகமர மும், கன்னலும் - கருப்பங்கழியும், 

கதலியும் - வாழைமரமும், நடுவார் - நடுவார்கள், உமிழ் - கொப்புளிக் 

கின்ற, கதிரெறிக்கும் - சரணத்தை வீசுகின்ற, மணி - இரத்தினங்கள் 

பதித்த, நெடுங்கொடிகள் - நெடியகொடிகளை, விசம்புஅகடுற - ஆகாச 

மூழுவதுகிறைய, நிரைப்பார் - வரிசையாகக் கட்டுவார்கள். எ-று, 

அரசன்மகட்குச் சுயம்வரமென்றடித்த முரசோதையை அவரவ 

௬௩ தம்முடைய மகட்கு விவாகமென்ற அடித்த ஒஓதையைக் கேட்டது 

போல் மழெச்சியடைந்தன் ரென்பதுதோன்ற, செவியிலமிழ் தகுச் 

தென்னத் தவழ்தலுமென்றார். எப்பொழுதும் அலங்கரித் திருக்கின்ற 

வீதியென்ப ததோன்ற ௮ணிவிழவராசகோ மறுநிவென்றார். இப்பாட் 

உன் மாந்தரென்னும் எழுவாய் இதுமுதற் பன்னிரண்டு பாட்டுவரையும் 

தடுவார் கிரைப்பார் முதலிய வெவ்வேறு பயணிலைகளைக் கெரண்டுமுடிச் 

தீது. 51 

சேணுடர்பரிதி தழும்புறநிவக்த செழுமணித் தோரண 

நடுவார், வாணிலவொழுழகு மணிவடம்புனைர் து வய ங்குமெ ராற் 

நசும்புகணிரைப்பார், பாணிகாவரிவண்டுளர்ந் துதே னுகரும் 

பணிமலர். த தாமநாறறிடுவார்; தூணுறைகழித்து விரிகதிரெ 

நிக்குஞ் சுடர்மணிச்செறிதுக டுடைப்பார். 

இ-ள். சேணுயர் - மிகவுமுயர்ந்த; பரிதி - சூரியனானவன், தழும் 

புற - தழும்புபொருந்த, நிவர்ந்த - உயர்ந்த, செழுமணி - செழுமையுள்ள 

மணிகள்பதித்த, தோரணம் - தோரணங்களை, நடுவார் - நடுவார்கள், 

வாள் - ஒளிபொருந்திய, நிலவு - சந்திரிகை, ஒழுகும் - வீசுகின்ற, 

மணிவடம் - முத் துமாலைகள், புனைந்து - தரித்து, வயங்கு - பிரகாசிக் 

கின்ற; பொன்தசும்புகள் - பொற்குடங்களை, நிரைப்பார் - வைப்பார்கள், 

பாண்றிகர் - பண்னையொத்த, வரி - பாட்டுகளையுடைய, வண்டு - வண்டு 

கள், உளர்ந்து - தடவி, தேனுகரும் - தேனுண் ணும், பனிமலர் குளிர்ச்சி 

பொருந்திய மலராற்றொடுத்த, தாமம் - மாலைகளை, நாற்றிடுவார் - தொங 

கக்கட்டுவார்கள், தூண் - தூண்களில், உமைகழித்து - உறையைக்க்கி, 

, விரிகதிரெறிக்கும் - விரியுக்ிரணங்களை வீசுகின்ற, சுடர் - பிரகாசிக் 

கின்ற, மணி - - இரத்தினங்களில், செறி - படிந்த, துகள் - புழுதியை, 

துடைப்பார் - துடைப்பார்கள். எ-று, 



* ப் 6 ஓ 

சுயம்வரப் படலம். 45 

பலகாலெறும்பூசச் கற்குழியுமென் நிருப்பதால் அனேக தோரணங் 

கள் அந்நகரைக் கடக்கும் வரையும் பதெலாற் பரிதிதழும்புற வென்றா. 

மைந்தரோடூடி ரந்கலார் பரிந்தமணிவடக் குப்பைகள 

கற்றிச், சந்தமென்குழம்பா னன்னிலமெழுகித் தண்முளைப் 

பாலிகையமைப்பா, ரிர்திரதனுவிற் றிகழ்தரச்சாந்து மெரிம 

ணிச்சுண்ணமு மிறைப்பார், நந்தலில் விளக்கமணிசெய்பொற் 

றகளி நறுநெய்பெய் தொளியுற வெடுப்பார். 

இ-ள். மைந்தரோடு - புருடருடன், ஊடி - பிணங்கு, அர்நலார்- 

அர்தமகளிர்கள், பரிந்த - நீக்க) மணிவடக் குப்பைகள் - முத்துமாலை 

களின் குவியல்களை, அகற்றி - நீக்கி, சந்தமென்குழம்பால் - சந்தனத்தி 

னுடைய மெல்லிய குழம்பினால், ஈன்னிலமெழுக-நல்லபூமியைமெழுகி, 

தண் முனை - குளிர்சசிபொருந்திய முலைகளையுடைய, பாலிகை - பாவி 

கைகளை, அமைப்பார் - வைப்பார்கள், இந்திரதனுவில் - இந்திரவில்லைப் 

போல், திகழ்தர - பிரகாசிக்க, சாந்தம் - சந்தனத்தையும்) எரி - காந்தி 

யையுடைய, மணிச்சுண்ணமும் - (அதன்மேல்) இரத்தினப் பொடிக 

ளையும், இறைப்பார் - வீசுவார்கள், கந்தலில் - கெடுதலில்லாத, விளக்கம்- 

தீபங்களை, மணிசெய்பொன்தகளி - இரத்தினங்களிழைத்த பொன்னசல் 

களில், நறுநெய்பெய்து - நல்லகெய்விட்டு, ஒளிய - ஒளிபொருந்த, 

எடுப்பார் - ஏற்றுவார்கள். எ-று, 

ஊடுதல் காமத்தித்கின்பமாதலின், மைந்தரோ டூ௫௱ எம 2:12 

இரதனுவிலெனப் பலநிற முள்ளதை உவமானமாகக் கூறலால் இங்கன 

மணியெனறதற்கு வெவ்வேறு நிறமுள்ள ஈவமணியையும் பொருளாகக் .. 

கொள்க அவை வச்சிரம் - வைடூரியம், கோமேதகம், புட்பராகம், மர்க 

' தம், மாணிக்கம், நீலம், பவளம், முத்து என்பனவாம், ய் 

ஐயரிசிதறு மமைமதர்நெடுங்க ணஜ்சன மெழுதுவார் 

சாந்தத், தொய்யில்வெம் முலையினிலவுகொப்புளிக்குக் தூம 

ணிப்பிறைவட மாணிவார், மையிருங்கூற்தல் வாந துமதண் 

முரலுமட்டு வார் பூ ந்தொடை புனவார்; கையு நுண்பருங்கிற் 

கதிரொளிபரப்பு நகைமணி 2மாகலை புனைவார். ச 



திப் நைடதம், 

[இதமுத லிரண்டுபாட்டால் மாதர் தங்களை 

அலங்கறித்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். ஐயரிசிதறும் - அழகிய செவ்வரி பரந்த, மழை - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, மதர் - களிப்பையுடைய, நெடுங்கண் - நெடியகண்களில், 

அஞ்சனம் எழுதுவார் - மைஎழுஅவார்கள், சாக்தத்தொய்யில் - சந்தனக் 

கோலம் எழுதப்பெற்ற, வெம்முலையின் - விருப்பத்தைச் செய்யும்தனங் 

களில், நிலவு - சந்திரிகையை, கொப்புளிக்கும்-உமிழ்கன்ற, தூா-பரிசுத்த 

மாகிய; மணி - இரத்தினங்கிழைத்த, பிறைவடம் - சந்திர ஆத்தை, 

அணிவார் - அணிவார்கள்) மை - கரிய, இரு - பெரிய, கூக்தல் - அளக 

பாரத்தை, வூர்கந்து - கோதி, தேன்முரலும் - வண்டுக ளொவிக்கின்ற, 

மட்டுவார் - சேனொழுகுகின்ற, பூந்தொடை -. பூமாலைகளை, புனைவூர்- 

குவொர்கள், நையும் - நைநின்ற, நுண் - நுண்ணிய, மருங்கில்-இடை 

யில், கதிர் - இரணங்களினது, ஒளிபரப்பும் - ஒளியை - விரிக்கின் ஐ, 

நகை - காந்தியையுடைய, மணி - மணிகளிழைத்த, மேகலை - மேகலா 

பரணத்தை, அணிவார் - அணிவார்கள். எ-று. D4 

இல்லரிச்சிலம்பு பஞ்சிமேற்பனிக்குஞ் சீறடிகவின் செயப் 

புனவா, ரெல்வளை திருத்தியாடமை பணை த்தோளெ ழில்பெ 

றத் தொயில்வரைந்திடுவா, ரல்லியங்கமல மெனமலர்கதூற்று 

மடி.யினி லலத்தகமணிவார்; வில்லுமீமொருகாழ் முத்தணி 

பணிவார் விசைகமம் தெரியல்கைடனைவார். 

இ-ள். சல்  அரவாரிக்கின்ற, அரி - பராக்கைக்கல்லையுடைய, 

சிலம்பு - சிலம்புகளை, பஞ்சிமேல் - பஞ்சின்மேல் மிதிப்பினும், பனிக் 

கும் - வாடுகின்ற, டி. - சறியபாதங்களில், கவின்செய - அழகுபொ 

ருந்த, புனைவார் - தரிப்பார்கள், எல் - பிரகாசத்தையுடைய, வளை-வளை 

யல்களை, திருத்தி - அணிக் து, ஆடமை-வெற்றியமைந்த, பணைத்தோள்- 

பருத்த தோள்களில், எழில்பெற - அழகுபெறும்படி, தொழில் - சந்த 

னக்கோலத்து, வரைந்திவொர் - எழுவார்கள், அல்லி - அகவிதழை 

யுடைய, அம் - அழயெ, கமலமென்மலர் - தாமரையின் து மெல்விய 

மலரை, கவற்றும் - கவலைப்படுத் தும், அடியினில் - பாதங்களில், அலத் - 

தகம் - செம்பஞ்சுக்குழம்பை, அணிவார் - பூசுவார்கள், வில் - ஒளியை, 

உமிழ் - கொப்புளிக்னெற, ஒரு - ஒப்பற்ற, காழ் - வைரித்த, முத்தணி.- 

முத் தமாலைகளை; அணிவார் - அணிவார்கள், விரைகமழ் - வாசனைகமம் 
இன்ற, தெரியல் - மலர்மாலைகளை; கைபுனேவார் - அலங்கரிப்பர் 

கம. 9-0, 
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சில் - சிலலாகிய என்னலு மொன்று ; சிறிய என்பதுமாம். எல் 

வளை எனவே சித் இரத்சொழிலையுடைய சூடகம், செம்பொன்வளை, ல 

ரத்தின வளை, சங்கவளை, பவழவளைகளும் அணிதல்கொள்க. எனனை ? 

6 புரைதபு சித்திரப் பொன்வளைபோக்க - லெரியவிர் பொன்மணி யெல் 

லென் கடகம் - பரியகம் வால்வளைபாத்நில் பவழ - மரிமயிர் முன்கைக் 

சமைய வணிக்தாள் ?? என்றாராகலின். பணை - மூங்கிலுமாம். 9௦ 

கதிர்மதிதவழு மாடநீண்முசப்பிற் காழஇற்நிம்புகையிடு 

வார; முூதுமறைவாணர்க் சன்னமுதடுவார் மொய்கதிர்வெயில் 

கரந்தொழிய, மதிலலைவொழுகு நித்திலப்பக்தர் மாணுறவயிண் 

வயினிரைப்பார், சதியாறைதவருத் தண்ணுமைகறங்கக் கூச் 

தியர் தனித்தனி நடிப்பார். 

[ இதுமுதல் ஆறபாட்டுக்களால் அக்ககரிலுள்ளவர் 
செய்யும் பலவிதக் செய்கைகளுஞ் 

சொல்லப் படுனெ றன. | 

இ-ள். கதிர் - ரெணங்களையுடைய, மதிதவழும் - சட்திரன் தவழ் 

இன்ற, வாடம் - உப்பரிகையினுடைய, நீள் முகப்பில் - நீண்ட முகப் 

பினில், காழ் - வயிரம்பொருந்திய, அதில் திம்புகை - அதிவின தினிய 

புகையை, இடுவார் - இடுவார்கள், முது மறைவாணர்க்கு - பிராமணர் 

களுக்கு; இன்னமுதடவொர் - இணியஅழமுது சமைப்பார்கள், மொய்- 

மொய்க்கப்பெற்ற, கதிர் வெயில் - சூரியனது வெப்பமானது, கரந்தொ 

ழிய - ஒளித்துநீங்க, மதிநிலலொழுகும் - சந்திரப்பிரகாசம் வீசுகின்ற, 

நித்திலப்பந்தர் - முத்துப்பந்தல்கள், மாணுற - பெருமைபொருந்த, 

வயின் வயின் - இடங்கடோறும், நிரைப்பார் - செய்வார்கள், ௪திமுறை- 

தாளவொத்தின் முறைப்படி, தவறா - தப்பாமல், தண்ணுமை-மத்தளம், 

கறங்க - ஒலிக்ச, கூத்தியர் - காடகச்சணிகையர், தனித்தனி - வேறு 

வேராக, நடி.ப்பார் - கூத்தாடுவார்கள். எ-று. 

மறைவாணர்க் கன்னமுதடுவாரெனப் பொதுப்படக் கூறினும் உரி 

மையால் அர்ஈகாத்திலுள்ள அந்தண ரெனக்கொள்க. தண்ணுமைகறஙக 

வென்றாரேனும் அவ்வவ் நாட்டிய கட்குரிய உறுப்புகள் பலவுங்கொள்க 

தனித்தனி ஈடிப்பா ரென்றதனால் பலவிடங்களினும் பலவிதச்கூத்தும் 

ஆடுகின்றாரென்பது பெற்றாம். அக்கூத்தாவது; சாந்தி, வினோதப, : 

என, இருவகைத்து. சாச்தியாவது, சொக்கம், மெய், அவிசயம், நாடகம், 

என-௪. அவற்றுட் சொக்கமாவது சுத்தமிருத்தம் ; ௮௮ நூற்றெட்டுக் 
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காணமுடைத்து, மெய்க்கூத்தாவது - தேடு, வடுகு, சிககளம். இலை 

அகச்சுவையாமி முக்குணம்பற்றி எடுத்தலின் அகமார்க்கமெனப்படும். 

அவிசயமாவது - கதை தழுவாத பாட்டுக்களின் பொருள்தோன றக் 

கைகாட்டி வல்லபஞ் செய்யுங் கூத்து. ஈாடகமாவது - கதைதமுவிவருங் 

கூதீது. இணி வினோதமாவது - குரவை, கலிஈடம், குடக்கூத்து, ௧௭ 

ணம், நோக்கு, தோற்பாவை என - ௬, குரவை - கைகோத்தாவெது- 
கலிநடம். கழாய்க்கூத்து, குடக்கூத்சு. மாயனாடல் - கரணம். படிந்த 

வாடல், நோக்கு - பாரமும் நுண்மையும் ஆயமு முதலாயின. தோற் 
பாலை. தோலாற் பாவைசெய்தாட்டுவது. இன்னும் வசைக்கூத்தோடு 
ஏமழென்பாருமுண்டு. இவ்வேமும் இழிகுலத்தோராடற்குரியன. இவற் 

றின் விகத்பமனைத் தும் இங்ஙனம் விரிக்கிற் பெருகுமாதவிற் சுருக்கிக் 

கூ.றினாம். 50 

எழிறிகம்கன்னிக் கமுகமென்மிடற்றி னிசையெழீஇணி 

அபாட்டயர்வார், செழுமலர்க்கார் தண் முகழெவிரல்சேப்பத் 

இவவியாழின்னரம்பு ளர்வார், முழுரெறிக்குமுத முகைநெரித 

தெனவாய் முகிழ்த்தருங்குரவைகள் புரிவார், கொழுமலர்வ 

சேக்கை கொட்டிவேனெடுங்கட் கோதையர்குரவையாட் டயா 

வா. 

இ-ள். எழில் - அழகானது, திகழ் - பிரகாசிக்கின்ற, கன்னி- 

இளமைபொருந்திய, முகமென்யிடற்றில் - கழுகையொத்த மெல்லிய 

கண்டத்தில், இசையெழ இ - இசையையெழுப்பி, இனி - இனிமை 

யாக, பாட்டயாவார் - பாட்டைப் பாடுவார்கள், செழு-வளம்டொருக்கிய, 

மலர் - மலரையுடைய, காந்தள் முகிழ்விரல் - கார்தளரும்பையொச்ச 

விரல்கள், சேப்ப - லக்க, இவவ - வலிச்சட்டையுடைய, யாழ் - வீணை 

யினத, இன் நரம்பு- இனியகரம்பை, உளர்வார்- தடவுவார்கள்; முழுநெறி-- 

மூழுகெறிப்பபயுடைய,குமுதமுகை- செவ்வல்வியரும்பை,நெரித்தென- 

கெரித்த துபோல, வாய் முழ்த்து - வாயைக் குவிச் துக்கொண்டு, ௮௬. 

அரிய, குரவைகள புரிவார் - குரவைப்பாடலைப் பாடுவார்கள், கொழு 

மலர் - செழுமையுள்ள தாமரை மலர்போன்ற, வளைக்கைகொட்டி - வளை 

யலையணிக்த கைகளைக்கொட்டி, வேனெடுங்கண் - வேல்போன்ற நெடிய 

கண்களையுடைய, கோதையர் - மாதர்கள், குரவையாட்டு வார - கூர 

மைக் கூத்தாவொர்கள். எ-று. 
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.. குரலையாவது காமமும் வென்றியும் பொருளாகக்கொண்ட பாட 

லைப் பாடிக்கொண்டு எழுவரேனும் ஒன்பதின்மரேனும் மாதர் கைபீணைத் 

தாடுவதாம் 57 

வெண்மதிக்கதிர் நாற் றனையவான்கவரி நெற்றிவெங்கலி 
னவாம்புரவி, பண்ணுறுத்திடுவார் குருதிதோய்கோட்டுப் படு 

 மதக்கலுழிவெஞ்சின த்த; வண்ணன்மால்யானை கவினுறப்பரு 

மித் தணிவிமாமறுடைக்கொணர்வார், மண்ணமைகொடிஞ் 

சிக் கூந்தன்மான் நடக்தேர் வானவரூர்தியிற்றருவார். 

இ-ள். வெண்மதி - வெள்ளிய சந்திரனுடைய, கதிர் - இரணங் 

களை, நூற்று அனைய - நூற்றதையொத்த, வான் - மேலாகிய, கவரி. 

சாமரையணிந்த, நெற்றி - நெற்றியையுடைய, வெம் - வெய்ய, கவினம்- 

கடி.வாளம்பூண்ட, வாம் - தாவுகின்ற, புரவி-குதிரைகளுக்கு, பண்உறுத் 

இடுவார் - கல்லணை சேர்ப்பார்கள், குருதிதோய் - உதிரந்தோய்ந்த, 

கோட்டு - கொம்பையுடைய, படு - உண்டாகின்ற, மதக்கலுழி - மதப் 

பெருக்கையும், வெஞ்சினத்த - வெவ்விய கோபத்தையும், ௮ண்ணல்- 

பெருமையினையும, மால் - மயக்கத்தினையுமுடைய, யானை - யானையை, 

கவினுற - அழகுபொருக்த, பருமித்த - அலங்கரித்து, ௮ணி - அழயெ, 

விழா - திருவிழாவையுடைய, மறுகடை - வீதியிலே, கொணர்வார்- 

கொண்டுவருவார்கள், மண்அமை - ஒப்பனையமைந்த,கொடிஞ்சி - மேன் 

மொட்டையும், கூர்தல்மான் - புழமயிரினைக்கொண்ட குதிரைகளையு 

முடைய, தடர்தேர் - விசாலம்பொருர்திய தேர்களை, வானவரூர் தியில்- 

தேவர் விமானங்கள்போல், தருவார் - கொண்டுவருவார்கள். எ-று. ௦8 

இருங்கடற்றோன்று மழகதிரேய்க்கு மெரிமணிச் சவிகை 

யின் வருவார், சுரும்புவிழ்ந்தரற்ற மும்மதம்பொழியுஞ் சூழி 

மால்யானையிற் யுகுவார்; திருக்துமொண்சுழிய கூந்தன்மான் 

றேவிற் சேட்டிளம்பரிதியிற் செல்வார்; பொருந்தமண்டோயா 

தகல்விசும்பகவும் பொங்குளைப்புரவியிற் போவார். 

இ-ள். இருங்கடற் றேன்றம் - பெரிய கடலிலுதிக்னெற, மழ 

கதிர் ஏய்க்கும் - இளஞ்சூரியனையொக்கும், எரிமணி - பிரகாசிக்கின்ற 

இரத்தினங்கள்பதித்த, சிவிகையின் - தண்டிகையில், வருவார் - வரு 
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வார்கள் ; சுரும்பு - வண்டுகள், வீழ்க்து - விரும்பி, அரற்ற - ஒலிக்க 

மும்மதம்பொழியும் - மும்மதங்களையும் பொழிகின்ற, சூழி - முகபடாத் 

தையுடைய, மால் - பெரிய, யானையிற் புகுவார் - யானையின்மேல் வரு 

வார்கள் ; இருந்தும் - இருந்தப்பெற்ற, ஒள் - விளங்குகின்ற, சுழிய- 

சுழிகளையுடைய, கூர்தல்மான் - புறமயிரினையுடைய குதிரைகட்டிய, 

தேரில் - இரதத்தில், சேடு இளம்பரிதியில்-மிகுக்த இளமையையுடைய 

குரியனைப்போல், செல்வார் - செல்வார்கள், பொருந்த - பொருந்தும் 

படி, றப் பூமியிலே, தோயாது - தோயாமல், அசல் விசும்பு - அகன்ற 

ஆகாயத்தில், அகவும் - ஆடுகின்ற, பொங்கு - மிகுந்த) உளை - புறமயி 

ரினையுடைய, புரவியில் - குதிரையின்மேல், போவார் - போவார். எ-று. 

திருந்து மொண் சுழிகளாவன - கமு.த்தினடுவிலேனும் கணைக்காலி 

லேனும், மேலுதடு, முன்னங்கால், கன்னம், முழங்கால் ஆயெ இவை 

களிலேனும் இரட்டைச் சுழிகளிருக்கின் ஆகாதனவாம், இவைகளின் றிக் 

கழுத்தில் வலஞ்சழித்திருப்பது தேவமணியாம். முகம், தலை, மூக்கு, 

மார்பு இந்கான்்டெத்திலும் இரண்டிரண்டு சுழிகளும் நடுநெற்றி, பிற்பக் 

கம் இவைகளில் ஒவ்வொருசுழியும் இருக்கின் .ஈல்லனவாம். கிரீவற்ச 

மென்னும் குதுரைக்குமார்பிலைர் து சுழியிருக்கும். நெற்றியில் இருசுழி 

யேனும் முச்சுழியேனு மிருக்கினும், கான்குசழி வலம்புரியாயிறாக்கினும் 

இரண்செழி முன்னங்காலடியி லிருக்கினும், நல்லனவாம். இவற்றின் 

லிகற்பமெல்லாம் அயலீலாவ தியென்னும் வ. நாவிற்காண்க, 59 

நளிர்மதிதவழு மலயவெற்புயிர்த்த ஈறுங்குறடுரிஞ்சுபூ் 

தேய்வை, தளர்கொடிமருங்கு லலமாப்பணைத்த தரளமென் 

முலைமுகட்டணிவா; ரளியினபமாச்சி வள்ளவாய்த்தேற லமிர் 

தென அகர்ந்துளங் களிப்பார், அளிமதுப்பிலிற்றிக் காவறங் 

கமழுந் தூமலாச்சிகழிகை புனைவார். 

இ-ள். நளிர் - குளிர்ச்ிபொருந்திய, மதிதவழும் - சந்திரன்றவம் 

இன்ற, மலயவெற்பு - பொதியமலை, உயிர்த்த-பெற்ற, நறுங்குறடு-நறிய 

சந்தனக் கட்டைகளால், உரிஞ்சு - தேய்த்த, பூந்தேய்வை - அழயெகுழம 

பினை, தளர் - தளரப்பெற்ற, கொடி - வல்விபோன்ற, மருங்குல்-இடை 

யானது, அலமர - சுழற்சியடைய, பணேத்த - பருத்த,தரளமும் - முத்து 



சுயம்வரப் படலம், 479 

வ்டமணிக்த, மெல்முலை முகட்டு - மெல்லிய முலைகளின்மேல், அணி 

வார் - பூசுவார்கள், அளி இனம் ஓச்சி - வண்டுக்கூட்டங்களை மோட்டி, 

வல்ளவாய்த்தேறல்-ண்ணத்தி விருக்குந்தேனை, அமிர்,து என நுகர்ந்து 

அமிர்சம்போலுண்டு, உளம் களிப்பார் - மனமூழ்வார்கள்,. தளி - துளி 

. களையுடைய, மதுபிலிற்றி - தேனையொழுக்கு, காவதம் - காததூமமள் 

வும், கமழும் - மணக்கும், தூ - பரிசத்தமாகிய, மலர் - மலராற் ரொடுக் 

 கப்பெற்ற, சிகழிகை - மாலைகளை, புனைவார் - தரிப்பார். எ-று. 

காவதம் - காதம் என்பன ஒருபொருட்சொற்கள். ஒரு காவதமா 

வது ஏழரைநாழிகைவழி. எனவே பத்துமைல் அரம். தேய்வை-தொழி 

லாகுபெயர், குறடு-கட்டைஎன் று வழக்கு இக்காலத்து சிழிகை-கோத்த 

மாலை, 60 

நிழலொடுகறுவிப் பாகெறிந்தூன்பெய் நிணத்தொபெழ 

குகூன பிறைக்கோட்; டழிகவுட்கடாத்த தறுகண்மால்யானை 

யகற்றுமினெயிற்புறத் தென்பார்; மழைமதர்நோக்கி மன்றல் 

செய்காலை வல்லவர்கன்னலிற்றெரிவார், விழைவொடுமகிழ்வுற் 

றளவளாய்ப்புகுக்தோர் வியப்புறவிருந்தெதிர் கொள்வார். 

இ-ள். நிழலொடு-தங்கணிழலொடு, கறுவி-கோபித்து,பாகெறிர து- 

பாகனைவீசி, ஊன்பெய் - தசையைப்பெய்கின்ற, நிணத்தொடு - நிணத் 

தோடு, பழகு - பழகரநின்ற; கூன் பிறைக்கோடு - வளைவு பொருந்திய 

பிறைபபோலுங கொம்பினையும், அழி - அழிகின்ற, கவுள் - கதுப்பினி 

லொழுகுனெற, கடாத்த - மதத்தினையுமுடைய, தறுகண் - அஞுசாத, 

மால்யாளை - பெரியயானையை, எயில்புறத்து - மதிற்புறத்தில், அகற்று 

பின என்பார் - நீக்குங்க ளென்பார்கள், மழைமதர்சோக்கி - தமயந்தியி 

னது, மன்றல்செய்காலை-விவரகஞ்செய்யும் பொழுதை, வல்லவா-(கணித 

நூலில்) வல்லமை யுடையவர்கள், கன்னவில் - நாழிகை வட்டிலால், 

தெரிவார் - தெரிந்துகொள்வார்கள்,; விழைவொடு - விருப்பொடு, மகிழ் 

வுற்று - மடிழ்ச்சியையடைந்து, அளவளாய் - கலந்து, புகுந்தோர்- 

அடைந்தவர்கள், வியப்புற - அதிசயிக்க, விருந்து - விருந்தாக, எதிர் 

கொள்வார் - எதிர்கொள்வார்கள். எ-று, 

நாழிகை வட்டிலாவது ஆழமுள்ள ஒருபாத்திரத்திலே நீரை 

நிறைத்து, அதிற் பிரமாணப்படி செய்து அடியிற் அளையிட்டிருக்கும் 

வெண்கல வட்டிலைலிடுக்சின் அத்தளைவழியே மீர் உள்ளே நிரம்பி 
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அமிழ்வது ஒருநாழி க யெனக்கொண்டு காலத்தை யளவிடுதற் குரிய 

கருவியெனக் கொள்க, கன்னல் ஆதுபெயராய்க் கருவிக்காயிற்று, கன்ன 

லாவது இருபத் துநான்கு கிமிடங்கொண்ட காலம், இரண்டரைக்கன்னல் 

கொண்டது ஒருமணி. மகிழ்ச்சி - விருப்பினது காரியமாம். நிணம்- 

கொழுப்பு. . . 61 

விரைகமழ்முல்லை முகைநிகரடிசில் வெள்ளியங்கிரியெ 

னக் சூவிப்பார், கருளையுங்கன்னற் கட்டியுக்தேமாங் கனிக 

ளும்வயின்வயி னிரைப்பார், திரைபொருகடலி னறுநெயும்பா 

அம் தெருத்தொறும் பெருக்கெடுத்?தா ட; வெரிபசும்பொன் 

னப் கலம்பலபரப்பி யிரவலர்க்கின்னமு தளிப்பார். 

| இதனால் அன்னந்தருதல் சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள், விரை - வாசம், கமழ் - மணக்கனெற, முல்லை முகைநிகர- 

முல்லையரும்பையொத்த, அடிசில் - சோற்றை, வெள்ளியங்கிரியென- 

வெள்ளிமலைபோல், குவிப்பார் - குவிப்பார்கள், கருனையும் - பொரிக்கறி 

யும், கன்னற்கட்டியும் - சருக்கரைக்கட்டியும், தேமாங்கனிகளும் - தித் 

திப்பு மாம்பழங்களும், வயின்வலன் - இடங்கள்தோறும், நிரைப்பார்- 

ஒழுங்குபடவைப்பார்கள், திரைபொரு-அலைகள் மோதுகன் ற, கடவின்- 

கடல்போல், நறுநெயும் - நறியகெய்யும், பாலும் - பாலும், தெருத் 

தொறும் - தெருக்கடோறும், பெருக்கு எடுத்தோட - அதிகரித்தோட, 

எர - பிரகாசிக்கின்ற, பசும்பொன்னங்கலம் - பசிய பொற்கலங்களை, பல- 

அனேகமாக, பரப்பி - வைத்து, இரவலர்க்கு - யாசகர்க்கு, இன் அமழு.து- 

இனிய சுவையுள்ள அமுதை, அளிப்பார் - கொடுப்பார்கள். எ-று. 

அழு.தக்கினிமையாவது தகுதியாகக் கலந்து கூட்டிய அறுசுவைக 

ளாம். அவை தித்திப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, கைப்பு, துவர்ப்பு, உழைப்பு 

என ௬. இவை செயற்கையாற் பலவகைப்படும். அவை 4 நெய்வீர 

வன்னஞ் சுத்தவெண் சொன்றி நிகழ் ததியோதனம் பாற்சோ-றைவளர் 

மிளகின் வல்சிமென் கடுகனமலைசண் ணிலவங்கம்பொம்மல். செய்வள 

ரெள்ளூப் போனகங்கட்டிச் செழும்பத மா திமூரல்களும் ?? எனவரூஉம் 

பார்க்கவபுராணச் செய்யுளாற் காண்க, 62 

வெள்ளியங்கிரியில் விஞ்சையர்தொகுவார் விண்ணவ 

'ரண்ணிலர்புகுவா; ரள்ளிலைநெடுவே லரசர்வந்திறுப்பா ரர் 

தணரளப்பிலர்திரிவா; சொள்ளொளிவிரிக்கும் பருமணிச் 
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செஞ்சூட்ரெகர் வெள்ளிடையறச்செறிவார்; பள்ளநீர்க்கடல் 

குழெழுபருந்தீவிலுறையுகர் பரிவினிற்றெொகுவார். 

[இதனால் தேவர் மனிதர் நாகர்செய்கை 

சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். வெள்ளியங்கிரியில் - சேடிமலையி விருக்னெத, விஞ்சை 
யர் - வித்தியாதரர்கள், தொகுவார் - கூடுவார்கள், விண்ணவர் - தேவர் 

கள், எண்ணிலர் - அளவில்லாதவர், புகுவார் - நுழைவார்கள், அள்ளிலை- 

(மாமிசத்தை) அள்ளிக்கொள்கன்ற இலையையுடைய, நெடுவேல்-நெடிய 

வேலையேந்திய, அரசர் - அரசர்கள், வந்து இறுப்பார் - வந்து தங்குவார் 

கள், அந்தணர் - பிராமணர்கள், அளப்பிலர் - அளவற்றவர்கள், திரீவார்- 

உலாவுவார்கள், ஒள்ளொளி - யிகுந்தவொளியை, விரிக்கும் - லிரிக் 

தின்ற, பருமணி - பரிய மணியினையு டைய, செம்குட்டு - சிவந்த சூட் 

டினையுடைய, உரகீர் - நாகர்கள், வெள் இடையற - (எங்கும்) வெளியிட. 

நில்லாமல், செறிவார் - நெருங்குவார்கள், பள்ளம் - ஆழம்பொருந்நிய, 

நீர் - நீரையுடைய, கடல்சூழ் - கடலாம் குழப்பெற்ற, எழுபெருக் தீவில்- 

சத்தத்திவில், உறையுநர் - வசிப்பவர்கள், பரிவிணில் - ,௮ன்பினால், 

தொகுவார் - கூடுவார்கள். எ-று, 63 

பொன்னவிர் திதலைப் பொம்மல்வெம்முலையார் புனேமணி 

மாடகமுறுக்கி; யினனரம்புல்ரும்பாடல் கேட்டுருகி யேழிசை 

மகாயாழ்பண்ணிக், கன்னரமிதனம்பாடலுக்குடைக்து கீழ்ப் 

படுமிளிவரனோக்கி, மின்னகுசுடர்வேல்வீஞ்சையர்மகளீர்வியப் 

பொடு தலைபணித்தியவொர். 

| இதனால் மாத ரிசைப்பாட்டின் சிறப்புச் 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். பொன் - பொன்போல், அவிர் - பிரகாசிக்கின்ற, திதலை- 

தேமல்பரந்த, பொம்மல் - பொலிவினையுடைய, வெம் - விருப்பத்தைச் 

செய்கின்ற, முலையார் - தனங்களையுடைய மாதர்கள், புனேமணி - இரத் 

இனங்கள் பதித்த, மாடகம் - முறுக்காணிகளை, முறுக்கி - திருகி, இன் 

கரம்பு - இணிய ஈரம்பை, உளரும் - தடவுகின்ற, பாடல்கேட்டு - பாட 

லைக்கேட்டு, உருகி - மனங்கரைர் அ, ஏழிசை - ஏழிசைகளையுடைய, 

மகரயாழ் - மகரயாழை; பண்ணி - செயது, கின்னரமிஅனம் - இன்ன 

ம் 
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மிதுனங்கள், பாடலுக்குடைந்து - அப்பாட்டுக்குத்தோற்று, £ழ்ப்படும்- 

தாழ்வுபடுகின்ற, இணிவால் - இழிவை, நோக்கி - பார்த்து, மின்ககு- 

ஒளியை வீசுகின்ற, சுடர்வேல் - காந்திபொருந்திய வேலையேந்திய, 

விஞ்சையர்மகளிர் - விஞ்சையமாசர்கள், வியப்பொடு - ஆச்சரியத்தோடு, 

தலை - தலையை, பணித் இடுவார் - சாய்ப்பார்கள். எ-று, 

இன்னா மிதுனம், முலையார் பாடல்கேட்டுருக, யாழ்பண்ணி 

உடைந்து, கீழ்ப்படு மிளிவரனோக்கியெனக் கூட்டுக. எழிசையாவன- 

குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, . விளரி, தாரம் என்பனவாம். 

இவைபிறக்குமிடம் கண்டம், நா, ௮ண்ணம் தலை, நெற்றி, மார்பு, 

மூக்கு என ௭. இவையே ஏம்சாமெனவும் வீணையிலேழ்நரம்பெனவுஞ 

சொல்லுவர். இவற்றினிசை யுவமை மயில், இடபம், ஆடு, கொக்கு, 

குயில், குதிரை, யானை என் ௪. அதிதேவதைகள்; விசுவாமித்திரன், 

சமதக்கினி, சந்திரன்,சூரியன், கெளசமன், காசிபன்,ஈசன் என ௭. யாழா 

வது பேரியாழ், மகரயாழ், செங்கோட்டியாம், சகோடயாழ என ௪. இவற் 

அள் பேரியாழிற்கு நரம்பு - ௨௧, மகாயாழிற்கு - ௧௯, சகோடயாழித்கு- 

௧௬, செங்கோட்டியாழிற்கு - எ. அவற்றுளிது தண்டு, பத்தர், நரம்பு) 

மூறக்காணி, கொழுவாணிமுதலியவுறுப்பமைந்த மகரயாழெனக்கொள்க, 

பண்ணல், பரிவட்டணை, ஆராய்தல், தைவரல்), செலவு, விளையாட்டு) 

கையூம், குறும்போக்கு என்னுங் கலைத்தொழில்க ளெட்டனுள் பண்ண 

லாவது பாட நினைக்கப்பட்ட பண்ணுக்கு இணை, இளைபகை, நட்பான 

நரம்புகள் பெறுந்தன்மை மாத்திரையறிந்து கட்டுதல். அவ்வாறு செய் 

தலின் மகரயாழ் பண்ணியென்றார். 4 பருந்து மதனிழலும் பாட்டு 

மெழாலும்; திருந்துதார்ச் சீவகற்கே சோர்தனவென்றெண்ணி, விருந்தாக 

யாழ்பண்ணி வீணை தான்றோற்பா, னிருந்தா ளிளமயில்போ லேந்திலை 

வேற் கண்ணாள் '? எனப்பிறரும் யாழ்பண்ணியென்றார். “ இன்னா 

மிதுனமென்பது ஒரு தேவசாதி. அது : முன்னா இங்கமதாகி யவு 

ணன் முக்கியத்தை முடிப்பான் மூவுலகின், மன்னாஞ்சுமது சூதனன் 

வாயிற் குழலினோசை செவியைப்பற்றி வாங்க, நன்னரம்புடைய தும்புரு 

வோடு நாதனும் தந்தம் வீணைமறக்து, இன்னா மிதுனங்களுக் தந்தப் 

- இன்னர் தொடுகலோ மென்றனரே ?” இதனாலறிக. இசைக்குத் 

தோற்று நாணமடை.தலால் தலைபணித் திடுவாரென்றார், விஞ்சையரும் 

பாடலில் வல்லவரேனும் ஈண்டெகொமாதருக்கு அம்மாதரைக் கூறினார். 
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ஆடவரிசையினும் மாதரிசை விசேடமெனக் கூறுதலு மொன்று. 

அன்றி விஞ்சையரு மகளிருமெனச் கொள்ளினும் அமையும். 64 

மூகிறவழ்குடுமி மாடநீள்கொடிகண் மொய்ம்மணிக்கதிர் 

ப.ரப்புதலா, னகர்வயிற்றுவர்வாயரிமதர்மழைக்க ணன்னுதல் 

வதுவைவேட் டடைந்த; வகலிருவிசும்பிற் பாயிருள்பருகு 

மருக்கர்பன்னிருவருந்தமது; பகலிடைப்பறந்து திரியுமினமி 

னியிற் படரொளிமமுங்கனர் திரிவார். 

[ இசனாத் கொடிகளின் நெப்புச் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். முல் - மேகங்கள், தவழ் - தவழ்கின்ற, குடுமி - கொத் 

தையுடைம, மாடம் - உப்பரிகைகளின், நீள்கொடிகள் - நீண்டசொடி 

கள், மொய்ம்மணி - நெருங்கிய இரத்தினங்களின து, கதிர்பரப்புதலால்- 

கதிர்களை விரித்தலால், ந௩கர்வயின - அந்ககரத்தில், துவர்வாய் - செவ்வா 

மையும், அரி - செவ்வரிபரந்த, மதர் - களிப்பையுடைய, மழை-குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, கண் - கண்களையுடைய, நல்நுதல் - தமயநக்தியின அ, 

வதுவை - விவாகத்தை, வேட்டு அடைந்த - விரும்பிவந்த, அகல்- 

அகன்ற, இரு - பெரிய, விசும்பில் - ஆகாயத்தில், பாய் - பரவிய, இருள் 

பருகும் - இருளையுண்ணும், அருக்கர் பன்னிருவரும் - சூரியர்கள் பன் 

ளிரண்டு பேரும், தமது - தம்முடைய, பகவிடை - பகற்பொழுதில், 

பறந் திரியும் - பறந்து திரிகின்ற, மின்மினியில் - மின்மினிப் பூச்சி 

கள்போல், படர் ஒளி - படர்கின்றகார்தியை, மழுங்கெர் - ஒழிந்தவ 

ராகி, திரிவார் - திரிவார்கள். எ-று, 

அருக்கர் பன்னிருவராவார் - தாத்துரு, சக்கான், அரியமன், மித் 

திரன, வருணன், அஞ்சமான், இரணியன், பகவான், திவேச்சுரன், 

பூடன், சவித்துரு, துவட்டா எனக்கொள்க. இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 

மிக்கபிரகாச முள்ளவர் ; அப்படியிருக்க ஏககாலத்திற் பன்னிருவரும் 

பகலிற்பறக்கு மின்மினிபோல மழுங்கன ரெனில் அர்£கரிற் கட்டிய 

கொடிகளின் மணிப்பிரகாசஞ் சொல்லவேண்டுவ தில்லையாயிற்று. அருக் 

கர் மின்மினியிற் றிரிவாரெனலால் உவமையணி, 65 

விண்ணகத்தமர ரளப்பிலரென்கோ விஞ்சையரளப்பில 

சென்கோ; மண்ணகத்தரச ரளப்பிலரென்கோ வனிதையரளப் 

பிலரென்கோ; பண்ணமைகளிறு கூக்தன்மான் றடந்தேர் பதா 



484 நைடதம். 

திமற்றளப்பிலவென் கோ, வெண்ணிமற்றுரைக்கி னித் துணை 

யென்ன வெம்ம னூக்கியம்புமாறரிதே. 

இ-ள். விண்ணகத்தமார் - விண்ணலகத்திருந்துவந்த தேவர்கள், 

அளப்பிலர் என்கோ - அளலிலரென்று சொல்லுவேனோ, விஞ்சையா- 

வித்தியாதரர்கள், அளப்பிலா என்கோ - அளவிலரென்று சொல்லு 

வேனே, மண்ணகத்தரசர் - மண் ணலகத்.திருந்துவந்த அரசர்கள், அளப் 

பிலரென்கோ - அளவிலரென்று சொல்லுவேனோ, வனிதையர்-மங்கை 

யார்கள், அளப்பிலர் என்கோ - அளவிலரென்று சொல்லுவேனோ, பண் 

அமை - ஒப்பனையமைந்த, களிறு - யானைகள், கூந்தல்மான் - புறமயி 

ரினையுடைய குதிரைகள், தடர்தேர - விசாலம்பொருந்திய தேர்கள், 

பதாதி - சேனைகள், (ஆதிய இவைகள்) அளப்பில என்கோ - அளவில் 

லனவென்ற சொல்வேனோ, எண்ணி - சிந்தித்து, உரைககின்-சொல்லு 

மிடத்து, இச் தணையெனன - இவவளவென்று, எம்மனோர்க்கு - எம் 

போலியோர்ச்கு, இயம்புமாறு - சொல்லுமாறு, அரிது - அரிதாகும். 

எ-று, 

ஏழைமை யுடையவரும் விவாகத்நிற்குச செல்லும்போது அனேக 

ருடன் செல்வது வழக்கமாதலின், கிடைத்தற் கரியபொருளாகிய தமயம் 

தியை லிருமபிவந்த செல்வங்களில் ஒருகுறைவுமின் றிய தேவர்கள் விஞ் 

சையர் நாகர் அரசர் முதலிய சலைவர்சளையே இத்தணையெனக் குரிக்கக் 

கூடாசாயிற்று, அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கே அனேக பரிவார யிருக்கு 

மாதலின் அப்படி அனேகருக் இருத்தலால் அவற்றையு மளவுபடுத்தல் 

மற்றைப் புலவர்க்கு மரிதென்பார், எம்மனோர்ச் இயம்புமா றரிதென் 

(ரா. மற்று அசைகள். 66 

எரிகதிர்ப்பசும்பொன் முகடுவேய்ந்தோங்கி யேழிருகாவ 

தமகன் ற, நிரைமணிகுயிற்றிமணவினை க்கமைத்த நித்திலவிதா 

னமண்டபத்திற் புரிமுறுக்கவிழ வண்டுபாண்முரன் றபூக்து 

கள்குடைந் அதேனுகரும்; விரைகமழ்கறுந்தார் துயல்வரு தடங் 

தோள் விதர்ப்பர்கோனினிதுவந் தடைந்தான். 

| இதல் வீமன் சுயம்வர மண்டபத்துக்கு 

வருதல் சொல்லப்படுகன் ற து. | 

இ-ள். ஒரி - ஒளிவீடுன்ற, கதிர் - செணங்களையுடைய, பசும் 

பொன் - டசிய படொல்னால், முகடூவேய்ர்து - சிகரங்கூட்டி, ஒங்இ 
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உயர்௩ அ, எழிருகாவ தம் - பதினாலகாதவழி; அகன்ற - பரந்த, நிரை- 

ஒழுங்காக, மணிகுயிற்றி. - இரத்தினங்கள் பதித்து, : மணவினைக்கு 

அமைத்த - விவாகக்கிரியைக்குச் செய்த, நித்திலவிதானம் - முத்தினாம் 

செய்த மேற்கட்டியை யுடைய, மண்டபத்தில் 3 மண்டபத்தின்கண், 

புரிமுறுக்கவிம - கட்டினது முறுக்குவிரிய வண்டு - வண்டுகள், பாண் 

சன்று * இராகங்களை யிசைத்து, பூந்துகள் குடைந்து - மகரந்த 

களைக் குடைந்து, சேன் நுகரும-தேனையுண்ணும், விரைகமழ்-வாசனை 

கமழ்னெற, கறுக்தார் - நறிய மலர்மாலையான ௫, துயல்வரு - அசை 

கின்ற, தடந்தோள் - பருத்த தோளையுடைய, விதர்ப்பர்கோன் - வீமரா 

சன், இனிது உவந்து - இணிதான மடூழ்ச்சிகொண்டு, அடைக்தான்- 

வந்தனன். எ-று. 

இணிதுவத்தல் - மிகமகழதல். இச்சுயம்வரத்திற்குத் தலைவன் 

வீமராசனாதலால் இதைக்குறித்து வந்ததேவர், விஞ்சையர், நாகர், அர 

சா முதலியவர்கருரக்கு மரியாதை செய்யும்பொருட்டு மனமகிழ்ச்சியுடன் 

விதிப்படிசெய்து அலங்கரித்திருக்கும் விவாகமண்டபத்டிற்குத் தான் 

முன்னே வந்தனனென்க, 67 

குழவிவெண்டிங்கண் மணிவடககிடந்த குங்குமக்குலவ 

ரைத்தடந்தோண், மழகளிறனையவிதர்ப்ப்கோன் பணியால் 

வானகத்தமார் தங்குழுவு, மொழுகொளிமணிச்சூட் செகருஞ் 

சே றைதரவிஞ் சையார்கணம. மெமுகடல்வரைப்னெமன் இக்ரா த த (0 03 பம யத 
னருக்தேன்வேட் டி ரைத்தெழு சுரும்பின்வந்தடைந்தார். 

தலைமை பற்றிய இராகங்கள் ௩௨. அவையாவன- பைரவி 
சேவக்கிரியை மேகரஞ்சி,குறிஞ்சி, பூபாளம், வேளாவளி, மலகரி,பெள ளி 
ஸ்ரீ ராகம், இந்சோளம், பல்லதி, சாவேரி, படமஞ்சரி, தேச, இலலிதை, 
தோடி, வசந்தம், இராமக்கிரியை, வராளி, கெளூகம், மாளவி, நாரா 
யணி, குண்டக்கிரியை, கூர்ச்சரி, பங்காளம், தந்கியாசி, காம்போதி, 
கெளளி, நாட்டை, தேசாக்ஷரி, காந்தாரி, சாரங்கம் என்பனவாம். இல ற் 
றுள்பைசவி, பூபாளம் என்னும் இரண்டும் புருடராகமும் பிராமணசா தியு 
மாம். ஸ்ரீராகம், படமஞ்சரி என்னுமிரண்டும் புருடராகமாகி கத் திரிய 
ராகும். வசந்தம் மாளலி என்னும் புருடராகங்கள் வை௫ஏயசாதி யெனப் 
படும். பங்காளம் நாட்டை என்னு மிரண்டும் அங்ஙனே புருடராகங்க 
ளாய் சூத்திர சாதியாகும். இவற்றை முறையே அடுத்த ௩, ௩, ௩, ௩, 
௩, ௩, ௩, ௩; இராகங்கள் இவற்றிற்கு மணைவிகளாகுமென்க, கூறப் 
பட்ட எட்டுப் புருடசாசங்களுக்கும், அவற்றின் மனைவி களுக்கும்முறையே 
ஈசானன், திருமால், சாசவதி; இலக்குமி, குரியன், நாரதன்; விநாயகர், 
தம்புருவர் என்னுமிவா அதிதேவதைகளென்பது நூன் முடிபு. 
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[இச் திரிலோகத்தரசரும் வருதல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ன். குழவி - இளமையதாபிய, வெண்திங்கள் - வெள்ளியதிங் 

கள்போன்ற, மணிவடம் - சந்திர ஆரம், இடந்த - இருந்த, குங்குமட்- 

குங்குமமணிர்த, குலவரை - குலமலைபோன்ற, தடந்தோள் - பருத்த 

தோளையுடைய, மழகளிறனைய- இளங்களிற்றையொத்த, விதர்ப்பகோன 

பணியால் - லீமராசனேவலினால், வானகத்து அமார் தங்குழுவும் - விண் 

அலைகத்தவர்கள் கூட்டமும், ஒழுகொளி - ஒளிலீசுகன் ற, மணிச்சூட்டு- 

ட்டம் ட்ட உரகரும் - நாகவேந்தரும், சேடிஉழஹைதரு-விஞ் 

சைய ருலகத்திலிருக்கும் விஞ்சையர்கணமும்-வித்தியாசார் கூட்டமும், 

எழுகடல்வரைப்பின் - சத்ததிவிலுள்ள, மன்னரும் - அரசரும், தேன் 

வேட்டு - தேனைவிரும்பி, இரைத்து - சத்தித்து, எழு - எழுகின்ற, 

சுரும்பின் - வண்டுகள்போல், வந்தடைந்தார்-வர் சேர்ந்தார்கள். எ-று. 

தேனைவிடவண்டிற்கு இனிமைசெய்துயிர் காப்பது வேரொரு 

பொருளில்லாமையால், தேன்வேட்டிரைத் தெழுசுரும்பி னென்றார். 

உவமிக்சப்படும் பொருட்கும் இவ்வுரைகொள்க, விதர்ப்பர்கோன் பணி 

யால் அடைந்தாரெனக் கூட்டுக. சேடி - விஞ்சையரலகம்; அது *சேணி 

யுஞ்சேடியும் விஞ்சையர்சேர்விடம் ?? இதனாலறிக. அமரர் குழுவும் 

உரகரும், விஞ்சையர் கணமும், மன்னரும் எண்ணு மெழுவாய்கள், 

அடைந்தார் என்னும் வினைமுற்றுப் பயனிலைகொண்டன. சுரும்பின்வர் 

தடைந்தாரெனலால் உவமையணி. 68 

கொய் துணர்த்தருவி னருகிழலமர்ந்த குரைகழல்விண் 

ணவர்க்கரசுஞ், செய்யகட்கயவாயெருமையேறுகைக்குந் தென் 

றிசைக் கடவுளூங்கன லும், வெய்யவான்சிகைய செர்தழற் 

கறையும், விரிதிரைக்கனைகடல்வேந் து,தெ ய் துடைத்தொளிரு 

மள்ளிலைநெடுவே னிடதர்கோனுருவொடு மடைந்தார். 

[இதனால் இந்திரன் முதலிய நால்வரும் ஈளனுருக் 

கொண்டுவருதல் சொல்லப்படுதின்றது. | 

இ-ள். கொய் - பறிக்கின்ற, துணர் - பூங் கொத்துக்களை 

யுடைய, தருவின் - ஐந்தருவி னுடைய, ஈறுறழல் - கரிய மிழலின் 
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கண்ணே, அமர்க்த - தங்கிய, குரை - ஒலிக்கின்ற, கழல் - வீரக்கழலை 

யணிக்த, விண்ணவர்க்கரசும் - இந்நிரனும், செய்யகண் - வெந்தகண்களை 

யும், கயவாய் - பெரிய வாயையுமுடைய, எருமையேறு - எருமைக் 

கடாவை, உகைக்கும் - செலுத்தனெற, தென்இசைக் கடவுளும் - யம 

னும், கனலும் - சுடுகின்ற, செந்தழற்கிறையும் - அக்ூணிபசவானும், 

விரிதிரை - விரிகின்ற அலைகளையும், கனை - ஓலியையுமுடைய, கடல் 

வேந்தும் - சமூத்திரராசனாகய வருணனும், கெய் துடைத்து - உதிரத் 

தைத் அடைத்து; ஒளிரும் - விளங்குகின் 2, அள்ளிலை - (மாமிசத்தை) 

யள்ளுகின்்ற இலையையுடைய, நெடுவேல் - நெடயவேலையுடைய, நிட 

தர்கோனு ருவொடும் - (தாங்கொண்ட) ஈளனஅ வேடத்துடன், அடைக் 

தார் - வந்தார்கள். எ-று, ம் 

உருவங்கொண் டடைந்தாரெனப் பாடங்கொள்ளின் முன்னே 

அன்னவனாருவுதாங்கி யணிநகர் மேயினாரென் றிருப்பதால் கூறியது 

க_றலென்னுங் குற்றமாதலின் உருவொடு மடைந்தாரெனப் பாடங 

கொண்டு, முன்கொண்ட உருவோடும் இப்பொழு சடைந்தாரெனப் 

பொருள் கொள்ளப்பட்டது. கெய் - நிணமெனினு மமையும். 09 

மோட்டிளங்கயவாய் கெறிமரும்பெருமை முலைவழியொ 

முகிய தீம்பால்; சேட்டிளங்குருகன் பார்ப்பினமருந்தஞ் சே 

முவயனிடதர்கோன் மருமான், பா ட்டிளஞ்சுரும்பர் பேட் 

டொடுமுரன் ற பருமுகைவிரிக்குகாண் முல்லைச், சூட்டணிந் 

தம்பொற் சுடர்முடிகவித்துத் தொடுகமனரலவீக் இனால். 

[ இஅமுத லைட் தபாட்டால் நளன் சுயமவாமண்ட 

பத்துக்குப் புறப்படுஞ் சிறப்புச் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். மோடு - உயர்வும், இளமை-இளமைபொருந்திய, கயவாய்- 

பெரிய வாயையும், நெறிமருப்பு. - நெறித்த கொம்புகளையமுடைய, 

எருமை - ஏருமைகளினுடைய, மூலைவழி - முலைவழியாக, ஒழுகிய- 

வழிந்த, தீம்பால் - தித்திப்புப்பாலே, சேடு இளம் - மிகுந்த இளமை 

பொருந்திய, குருகின் - நரரைகளினு டைய, பார்ப்பினம் - குஞ்சுக்கூட் 

டங்கள், அராந்தும் - உண்ணுகின்ற, செழுவயல் - செழுமைபொருகச்திய 

வ்யல்கள்சூழ்்த, கிடதர்கோன் மருமான் - நிடததேசத்தையாளுகின்ற 
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. களமகாராசன், பாட்டு - பாட்டுக்களை, இளஞ்சுரும்பர் - இளவண்டுகள்; 

பேடு ஓடும் - பெட்டைகளுடன், முரன்று - பாடி, பருமுகை - பரிய 

அரும்புகளை விரிக்கும் - மலர்த்துன்ற, நாள் - புதிய, முல்லைச்சூட் 
டணிர்த - முல்லேமாலைனயை யணிந்து, அம் - அழயெ, பொன்-பொன் 

னாற்செய்த, ௬டர்முடி - ரெணங்களையுடைய மகுடத்தை, கவித்து- 
கவித் அக்கொண்டு, தொடு - தொடுக்கின்ற, கழல் - வீரக்கழலை, நரல- 

ஒலிக்க, லீக்கினன்'- கட்டினான். எ-று. 

புல்லுகளை வயிறாரமேய்ந்து நீருண்டு உடையவராற் காக்கப்படுத 

லால் முலைவழி சீம்பாலொழுகய எருமை யென்றார். பால்பரவிய வய 

லெனக் கொள்க, மருமான் - வழித்தோன்றல். அத 6 மருமான் பிறங 

கனடயும்பல் வழித்தோன்றல் ?? இதனாலறிக. நிடததேசத்தரசன் வயி 

யிற்மோன்றிய நளனெனக் கொள்க. 70 

கூற்றினவென்னக் குருதிகொப்புளிக்குங் குற்றுடை 

வாண்மருங் கசைத்துப்; பாற்றினெஞ்சுழல நிணப்புலால்கம 

மும் பாயொளிப்பரிதி வேலேற்தி, நூற்றிதழ்க்கமல முகைமு 

ஹக்கவிழ நொறில்பரித் தேரிளங்கதிரான்,; ரறேற்றினானென் 

ன நிழலுமிழ்கொடிஞ்சிச் சுடர்மணித்தேர்மிசைப் பொலிந் 

தான. 

இ-ள் கூற்றின் நா என்ன - யமனுடைய நாவைப்போல், குறுதி 

கொப்புளிக்கும் - உதிரத்தை யுமிழ்னெற, குற்றுடைவாள் - குறுயெ 

சுரிகையை, மருங்கசைத்து - பக்கத்திற்கெருக, பாறு இனம் - பருந்துக் 

கூட்டங்கள், சுழல - வட்டமிட, நிணப்புலால் - உதிரநாற்றம், கமமும்- 

நாறுகன்ற, பாய் - பரவப்பெற்ற, ஒளி - காந்தியையுடைய, பரிதி - சூரி 

யன்போன்ற, வேல் ஏந்தி - வேற்படையைத்தாங்கி, நூறு இகழ் - நூறி 

தழ்களையுடைய, கமலமுகை - தாமரை யரும்புகள், முறுக்கவிழ - கட் 

டவிழ, ரொறில் - வேகத்தையுடைய, பரி - குதிரைகட்டிய, தேர் -தேரை 

யுடைய, இளங்கஇரோன் - பால சூரியன், கோற்றினான் என்ன - உதய 

மானானென்று சொல்ல, நிழலுமிழ் - நிழலைக் கொப்புளிக்கின் த, 

கொடிஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, சுடர் - இரணங்களையுடைய, 

வணி - இரத்தினங்கள் பதித்த, தேர்மிசை - தேரின்மேல், (சளமகா 

ராசன்) பொலிந்தான், தோன்றினான். எ-று. 

யமன் நாவினால் அநேகரைக் கொல்லும்படி. சொல்லுதலால் அக் 

கொலைத்தொழிலா லுண்டாகிய உதிரத்துக்கு அவனது நாவான துகாண 
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மாதல்பற்றி அதுபோல் குருதிகொப்புளிக்கும் உடைவாளென்ரார். 

நாவைப்போற்சிவந்து அடிபாந்து முனைகூரியதெனினும் அமையும். 

அன்றிக்குருதி கொப்புளித்தலை உடைவாளுக்கு விசேடணமாக்கநொவென் 

னக் குற்றுடைவாளெனக் கூட்டின் அத் துணைச் சிறப்பின்றாம். உண 

வளிப்பவரை உண்பவ ரெப்போதுஞ் சூழ்வசாதலால், அதுபோல் தமக்கு 

விரும் து செய்யும் வேற்படையைப் பருந்துகள் நீங்காமையால், பாற்றி 

னஞ்சுமல பிணப்புலால் கமழும் வேலென்றார். சூரியனைக்கண்டு தாமரை 

மலர்தல்போல்,; களனைக்கண்டு மாதர் முகம் மலர்ச்சபெறுதல் கொள்க, 

நளன் தேரித்பொலிதலால் தேரிளங்கதிரோன் தோற்றின னென்னவெ 

னச் சூரியனை அவனுக்கு உவமையாக்கனார். இது உவமையணி. 71 

இன்னகைத்துவர்வா யிளமுலைமகளி ரெரிபணிப்படியக 

மேர்தப், பொன்னவிர் திதலைப் பொம்மல்வெம்முலையார் பொழி 

கதிர்ச் சாமரையிசட்ட, மின்னென நுடங்கு மருங்குலார்மருங் 

இன் வெள்ளடையுதவினர்செல்லத், தென்வரைச்சார்க் துநான 

மென்சேறுந் திசைதிசைகாவதங்கமழ, 

இ-ள். இன் நகை - இணியநகையையும், தவர்வாய் - செவ்வாயை 

யும் இளமுலை - இளமைபொருநக்திய தனங்களையுமுடைய, மகளிர்- 

மாதர்கள், எரிமணி - ஓளி விளங்குகின்ற மணிகளிழைத்த, படியக 

மேர்த - (தம்பலப்) படிக்கம் ஏந்திரை, பொன் அவிர் - பொன்போலும் 

விளங்குனெற, திதலை - தேமலையுடைய, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற, 

வெம்முலையார் - விருப்பத்தைத்தருனெற, முலைகளையுடைய மாதர்கள், 

பொழிகதிர் - கிரணங்களை வீசுகின்ற, சாமரையிரட்ட - சாமரைலீசிவர, 

மின் என - மின்னல்போல், நுடங்கும் - அசைகின்ற, மருங்குலார்- 

இடைபையுடைய மாதர், மருங்கின் - அருகிலிருந்து; வெள் அடைஃ 

தாம்பூலத்தை, உதவினர் செல்ல - கொடுத்துக் கொண்டுவர, தென் 

வரைச்சார்க்தும் - பொதிய மலையிற் பிறந்த சந்தனக்கட்டையாற் ழேய்க் 

கப்பட்ட சந்தனமும், நானமென்சேறும் - கத்தூரியின அ மெல்லியகுழம் 

பும்; திசை திசை - எட்டுத்திக்குகளிலும், காவதம் - காததூரமளவும்; 

கமழ - பரிமளிக்க. எ-று. ரீ 

நகை - பல், புன்சிரிப் பெனினு மொக்கும். துவர் - பவளமு 

மாம். மகளிர், முலையார், மருங்குலார் எனப் பன்மையாகக் கூறினமை 

யால் களன் சக்கரவர்த்தியாதலாலும் செல்வ மிகுதியாலும் ஒருதொழி 
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லைப் பலர்செய்தன ரென்க. 1 ஒருமொழி யொழிதன் னினங்கொளற் 

குறித்தே ?? என்பதனால் வெள்லிலையெனவே துவர்க்காய், சுண்ணம்; 

வாசந்தரு பண்டமூதலியவுங் கொள்க. அவை 6 தகரந்தக்கோலங் 

கோட்டஞ் சாதிக்கா பிலவங்க மேலங்கச் சோலமாஞ்9) பகரும் வாசரந்தரு 

பண்டப்பெயரே ? இதனாலறிக, இப்பாட்டுமுதல் மூன்றுபாட்டும் குளக 

மாய், ஈளனென்னுந் தோன்றா வெழுவாய் மூன்றாம் பாட்டிற் புகுந்தா 

னென்னும் வினைமுற் ஐப் பயனிலைகொண்டு முடிந்த து. 72 
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குளிர்மதிபொருவ நிலவுசொப்புளிக்குங் கொற்றவெண் 

கவிகைமேனிழற்ற, வளியினம்புடைக்குர் தமைசெவிப்பளூ 

உத்தாளரசுவா விருபுடைரெருங்க; முளரிமென்மலாத்தா 

டொழப்புகுமரசர் முடியொடுமுடிபொரு அருத்த; வொளி 

கிளர்பசும்பொற் றுகள்பரந்தவனி யும்பர் தம்பதியினிற்றப்ப. 

இ-ள். குளிர்மதி பொருவ - குளிர்ச்சிபொருந்திய சந்திரனை 

யொப்ப, நிலவுகொப்புளிக்கும் - பிரகாசத்தையுமிழ்கின் 2, கொற்றவெண் 

கவிகை - வெண் கொற்றக் துடை, மேல் - மேலே, நிழற்ற - நிழலைச் 

செய்ய, அளி இனம் - வண்டினங்களை, புடைக்கும், - ஓட்டுின்ற, தழை 

செவி - தழைந்த காதுகளையும், பரூஉத்தாள் - பருத்தகால்களையுமுடைய, 

அரசுவா - உத்தமயானைகள், இருபுடைநெருங்க இரண்டுபக்கத்திலு 

நெருங்வெ, முளரிமென் மலர்த்தாள் - தாமரையின் மெல்லிய மலர் 

போன்ற பாதங்களை, தொழப்புகும் - வணங்குதற்கு வருகின்ற, அரசர்- 

அரசர்களுடைய; மூடியொடு முடிபொரு த - மகுடங்களோடு மகுடங்கள் 

தாக்கி, உகுத்த - உதிர்த்த, ஒளிகிளர் - ஒளிவிளங்குகின் ஐ, பசும்பொன்- 

பசியபொன்னாலாகிய, துகள் பரந்து - தூளிகள் பாவி, அவனி - பூமி 

யானது, உம்பர் தம்பதியினில் - பொன்னகர்போல், சிறப்ப - சிறப்பை 

யடைய. எ-று, 

அரசுவாவென்றது ஏழுறுப்பு நிலந்தோய்ந்து வெல்லிய ததக த்த 

தாய்க் காலாலுங், கையாலும், வாலாலுங், கோட்டாலும் பகையைக் 

கொல்ல வல்லதா ய்; எழுமுழமுயர்க் து ஒன்ப அமுழ நீண்டு பதின்னான்று 

மூழஞ் சுற்றளவுடையதாய், தீயுமிழ் சிறுகணுஞ் செம்புகரு முடைத்தாய் 

முன்புயர்ந்து பின்பணிக்திருட்பதாம். அது 6 காலொருநான்குர் அதிக் 

சையுங் கோசமும், வாலுறுப்பொடேழு மாநிலந்தோய்க்து, பாலுஞ் சங் 

கும்போலக் காலுகிர், காலினு நான் தவொரு தணிக்கையினும், வாலினு 
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மருப்பினுங் கோறல் வல்வதாய்ப், பதின்மூன்று முழச்சுற் றுடையதாடி, 

'யெழுமுழமுயர்க் தொன்பது முழ£ண்டு, தீயுமிழ் சிறுகணுஞ் செம்புகரு 

முடைத்தாய்; முன்புயர்ந்து பின்பணிர்ததாயி னவ்யானை, அரசுவா 

வென்ன வழையவும்படுமே ?? , என்னும் பிங்கல நீகண்டுச் செய்யுளா 

லறிக. 73 

் லியந்துவைப்ப; மருவலர்க்கடரந்த வொளிறுவாள்விசய மாகத 

உரவுநீர்த்தரங்கக் கடலுடைந்தென்ன வொலிகெழுபல் 

ரினிதினேத்தெடுப்பத், இருகுவெஞ்னெத்த வரிலெயுழவர்சே 
ட்டிளம்புலியெனச்சூழ; வெரிபசும்பொன் செய்மாடநீண்மறுகி 

னிந்தாகுமரனிற்புகுந்தான் 

இ-ள். உரவு - ஒலியையுடைய, நீர் - நிர்கிறைந்த, தரங்கம் - அலை 

வீசுகின்ற, கடல் உடைச்தென்ன - சமுத்திரமுடைந்ததுபோல், ஒலி 

கொழு - ௪த்தமிகுந்த; பல்லியர் துவைப்ப - நானாவித வாத்தியங்களை 

முழக்க; மருவலர் - சத்துருக்களை, கடந்த - வென்ற, ஒளிறு - பிரகாசிக் 

தின்ற, வாள் - வாட்படையின அ, விசயம் - (லீரமுதலிய) வெற்றியை, 

மாகதர் - வந்தியர்கள், இனிதின் - இணிமையினால், ஏத்து எடுப்ப-அ தி 

செய்ய, திருகு - மாறுபடுகின் ற, வெஞ்சினத்த - வெவ்விய கோபத்தை 

யுடைய, வரிசிலை - நெடியவில்லேர்திய உழவர் - காலாள்கள், சேடு 

இளம்புலியென ட் மிகுந்த இளமைபொருட்திய புலிப்போத் தப்போல, 

சூழ - சூழ்ந்துவர, எரி - ஒளிவிடுகின் ற, பசும்பொன்செய் - பசியபொண் 

னாற்செய்த, மாடம் - உபரிகைகளையுடைய, நீண்மறுகில் - நெடிய வீதி 

யில், இர்திரகுமரனில் - இக்இிரகுமான்போல்) (களமகாசராசன்) புகர்: 

தான் - போயினான். எ-று, 

கடலுடை.தலின் மிக்க வொலியின்றாதலால் அதைப் பல்லியத் அக் 

குவமையாக்கினார். பகைவரைக் கடத்தலின் மிக்கவென்றியின் றென்ப 

தற்கு, மருவலர்க்கடக்த வாள்விசய மெனப்பட்டது. வீரத்தொடு பாய் 

. தல் பற்றிச் சலையுழவர்க்குப் புலியுவமையாயது. இச்திரகுமான் - இந் 

திரனாயெ குமானாம் அரசாட்சி, செல்வம் போகம் முதலியவற்றிற் குறை 

வில்லாமையால் இந்திர குமரனை யுவமிக்கப்பட்டது. இகந்திரகுமான் 

சயந்தனெனலாகாது இது உவமையணி. 74 
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அலங்குளைப்புரவித் தேர்மிசைப்பொலிந்த வரச க்கு 

மரனைதோக்கி, நலங்குடியிருந்த நாகிளவேய்த் தோ ணங்கையர் 

பலரும்வந்தீண்டி; விலங்கிவில்லுமிமு மொருதெருஞ் 2சடி 

விஞ்சையர் குமரனோவென்டார், பொலங்குழைமடவா ருள் 

புகுக் துருக்கும் பூங்கணைக்குமானோ வென்பார், 

| இதுமுதற் பதினெருபாட்டால் சுயம்வாமண்டபத்திற் 

குச் செல்கின்ற நளனைக்கண்ட மங்கையர்கள் 

தாங்கொண்ட விரகத்தால் வேறு 

வேறாகக் கூறுதல் சொல் 

லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். அலங்கு - அசைகின்ற, உளை - பிடர்மயிரினையுடைய, 

புரவி - குதிரைகட்டிய, தேர்யிசை - தேரின்மேல், பொலிந்த - விளங் 

இய, அரசிளங் குமரனை - நளமகாராசனை, நோக்டு - பார்த்து, கலம்குடி. 

யிருந்த - நன்மைதஙகிய, காகளவேய்த்தோள் - மிகுந்த இளமையுள்ள 

மூங்கிலையொத்த தோள்சளையுடைய, நங்கையர்பலரும் - மாதர்களனை 

வரும், வந்து ஈண்டி - வந்துசோ்ந்து, விலங்கி - தனித்தனியாக, வில் 

உமிழும் - ஒளியைவீசுகின் த, ஒரு - ஒப்பற்ற, யெரு - பெரிய, சேடி- 

விஞ்சைய ருலகத்திருக்கின் 2, விஞ்சையர் குமானோ வென்பார் - விஞ் 

சையர் குமாரனோ வன்பார்கள், பொலங்குழை - பொற்குழைகளை 

யணிந்த செவிகளையுடைய, மடவார் மங்கையர்களுடைய, வளம் புகுக்து- 

உள்ளத்தி னுழைந்து, உருக்கும் - (அதைக்) கரைக்கின் ற, பூங்கணைக் 

குமானோ என்பார் - மலரம்புகளையடைய மன்மதனோ வென்பார்கள். 

எ-று, 

பெண்களுக்கு வேண்டும் நற்குண மனைத்தும் எப்பொழுதும் நீங்கா 

திருத்தலால் நலங்கு யிருந்த வென்றார். நங்கையர் பலரும் இவன்வெல் 

லுதல் ஆரவாரத்தாற் தெரிந்தன ரெனக் கொள்க. விஞ்சையர் குமான்- 

. விஞ்சையர்ச் காசன். மடவாருளத்தை யுருக்குதலால் பூங்கணேக் குமரனோ 

வென்றார். விலங்கி யென்பதற்கு இருளை விலக்கியென விகாரமாக்கினு 

மமையும். இது ஐயவணி. 75 

வண்டுமாயலங்க அயல்வருதடந்தோண் மணிநிறவண்ண 

னோவென்பார்; தெண்டிரைக்கடல்வாய்ச் சூர்முதறடிக்த சன 

வுஃவற்குமரனோ வென்பார், விண்டலத்இயங்கு மந்திரமறக்து 
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வீமழ்ர்தியலியக்கனோ வென்பார், கெண்டையந்தடங்கண் ப்ப, 
மபறின்2ற கடைக் சனம்யாமெனக்' இளப்பார். 

இ-ள். வண் துழாயலங்கல் - வளம்பெற்ற அளபமாலை, அயல்வரு- 

அசைகின்ற, தடந்தோள் - பருத்த தோள்களையுடைய, மணிகித வண் 

ணனே என்பார் - நீலரத்தெ நிறத்தையொத்த நிறத்தையுடைய காச 

ணனோ வென்பார்கல், தெண்திரைக் கடல் வாய் - தெளிந்த அலைமோ 

அபின்ற கடலிடத்தே, சூர்முதறஓந்த - குரபன்மனாயெ முதல்வனைக் 

கொன்ற, சனவுவேல் - சோபஞ்செய்ன்ற வேற்படையையுடைய, கும 

ரனே என்பார் - குமாரக்கடவுளோ வென்பார்கள், ம் து இயன் 

கும் - ஆகரயத்திற் ௪ஞ்சரித்தற்குரிய, மந்திரம் - மந்திரத்தை, மறந்து- 

மறந்துவிட்டு, வீழ்ந்து - பூமியில் விழ்ந்து, இயல் - சஞ்சரிக்னெற, இயக் 

கனே என்பார் - இயக்கனோ வென்பார்கள், கெண்டையர்தடங்கண்- சேலை 

யொத்த அழயெ விசாலம்பொருந்நிய கண்களை, பெற்றபேறு - பெற்றுக் 

கொண்டபேற்றை, இன்றே - இப்பொழுதே, யாம் - நாம், இடைத்தன 

மென - பெற்றனமென்று, செப்பார் - சொல்லுவார்கள் , எ-று. 

இங்கனஞ்சொல்லிபய தேவர்களழகையொத்த படத்த அவர் செய் 

கையையொத்த செய்கையும் ஈளனுக்கருத்தலால் மாதர்கள் இவ்வாறு 

கூறினார். கண்களுக்குப் பேராவது அழகுள்ள ஒருபொருளைக் காண்ட 

லாம். “கூர் முதறடிந்த சுடரிலை வேலோன் ?? என்றார் சங்கந்து 

நூலினும் இதுவும் ஐயவணி. என்க (0 

ஈர்க்வெ டபுகாமலடி பரந்தோங்கு மேரிளவன முலைத் அவர் 

வாய்த்; தாக்கணங்கனையார் நாணமுமடனுஞ் சங்கமுங்கலையு 

முண்ணிறையும்) போக்கினர்புலம்பிக் கண்கவர்வனப்பிற் புர 

வலன்றடம்புயம்புல் ஓ; மேக் க ட ப மின் 

அயிர் தாங்கனெர்மெலிவார். 

இ-ள். ஈர்க்கிடை புகாமல் - இடையிலீர்க்கு நுழைதற்டெயில்லா 
மல்; அடிபரந்தோங்கும் - அடிபரந்தோங்கிய, ஏரிளவனமுலை - அழகும் 

இளமையும் சந்தனக்கோலமும்பொருந்திய தனங்களையும், துவர்வாய்- 

செவ்வாயையுமுடைய; தாக்கணங்கனையார் - இலச்குமியையொத்த மட 

வார்கள், நாணமும் - நாணத்தையும், மடனும் - மடமையும்; சங்கமும்- 

வளையையும், கலையும் - ஆடையையும்; சபி - உள்ளேயிருக் 

48 
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இன்ற சற்பையும், போக்கினர் - ஒழித்தவராதி, புலம்பி - இரங்கி, கண்- 

கண்களின் பார்வையை, வாட தன்னிடத்தே யிழுத்துக் கொள்கின்ற, 

வனப்பின் - அழகையுடைய, புரவலன் - ஈளமகாராசனுடைய, தடம்- 

பருத்த, புயம் - தோள்களை, புல்லும் - தழுவவேண்டுமென்னும், எக்கர 

வதனால் - ஏக்கத் தினால், உள்ளம்விட்டகலும்-உள்ள த்தைவிட்டு நீங்கும், 

இன்னுயிர் - இணியவுமிரை, தாங்னெர் - சுமந்தவராடி, மெவிவார- 

வாடுவார்கள். எ-று, 

நாண முதலிய வைந்தையும் போக்கனெமாதர் நளனைத் தழுவல் 

வேண்டு மென்ற ஆசையினால் அகத்தைவிட்டு நீங்குமுயிரைத் தாங்க 

வருந்தி யிரு்தனரென்க. ஏக்கரவு - தொழிற்பெயர், 17 

பாட்டளிதுதைந் அபருமுகையவிழ்க்கும் பைந்துணர்த் 

தெரியல்சூழ்கூந்தற், சூட்டிடையுச்நொகமங்கையர்தந் துணை 

முலைபசப்பவந்கெய்தி, வாட்டிறற்குரிசில்செயிரற விளங்கும் 

வனைப்பெலாம்வந்திய ருரைப்பக், கேட்டகண்கண்டு களிப்புற 

நோக்கிக் கடைத்ததெத் தவமெனக்களப்பார். 

[ இது நாகமங்கையர் சொல்லியது. | 

இ-ள். பாட்டளி - இசையைப்பாடுகின்ற வண்டுகள், அுதைந்து- 

நெருங்கி, பறாமுகை - பரிய அரும்புகளை, அவிழ்க்கும் - விரிக்கின்ற, 

பைந் துணர் - பசிய பூங்கொத்துகளாற்செய்த, தெரியல்சூழ் - மாலைசுற் 

றிய, கூந்தல் - அளகபாரசத்தையும், சூட்டுடையுச்சி - உச்சிக்கொண் 

டையுமுடைய, நாகமங்கையர் - காசலோகத்துமாதர், தம் - தம்முடைய, 

துணைமுூலை - இரண்டுதனங்களும், பசப்ப - வேறுபட்ட நிறத்தையு 

டைய, வந்துஎய்தி - வந்து சேர்ந்து, வாட்டிறற் குரிசில் - ஈளமகாராச 

னது, செயிரற - குற்றமில்லாமல், விளங்கும் - பிரகாசிக்கின்ற, வனப் 

பூயலாம் - அழகனை த்தையும், வந்தியருரைப்ப - புகழ்வோர்கள் சொல்ல, 

கேட்ட - கேள்வியுற்ற, கண் - கண்களானவை, கண்டு - பார்த்து, சளிப் 

புற - களிப்பையடைய, நோக்கக் கிடைத்தது - பார்க்கக்கிடைத்த து, 

எத்தவமென - எப்டொழுதுசெய்த தவமென்று, கிளப்பார் - சொல்லு 

வார்கள். உறு. ய் 

ஈளனுடைய அழகை வந்தியராற் கேள்விப்பட்ட கண்களே இப்பொ 

முது காணக்கிடைத்தது. எப்பொழுதுசெய்த தவமென நாகமங்கையர் , 

கண்ணையே செவியாகச் கொண்டமையால் இருவகையின்பமும் ஓாகரு 
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லத்து ஒன்றறை பெற்றமையால் வியந்து இவ்வாறு கூறினாரென்க. 
நாகமங்கையருக்குக் கண்ணே செவியென்ப அ. 4 பணியே கட்செவிபாம் 

பெனப்படுமே ?” “ பரிசமுறுக்காண்டல் பகர்கேள்வி யோர்பான், மருவு 
மணிப்பூணினான் வந்தான் ?? இவத்றாலறிக, 75 

அமைத்தடமென்றோ ளரம்பையர் திதலை யணிந்தபொற் 

நடமுலைப்பாரஞ்; சுமக்கலாதொல்கி அழைமருங்கொதயத்.அ 

இற்கொடிமறுகின் வந்தெய்திச், சமர்த்தலையுடன்றோராருயிர் 

பருகுக் தாமவேற்குரிசிலைநோக்கி; யிமைப்பிலாநாட்டம்பெற்ற 

பேறின்றே யெய்தினமென மகிழ்ந் திசை ப்பார். 

[இத அரமங்கையர் சொல்லிய து.] 

இ-ள். அமை - மூங்லெயொத்த, தடம்-பருத்த, ; மென்றோளரம் 

பையர் - மெல்லிய தோள்களையுடைய அரமங்கையர்கள் , திதலையணிர் த- 

தேமலையணீிந்த, பொன் - அழகிய, தடம் - பருத்த, முலைப்பாரம்-முலை 

களினுடைய சுமையை, சுமக்கலாது - பொறுக்கமாட்டாமல், ஒல்க- 

துவண்டு, நுழை - நுட்பமாயெ, மருங்கு - இயையான து, ஒசிய-வருந்த, 

அகிற்கொடி - வத்திரக்கொடிகளையுடைய, மறுகின் - வீதியிலே, வத 

தெய்தி - வந்துசேர்க்து, சமர்த்தலை - யுத்தகளத்தில், உடன்றோர்-பொரு 

தவர்களுடைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - ஆவியை, பருகும் - உண்கின் த, 

தாமம் - வெற்றிமாலைதரித்த, வேல் - வேற்படையையுடைய, குரிசிலை- 

சளமகாராசனை, நோக்கி - பார்த்து; இமைப்பிலாநாட்டம் - இமையாவிழி 

களை, பெற்றபேறு - அடைந்தபேற்றை, இன்றே - இப்பொழுதே, 

எய் நினமென - அடைர்தனமென்று, மகிழ்ந்து - மகிழ்ச்சியடைந்து, 

இசைப்பார் - சொல்லுவார்கள். எ-று, 

முலைப்பாரஞ ௪மக்கக்கூடா திருந்தும் நுண்ணிய இடைவருந்த 

அரம்பைய ரெய்தியது தாம் எப்பொழுதும் கேள்விப்பட்டும் அறியாத 

அழகு இவணிடத் திருத்தலாலென்க. இந்திரன்முதலிய தேவரிடத்து 

மில்லாது இவணிடத்துள்ள அழகைக்கண்டு இமையாவிழிகள் பெற்ற 

பேற்றை யடைக்தனமென்றாரென்க, 79 

கலைவலானெஞ்சிற் காதன்மீதூர்்து கடிமணங்குறித்தி 

வண்புகுதப்; புலவுகாறழல்வேல் விதர்ப்பர்கோன் மடந்தை பு 

ரிந்ததெத் தவமெனப்புகல்வா; ரிலைகுலாம்பைம்பூ ணரசிளங் 
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குமா ரெண்ணிலர்விரும்பிமேவீடி எஞ், சலைஉலார்கன் நிச் 

செழுமலர் த்தெரியல் சேயிழைபுனையுமோவென்டார். 

இ-ள். கலைவலான் - நளமகாராசனானவன், (நெஞ்சில் - மனதில், 

காதல் - ஆசை, மீதூர்ந்து - அதிகரித்து, கடிமணங்குறித்து - விவாகத் 

தைக்குறித்து, இவண் - இந்நகரில், புகுத - வருதற்கு, புலவுகாறு-புலா 

ற்ற நாறவின்ற, அழல்வேல் - தியையொத்த வேற்படையையுடைய, 

விதர்ப்பாகோன் - விமராசன்பெற்ற, மடந்தை - தமயந்தியானவள், 

புரிந்தது - செய்தது, எத்தவமென - என்னதவமென்று, புகல்வார்- 

இல் வார்கள்? இலைகுலாம் - இலைவிளங்குகின்ற, பைம்பூண்-பசிய 

௮பசணங்களையடைய, அரசிளங்குமரர் - இராசகுமாரர்கள், எண்ணிலர்- 

அளவற்றபேர், விரும்பி - இச்சத்து, மேவிடினும்' - வந்தாலும், சிலைவ 

லாற்கு அன்றி - இல்வாசனுக்கல்லாடல், செழுமலர்த்தெரியல் - செழு 

மைபொரும் திய மலர்மாலையை, சேயிழை-தமயந்தியானலள், புனையமோ 

வென்பார் - தரிப்பாளோ வெனபார்கள். எ-று. 

இலே - இலைபோலச் சித்தரிக்கப்பட்ட என்னல் சிறப்பு, விதர்ப்பர் 

கோன் மடந்தை புரிர்த தெத்தவமெனலால், இப்படிப்பட்ட அழகுள்ள 

புருடனை மாலையிடத் தாமும் அத் தவஞ் செய்யலாமென்பது கருத்து இச் 

நளன்குணம் மற்ற அரசர்சளுக் கில்லாமையால் அன்னவர்க்குத் தமயக்தி 

மாலைகுட்ட மாட்டாளென்றார். 80 

திரைக்கடலுடுத்த மாநிலநிழற்றுந் திங்களங்கவிகைமன் 

னவரு; மருக்கமழ்தருவி ன மல்வீ ற்றிருக்கும் வானவர்தொகு 

தியும்வருகென்,; றரத்சமுண்டொளிருமள்ளிலைநெடுவே லரசர் 

கோனழைத்தது குழைக்கும், கருப்புவில்லொழித்த காமனே 

உனை யான்கவினலகங காட்டுதற்கெ ன்பார். 

இ-ள். திரை - அலைமோதுனெற, கடல் - கடலை, உடுத்த-௮டை 

யாகத்தரித்த, மா - பெரிய, நிலம் - பூமிக்கு, நிழற்றும் - நிழலைச்செய் 

கின்ற, தங்சளங்கலிகை பன்னவரும் - சந்திரவட்டக் குடையையுடைய 

அரசாளும், மருக்சமழ் - வாசங்கமழ்கின் த, தருவினீழல் - ஐந்தருவினீழ 

லில், வீர்றிருசகும் - அரசருச்கன் ற, வானவர் தொகுதயும் - தேவர் 

கூட்டமும், உருசேன்று - ௨ரச்சடவீரரன்ற, அரச்சமு ண்டு - உதிரத் 

சைப்டச்து, ஒளிரும் - விளங்குகின் த, அள் இலை - மாமிசத்தை அள் 
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ளிக்கொள்னெற இலையையுடைய, நெடுவேல் - நெடியவேற்படையை 
யுடைய, அரசர்சோன் - வீமராசன், அழைத்தது - அழைப்பித்தது, 

குழைக்கும் - வளைக்கப்பெற்ற, கருப்புவில்லொழித்த - கருப்புவில்லை 

- நீகீய, காமனே அனையான் - மன்மதனையொத்த நளனுடைய, கவின 

லம் - அழயெனலத்தை, காட்டுதற்கு என்பார் - ணக்கம் 

சொல்லுவார்கள். எ-று, 

சுயமவரமென்று குறித்து, வீமன் தேவர் முதலியவரைத் தன்னக 

ரில் அழைப்பித்தது, ஈளமகாராசன அ மிகுந்த அழகைக் காட்டற்காம். 

அதிலே அவனுக்கு அவஏயமென்னெனில் அப்படிப்பட்டவன் தன்மருக 

தைல்பற்றிப் போலும். 61 

மண்ணளவன் றிம் மன்னவன் நிணிதோண் மணிவரைப் 

பணப்பெனமகழ்வார், கண்ணளவன் று காவலனகலங்காண்பு 

தற்கெனமனங்ஃலுழ்வார், பண்ணள வன்றேயமிர் தினிற்றேனிற் 

பா கினிற்பழுத்தவர் தீஞ்சொல் பெண்ணளவன்றே யாணவா 

வுறுமிப் பேரெழிலென் றுபே துறுவார். 

இ-ள். மண்அளவன்று - பூமியைமாத்திரம் ஆளும் அளவுடைய 

தன்றாகும், இம்மன்னவன் - இவ்வாசனுடைய, திணிஃதாள் - வலிமை 

பொருந்திய தோளாடகிய, மணி - அழயெ, வரைப்பணைப்புஎன - மலையி 

னுடைய பருமனென்று, மகிழ்வார் - மகிழ்ச்சியடைவார்கள், கண்௮ள 

வன்று - கண்களா லெட்டும் அளவன்றாகும், காவலன் - அரசனுடைய, 

அகலம் - மார்பு, காண்பதற்கு என - பார்ப்பதற்கென்று, மனம் - மன 

மானது, கலுழ்வார் - கலங்குவார்கள், பண்௮ளவன்று - பண்களினு 

டைய அளவன்றாகும், அமிர்தினின் - அமிர்தம்போலும், தேனின்- 

தேன்போலும், பாதகினின் - பாகுபோலும், பழுத்த - (சுவை) முதிர்ந்த, 

அம் - அழமெ, தீஞ்சொல் - மதுரம்பொருர்திய சொல்லென்பார்கள், 

பெண் அளவன்று - பெண்கள்மாத்திர மயங்கும் அளவினதன்றாகும். 

அண்அவாருறும் - ஆண்மக்களும் விரும்பும்; இப்பேரெழிலென் று-இப் 

பெரிய அழகென்று, பேதுஉறுவார் - அறிவு மயங்குவார்கள். எ-று. 

இரிலோகத்சையும் ஆளத்தக்க : புயவலிமை இவனுக் கருத் 

தலால், தோளுக்குத் திணியென்னும் அடை கொடுக்கப்பட்டது. 
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* இவன்மார்புபாரத்தற்கெட்டாமற் கண்ணளவினும் பரந்திருந்ததென்க., 

பண்ணென்பது பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவ்வழிஎன கான்குவகைப் 

படும். இவன்மொழி அவற்றினு மிக்கரொத்தலால் அமிர்தினிற்றேணிற் பா 

இனித் பழுத்தவர் இஞ்சொலென்றார். ஆணவாவுதல், யாமும் பெண் 

பிறப் பெடுத்திருந்தோமானால் இப்படிப்பட்ட அழகுள்ள புருடனைச் 

சேரலாமென்று விரும்புதலாம். வாதம், என்பது வாது எனவும், சத 

தம் என்பது சத்துஎனவும் இரிந்து நின்றாற்போலப் பேதம் என்னு மொ 

ழியும்-அமகெட்டுக்குற்றுகரவீறாய் கின்றது. 

கருணையங்கடல்வாய் மடைதிறந்தொழுகுங் கண்களுல் 

கதிமதிமுகமு; முருகுகொப்பளிக்குஞ் செழுமலா த்தொடை 

தாழ் முழவுறழ்திணிதடர் தோளும்; பருகுவபோலநாக்குவா 

னோற்ற படைநெடுங்கண்கள்போன்முலைகா, ளருவரையகல 

மின் புறத்திளைப்ப வருந்தவம்புரிச்திலிரென்பார். 

இ-ள். கருணையங் கடல்வாய் - அருளாகிய அழயெ கடலிலுள்ள, 

மடைதிறந்தொழுகும் - மடை திறம் துவருஇன் ற, கண்களும் - நேத்திரங் 

களையும், கதிர்மதிமுகமும் - இரணங்களையுடைய சந்திரன்போன்ற முகத் 

சையும், முருகுகொப்பளிக்கும் - தேனையுமிழ்கின்ற, செழுமலர்ச்சொ 

டைதாழ் - செழுமையுள்ள மலர்மாலைதாழ்கின்2, முழவுறம் - மத்தளத் 

தையொத்த, திணி - வலிமைபொருக்திய, தடந்தோளும் - பருத்த புயங் 

களையும், பருகுவபோல - உண்பனபோல, நோக்குவான் - பார்க்கும்படி, 

கோத்த - தவஞ்செய்து, படை - வாட்படையையொத்த, நெடுங்கண்கள் 

போல் - நெடிய கண்களைப்டோல, முலைகாள் - தனங்களே, அருவரை- 

அரியமலையை யொத்த, அசலம் - (இக்களன்) மார்பை, இன்புற- 

x இதனானே ஈளச்சக்கரவர்த்தியின த வீரம், காமம், ஞானம், அழ 

கென்னும் அரசிற்குச் சிறந்தன நான்கும் கூறினார். சொல் என்றமை 

யாலே வேத சிவாகம விழுமநூலறிவு பெறப்படும் வீரமகள், நாமகள் , 

வீற்றுத்தெய்வமென்னும் தெய்வங்கள் குடியிருந்தவாறு புலப்படும். இங் 

கனே 2வகூந்தாமணியாரும். 

கலையின தகலமுங் காட்சிச் இன்பமுஞ் 

சிலையின தகலமும் வீணைச் செல்வமு 

மலையினி னகலிய மார்ப னல்லதிவ் 

வுலகிணி லிலையென வொருவ னாயினான். என்றுகூறினமை 

காண்க, 
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இன்பமிக, திளைப்ப - அழுந்தத் தழுவுதற்கு, அருந்தவம் - செய்தற் 
கரியதவத்தை, புரிந்திலிர் - செய்£ரில்லை, என்பார் - என்பார்கள். எ-று. 

முலைகாள் அரசனுடைய பல அவயவங்களை நோக்கிக் களிக்குக் 

தவஞ்செய்யப் பெற்ற கண்கள்போல் அவன்மார்பை மாத்திரமேனும் 

பொருந்தும்படியான ௮ நந்தவம் நீங்கள் செய்திலீரென்றார். இதனால் 

தவஞ்செய்தவர் வேண்டியவை யடைவரென்பது கருத்து அது 

“£ வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலாழ் செய்தவ, மீண்டு முயலப்படும்?” 

என்னும் திநக்தறளாற் காண்க. 85 

பணிமுடிக்கடெந்த பார்பொதுநீக்டுப் பரித்திடமரசிளங் 

குமான், மணியெழுவனைய மல்லலந்திணிதோள் வனப்பெ 

லாங் கண்கெண்டுவப்ப, விணர்விரிபசுந்தார் துயல்வரக்தொ 

டுத்த வெரிமணிக்கொடிஞ்சியந் தோகொண்், டணிகெழுமறு 

இன் மெல்லெனச்செல்கின் றலங்குளைப் புரவியைத்தொழு 

வார. 

இ-ள். பணிமுடிக்கிடந்த - ஆதிசேடன் றலைமேலிருந்த, பார்- 

பூமியை, பொ துநீக்கி - பலவரசர்க்கும் பொதுமையா யிருப்பதைக்க்கி, 

பரித்திடும் - (முழுவ தந்தானொருவனே) சுமக்கின்ற, அரசிளங் குமரன்- 

களனுடைய, மணியெழு வனைய - மணித்தாணையொத்த, மல்லல்- 

வளம்பொருந்திய, அம் - அழயெ, திணிதோள் - வவிமைபெற்ற தோள் 

களினுடைய, வனப்பெலாம் - அழகனை த்தையும், கண்டு கண்டு - நோக்கி 

நோக்கி, உவப்ப - மகிழ்ச்சியடைய, இணர்விரி - பூங்கொத்துகள் விரிந்த, 

பசுந்தார் - பசிய மலர்மாலை, துயல்வர - அசைய, தொடுத்த - கட்டப் 

பெற்ற, எரிமணி - ஒளியையுடைய மணிகள் பதித்த, கொடிஞ்சியந்தேர் 

கொண்டு - மேன்மொட்டையுடைய தேரைக்கொண்டு, அணிகெழு மறு 

கன் - அழகுபொருந்திய வீதியில், மெல்லெனச் செல்கென்று - மெள் 

ளப்போகென்று, அலங்கு - அசைகின்ற, உளை - புறமயிர்களையுடைய, 

புரவியை - குதிரையை, தொழுவார் - வணங்குவார்கள். எ-று. 

இடையாது டைத்த நஈளமகாராசனுடைய அழகைப் பார்த்தமங் 

கையர் இன்னுஞ் சிறிதுபொழுது பார்த்தற்கு இடையூறாகத் தேரை 

விரைவிற் கொண்டுபோதலாலே, தம்மால் ரொழப்படுதற்குரிய தல்ல 

தாகிய விலங்கின் பிறப்புடைய குதிரையையும் வணங்கினாக ளென்ப 

தாம். இதனால் ஒருவருக்குத் தன்னன்பு தெரிவித்ததற்கு வணக்கம்போல 

மத்றொன்றில்லை யென்பது கருத்து, 84 



500 நைடதம், 

வேலெனமிளிர்ர்து குமிழ்மிசைமறிக் அ வேனிலாற்கரசிய 

லளித் அச், சேலெனப்பிறழ்ந்து குழையெதிர்ஈடந்து செவ்வரி 

பசந்துமைதோய்ந்து, காலனிற்சினவிக் கொலைத்தொழில்புரி 

யுங் பய வலநல ப்ட் பர மாலுறவிடுத்த யன் 

கடிதோ வாவுமான் றோேனத் தொடர்வார். 

இ-ள். வேலென - வேற்படைபோல்; யிளிர்ந்து - விளங்கி, குமிழ் 

மிசை - குமிழம் பூவினையொத்த மூக்கின் மேற்பக்கத்தில், மறிந்து- 

தடைபட்டு, வேனிலாற்கு - மன்மதனுக்கு, அரசியலளித்து - அரசாட் 

சியைக்கொடுத்து, சேலென - கெண்டைபோல, பிறழ்ந்து அ அள்ளிஓடி; 
குழை - குழையெனப்படுகின்ற காதணிக்கு, எதிர் - முன்பாக, நடக்து- 

சென்று, செவ்வரி - இவந்தரேகைகள், பரந்து - பரவப்பெற்று, மை- 

அஞ்சனத்திலே, தோய்ந்து - அமிழ்ந்த, காலனில் - யமன்போல், 

சனவி - கோபித்து, கொலைத்தொழில் - கொல்லுந்தொயுிலை, புரியும்- 

செய்கன்த, கருந்தடங்கண்ணினார் - கரியவிசாலம் பொருந்திய கண்களை 

யுடைய மாதர்கள், தமது - தம்முடைய, மாலுற - மயக்கம்பொருந்த, 

விடுத்த-அனுப்பப்பட்ட, மனத்தினும் - மனத்தைக்காட்டிலும், கடிதோ- 

கடுமையையுடையதேர, வாவும் - தாவுகன்ற, மான் - குதிரைகட்டிய, 

தேரென - தேரென்று, தொடர்வார் - ௮ச்தேரின்பின் செல்லுவார்கள். 

எ-று, 

வேனிலாற் கரசியலளித்தலாவது - இவர்கள் கடைக்கண்பாரவைக 

ளானவை தஇரிலோகத் தரசரையும் விரகங்கொண்டு வருந்தச்செய்து மன் 

மதனுடைய தொழிலை விர்த்யொக்குதலாம். மனேவேகத்தினும் குதிரை 

வேகஞ் சிறிதாதலால் மாதர்கள் தமது மனத்தினுங் கடிதோவாவு மான் 

மேசென்னார். 85 

* கண்டுகண்டுருகி யினையராய்மனனுங் கருந்தடங்கண் 

களுங்களிக்கும், வண்டிமிர்கூந்தல் வனிதையர்வருந்த மணி 

நெடுவீ திவாயகன் று, கொண்டல்கண்படுக்கும் வரையினின் 

* இப்பாட்டின் கருத்துப்போலச் வகசிந்தாமணியாரும் உரைத்த 

ஒப்புமை யுணரத்தக்கது. சவகூந்தாமணி. கோவிர்சையாரிலம்பகம்- 

௬௨. செய்யுள். ( வாண்முகத் தலர்ந்த போலு மழைமலர்த் தடங்கண் 

கோட்டித் - தோண்முதற் பசலைதரத் தோன்றலைப் பருகுவார்போ-னாண் 

முதற்பாசந்தட்ப நடுங்கினார் கிற்பரில்லான்--கோண்முகப் புலியோ 

டொப்பான் கொழுமிதிப் புரிசைபுக்கான். ?? 



சுயம்வாப் படலம். 501 

நிழியுங் கோளரியேறெனறிவந்த, விண்டொடுகொடிஞ்சித் தே 

ரினின் றிழிந் து மேவரும்வேத்தவை புகுந்தான். 

இ-ள். இனையராய் - இத்தன்மை யுடையவராய், கண்டுகண்ட 

பார்ததுப்பார்த்து, மனனும் - மனமும், கருந்தடங் கண்களும் - கரிய 

பெரியகண்களும், களிக்கும் - களிக்கின்ற, வண்டு - வண்டுகள், இமிர்- ' 

ஒலிக்கின்ற, கூர்தல் - அளகத்தையுமுடைய, வனிதையர் - மங்கையர் 

கள், ௨௫௫ - கரைந்து, வறாந்த - அன்பமுற, மணி - அழிய, நெடுவிதி 

வாய் - நெடிய தெருவின்கணின்றும், அகன்று - நீங்கி, கொண்டல்- 

மேகங்கள், கண்படுக்கும் - நீத்திரைசெய்கன்ற, வரையினின றிழியும்- 

மலையினின்று மிறங்குகின் 2, கோளரியேறென - சிங்கவேற்றைப்போல், 

நிவந்த - உயர்ந்த, விண்தொடு - அகாயத்தையளாவிய, கொடிஞ்சி-மேன் 

மொடடையுடைய, தேரினின்றிழிந்து - இரதத்தினின்று மிறங்க, 

மேவரும் - (ஒப்பனை) பொருந்திய, வேத்தவை - இராசசடையில், (கள 

னானவன்) புகுந்தான் - புகுந்தனன். எ-று, 

கோள் - வலிமை. கண்டு கண்டு என்னும் அடுக்கு மிகுதிப்பொ 

ரட்ட, வனிதையர் - அழகுடையவர். வணிதா - அழகு. 

களன் மாதர்கள் வருந்த வீதியினீங்கித் தேரினின் றிழிந்து அவை 

யிற் புகுந்தானென்க. வேந்தவை - வேத்தவையெனச் சந்த வின்ப 

நோக்ட விகாரமாயிற்று. வசையினின்றிழியுங் கோளரியேறென வென் 

றமையால் உவமையணி. I 66 

அறுசீர்க் கமிநேடிலடி யாசீரியவிநத்தம். 

தெரியல்சூழ்குவவு த்திண்டோட்சலைவலா னினிதனெய்த 

வரசவையிருந் தசெவ்விய। சள ங்குமரரெல்லா ங 

குரைகடல் முகட்டி ற்றோன் அங்குளிர்மதிகாண்டலோடும் 

விரிகதிர்மமுங்குவானின் மீனினமென்னலானார். 

[ இதனால் சபையிலிருந்த அரசர்களுடைய தன்மை 

கூறப்படுகின்றது. | 

இ-ள். தெரியல்சூழ் - மாலைகள்சூழ்ந்த, குலவு - திரட்சிபொரும் 

திய, திண் - வலிமைபெற்ற, தோள் - புயத்தையுடைய, சிலைவலான்- 

நளமகாராசன்;, இனிதின் - இணிமையால், எய்த - அடைய, அரசவை 

யிருந்த - (அப்பொழுது) இராசசடையிலிருர்த, செவ்வி - அழயெ, ௮ 



209 நைடதம். 

சிளங்குமரரெல்லாம் - இராசகுமாரர்களனைவரும், குரை - ஒலியை 

யுடைய, கடன் முகட்டிற் றோன்றும் - கடலுச்சியி ஓதிக்னெற, குளிர் 

மதி - குளிர்ச்சிபொருந்திய சந்திரனை, காண்டலோடும் - கண்டவளவில், 

விரிகதிர் மழுங்கும்-விரிந்த இரணங்களி னொளிகெடப்பெற்ற, வாணில்- 

ஆகாயத்தி விருக்கின்்த, மீனினம் என்னலானார் - உடுக்கணமென்று 

சொல்லும்படி யாயினார்கள். எ-று. 

கதிர்மழுங்கினும் உடுக்கணத்திற்குச் சந்திரனிடத்து வெறுப்பின்றி 

விருப்புமிகுதல்போல், ௮ழகிழ் குறைந்த அரசர்களுக்கு நளனிடத்து 

விருப்புமிகுதல் கொள்க. உடுக்கணத்திற்குச் சந்திரனிடத்து மகிழ்ச்சி 

யுண்டாதல் அவன் உடெதியாதலாலும் சிலவற்றிற்குத் துணைவனாதலா 

லுமென்க. வடிவினால் மாத்திரமின்றி விற்போர் முதலியவற்றினு . மிக் 

கவனென்ப.து தோன்றக் குவவுத்திண்டோட் சலைவலானென்றார். .81 

குருமணியிமைக்கும்பைம்பொற்கோயோர்குடுமிக்குன் றம் 

பொருவுமண்டபத்தினூடுபூண்சுடர்தவழப்புக்க 

செருமலிதானைவேக்தன் றிருமுகக் திங்களாக 

வாசாவாண்முகங்களெ ல்லா மம்புயம்போன் றவனே. 

இதுவுமது. 

இ-ள். குரு - நிறம்பொருந்திய, மணி - இரத்தினங்கள்; இமைக் 

கும் - பிரகாசிக்கின்ற, பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, கோடுயர்- 

உச்சியுயர்ந்த, குடுமி - சகெரங்களையுடைய, குன்றம்பொரறுாவும் - மலையை 

யொத்த, மண்டபத்தினூடு - விவாகமண்டபத்தில், பூண் - ஆபரணங் 

களின், சுடர்தவழ - ஒளிவிளங்க, புக்க - புகுந்த, செருமலி தூனைலேந் 

தன - களமகாராசனுடைய, திருமுகம் - திருமுகமான அ; திங்களாக - சக் 

இரனாக, அரசர் - அரசர்களுடைய, வாள் - ஒளிபொருந்திய, முகங்க 

ளெல்லாம் - முகங்களனைத்தும், அமபுயம்போன்ற - தாமரைமலரை 

மொத்தன. எ-று, 

அன்று, ஏ - இவ்விரண்டும் அசைகள். 

தங்களைக் கண்ட அளவிலே தாமரைமலர்கள் குவிதல்போல், கள 

னைக்கண்ட அளவில் அரசர் முகல்கள் வாடினவெனக. இதனால் அரசாக 

எழகினும் இவனழகு மேற்பட்டிருந்த தென்பது கருத்து. திங்களென் 

னும் உருவகம் அம்புயம்போன்ற வென்னும் உவமையொடு கலத்தலாழ் 

கலவையணி. 68 
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கடிமலாப்பக பியர் துங்காமனுநா ணும்பொற்பி 

ேடல்கெழுபரிதிவைவேலையனையினி இனோக்ித்தெ் 

தொடுகழலமார்யாருச் துயரொடுமழுக்காறெய் தி 

வடிவினிற்கறர்தானேனுமானுடனலனோவென்றார். 

[இதனால் தேவர்கள் பொறாமை சொல்லப்படுகன் றது. | 

இ-ள். கடி - வாசனைபொருந்திய, மலர்ப்பகழி யேந்தும் - பூங் 

கணைகளையேர்திய, காமனும் - மன்மதனும், நாணும் - நாணத்தக்க, 

பொற்பின் - அழகையுடைய, அடல்கெழு - வெற்றிமிகுந்த, பரிதி - சூரி 

யன்போன்ற, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, ஐயனை-ஈளமகாராசனை, 

இனிதின் - இனிமையினால், நோக்கி - பார்த்து, தொடுகழல் - கட்டப் 

பட்ட வீரக்கழலையுடைய; அமார்யாரும் - தேவர்களனைவரும், துயரொ 

டும் - துன்பத்துடன், அழுக்காறெய்தி - பொராமைகொண்டு, வடிவ 

ணில்-உருவத்தில், சிறந்தானேனும் - (இந்களன்) சிறந்திருக்தானேனும், 

மானுடனலனேவென்றார் - மணிதப்பிறப்பை யுடையவனல்லனோவென் 

றீர்கள். எ-று, 

அழூற் சிறந்த நளனைத் தேவர்கள் மற்றொன்றிலுங் குறைவுபடுத் 

தீக் கூடாமல் வடிவினிற் சிறந்தானேனு மானுட னலனோவென்று பிறப் 

பிற் குறைவுசொல்லுதலால், அப்பொருமைவார்த்தை அவனுக்குக் கல்வி, 

செல்வம், வீரம், தீரம், போகம், ௮7௪, வெற்றி, நற்குணம், நற்செய்கை 

முதலியவற்றொன்றிலும் ஒருகுறைவுமில்லை யென்பதனைப் புலப்படுத்தி 

நின்றது. அத்தேவர்களுக்கு, நாம் மானுடரும் புண்ணீயப்பேற்றாற் 

பெறுவதாதகிய தெய்வப் பிறப்பினால் உயர்ந்திருக்கன்றோ மென்னுஞ் 

செருக்குடையா ரென்பது கருத்து. 89 

ஒவியரெழுதவொண்ணாவுலம்பொருவயிர த்திண்டோள் 

வாவுமான் றடந்தேரண்ணல்வனப்பினைரேராராகித் 

தேவரில்வையங்காக்குமரசரிற்செவ்விவாய்ர் த 

காவலர் திருந் தகோக்கார்கடைக்கணானாக்கினாரால். 

| இசனால் சளனைக்கண்ட தேவர்முதலானவர் நாணஞ் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். ஓவியர் - சத்திரக்காராலும், எழு சவொண்ணா - எழுதக் 

கூடாத, உலம்பொரு - இரள்சல்லையொத்த, வயிரம் - வச்சிரம்போன்ற, 

திண்டோள் - வலிமைபெற்ற தோளையும், வாவும் - தாவுகன்ற, மான்- 
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குதிரைகட்டிய, தடம் - பருத்த, தேர் - தேரையுமுடைய, அண்ணல்- 

ஈளமகாராசனது, வனப்பினை - அழகை, கேராராி - ஒவ்வாதவர்களாய், 

தேவரில் - தேவருக்குள்ளேயும், வையங்காக்கும் - பூமியைப்புரக்னெற, 

அரசரில் - அரசருக்குள்ளேயும், செவ்விவாய்க்த - அழகுபொருக்திய, 

காவலர் - அரசர்கள், திருந்த - நேராக, நோக்கார் - பாசாராகி, கடைக்க 

ணால் - கடைச்சண்ணினால், நோக்கினார் - பார்த்தார்கள். எ-று, 

அழகிற் சறந்தவனை ௮.௮ குறைந்தவன் கேராகப்பார்த்தால் ஈம்மழ 

இடத்தில் இவன் மிக்க விருப்புளளவனாய் ரோக்குநின் ஓனனென்று எண் 

ணங் கொள்வா னென்னு நாணத்தால் கடைக்கண்ணாற் பார்த்தல் உலகத் 

திற் சுபாவமென்க. ௦0 

விரிகதிரெறிக்கும்பைம்பூண்விதர்ப்பர்கோனினிதினிட்ட 

வரியினஞ்சுமந்தபைம்பொனணிமணித்தவிசின் மீது 

குருதிகொப்பளிக்கும்வைவேற்குமரனிலிருந்தான் வெய்ய 

செருமலிகடலந்தானை த் தீயுமிழ்வேலினானே. 

| இதனால் ஈளனிருத்தல் சொல்லப்படுகின்ற அ.] 

இ-ள். விரிகதிர் - விரியப்பெற்ற இரணங்களை, எறிக்கும் - வீசு 

இன்த, பைம்பூண் - பசும்பொன்ளுற்செய்த ஆபரணங்களையணிந்த, 

விதர்ப்பர்கோன் - வீமராசனால், இணிதினிட்ட - இனிமையினாலிடப் 

பட்ட, அரியினம் - சிங்கக்கூட்டங்கள், சுமந்த - தாங்கிய, பைம்பொன்- 

பசியபொன்னாற்செய்த, அணி - அழகிய மணித்தவிசின்மீ து - இரத்த 

சைனத்தின்மேல், வெய்ய - வெவ்விய, செருமவி - போர்மலிக்த, கட 

லந்தானை - சேனாசமுத்திரத்தையும், தீயுமிழ் - இயையுமிழ்கின்ற, வேலி 

னான் - வேற்படையையமுடைய நளமகாராசன், குருதி - உதிரத்தை, 

கொப்பளிக்கும் - உமிழ்னெற, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, குமா 

ணில் - குமரக்கடவுள்போல், இருந்தான் - இருந்தனன். எ-று, 

ஏகாரம் - ஈற்றசைக்கண்வர்த து. 

விதர்ப்பர்கோனிட்ட மணித்தவிி லிருந்தனனெனக் கூட்டுக, 

விவாகமண்டபத்திற்கு வந்ததும் வீமன் மரியாதைசெய்ததும் தேவராதி 

யர்க்குப் பொதப்படச் சொல்லி ஈளமகாராசனுக்கு மாத்திரம் வேறுபிரித் 

அச் சொல்லியதும் - அவனுக்கு அவ்வளவு சிறப்பிருத்தலாலும் தமயந்தி 

விரும்பி மாலையிடலாலு மென்க. 94 
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கொங்கவிமுருவப்பைந்தார்க்குமானையினிதுநோக்கி 

மிங்கிவன் பனப்புக்கொவ்வாதிழிவரலெய்திடாம 

லைங்கணைக்கிழவன்வெய்யவழற்கணாலகுவமாக்குந் 

இங்களங் கண்ணிழுக்கட்டேவினைவியக்குமன்றே. 

[இதல் மன்மதன் வியத்தல் சொல்லப்படுகின்ற து, | 

இ-ள். கொங்கு - வாசனை, அவிழ் - விரிகின்ற, உருவம் - உருவத் 

தையுடைய, பைந்தார் - பசியமாலையையணிந்த, குபரனை - நளனை, 

இனிது - இனிமையால், கோக்க - பார்த்து, இங்கு - இவ்விடத்தில், 

இவன் - இவ்வாசனுடைய, வனப்புக்கு - அழகிற்கு, ஒவ்வாது - நிக 

ராது, இழிவால் - இழிதகவை, ஏய்திடாமல் - அடையாமல், ஐங்கணைக் 

இழவன் - மன்மதனானவன், வெய்ய - வெவ்விய, அழற்கணால் - தீவிழி 

யால், அருவமாக்கும் - (தன்னை) அருவமாக்கிய, திங்களஙங்கண்ணி-மூன் 

ரும்பிறையைத் தரித்த, முக்கட்டேவினை - பரமசிவனை, வியக்கும்- 

அதிசயிப்பான். எ-று. 

அன்று, ஏ - அசைகள். 

* ஐங்கணைக்கிழவன் முக்கட்டேவினை வியத்தலாவது -நரம் எல் 

லாரானும் அழகில் உவயிக்கப்பட்டிருக்தோம், இதுபொழுது நம்மை 

அழகால்வென்ற நளனால் இவ்வாசர் முன்னே அவமானப் படாமல் ஈசன் 

அருவமாக்கியது நமக்கு ஈன்மையாயித்றென்று நினைர்து மகிழதலாம், 

அருவமாக்கிய குற்ற. தைச் குணமாக்கி சொள்ளுதலால் இலேசவணி. 

எழ்நிலவரைப்பில்வானிற்பாதலத்தினி துவைகும் 

பா ழியர் தடந்தோள் வேர் கர்பலரும்வந் தமர்க தவாற்ளுற் 

கேம்சளர்மணிசெய்மாடங்கிளர்வெயிலெறிக்குஞ்செய்ய 

வாழியர்தடக்கைமாயனகடும்பான் றிருந்த சம்மா. 

% ஜங்கணைக்கிழவனை யருவமாக்கிய காலம் - தற்புருடகற்பத்திலே 

வேணுஎன்னும் இந்திரன்காலத்துலே, உத்தராயணத்திஃல மாசிமாதத் 

திலே பூர நட்சத்திரத்திலே யென்க, என்னை? அறுமுகக்கடவுள் சதா 
சிவப்பெருமான த நெற்றிக்கண்களினின் றும் அறபொறிகளாகத் தற்புரு 

டகற்பத்திலே திருவவதாரஞ்செய்தாரென்று மற்சபுராணத்நதிலே கூறப் 

பவெதனாலும், மாசி மகத்திலே சனக சனாசன சனந்தன சனற்குமார 
விருடிகட்குச் சவஞானபோதங்கைவரு முபதேசம தக்கிணாதூர்த்தியாக 
விருந்து செய்தாரெனறு வாமன மகாபுராணமும், அனலம் என்னும் 

இவாகமுமம் அரையுமாற்றானும் அவர்க்குச் சிவஞானபோதநிட்டைெருட் 

டிய நாளிலே காமனடுத்துப் போர்புரிய பூரமாகியவன்று எரித்து, இறை 

வியை யிமயத் தமணந்தநாளில் இரதிவேண்ட பங்கி உத்தரநரனாகிய 

அன்றுமீட்டுக்தோன்றிட அருளினான் என்பதனாலும் தெளிக, 
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206 நைடதம். 

| இதனால் விவாகமண்டபத்திற்கு உவமைசொல்லப்படுன்ற த. | 

இ-ள். ஏழ்கிலவரைப்பில் - சத்ததீவுகளிலும், வானில் - தேவருல 

கத்திலும், பாதலத்து - நாகருலகத்திலும், இணிதுவைகும் - இனிமை 

யொடுதங்கிய, பாழி - அகலமாகிய, அம் - அழூய, தடம் - பருத்த, 

தோள் - தோளையுடைய, வேந்தர் பலரும் - அரசரனைவரும், வந்தமர்ந்த 

வாற்றால் - வந்துதங்கியபடியால், கேழ்ளெர் - ஒளிமிகுந்த, மணிசெய்- 

இரத்தினங்கள் படித்த, மாடம் - விவாகமண்டபமான அ, ளர் - பிரகா 

ஒக்ன்ற, வெயிலெறிக்கும் - வெயிலைவீசப்பெற்ற, செய்ய - சிவந்த, 
ஆழி - சக்கரமேந்திய, அம் - அழகிய, தடகை - விசாலம்பொருந்திய 

கையையுடைய, மாயன் - திருமாலின த; அகடுபோன்று - வயிற்றை 

யொத்து, இருந்தது - இருந்தது. எ-று, 

சத்ததிவுகளாவன - நாவலந்தீவு, சாகத்தீவு, குசைத்தீவு, இரவுஞ்சச் 

தீவு, சான்மவித்தீவு, கோமேகத்தவு, புட்கரணித்திவு, என்பனவாம், 

பிரளயகாலத்திற் சராசரங்க ளெல்லாம் நாரணக் கடவுளது வயிற்றில் 

அடங்கி யிருத்தல்போல் இந்த விவாகமண்டபத்திலுக் திரிலோகத் தரச 

ரும் அவர்கள் பரிவாரங்களும் அடங்கி யிருத்தலால் அவ்வயிறு உவமை 
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மாங்குயிற்குதலைச்செவவாய்வனமுலைப்போகம்வேண்டி த் 

தேங்கமழ்தருவினீ முற்றேவருநிடதங்காக்கு 

மோங்கெழுவனையதோளாலுருவுகொண்டடைக்தாரென்னி 

லாங்கவன வனப்புநம்மாலறையலாந்தகைமைத் தன்றே. 

| இதனால் ஈளனழகு சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். மாங்குயில் - மாமரத்திலிறாக்குங் குயித்சொல்லையொத்த, 

குதலை - மழலைச்சொல்லையும், செவ்வாய் - செவ்வா யையுமுடைய தம 

யநதியின த, வனமுலை - அழயெ தனங்களினுடைய, போகம்வேண்டி- 

போகத்தைவிரும்பி, தேங்கமழ் - வாசனைகமழ்கின் 2, தருவினீழல் - ஐம் 

தருவிணிழலிலிருக்கும், தேவரும் - இக்திரன்முதலிய தேவர்களும், கிட 

தங்காக்கும் - நிடததேச த்தையளிக்னெற, ஒங்கெழுவனையசோளான்- 

உயர்ந்த எழுத்தாணையொத்த தோளையுடைய நளமகாராசன த, உருவு 

கொண்டு - வடிவைச்கொண்டு, அடைந்தாரென்னில் - வந்தாசேயானால், 

ஆங்கவன் - அவ்வாசனுடைய, வனப்பு - அழகு, நம்மால் - நம்மால், 

அறையலாம் - சொல்லலாம், தகைமைத்தன்று - தகைமை யுடைய 

தன்று, எ-று. 
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ஏ - அசை, யாவரும் விரும்பித் தவஞ்செய்தடைதற்குரிய பொன் 

னுலகத்தையாளும் இந்திரன்முதலிய நால்லரும் தம்முருவோடு யிரும் 
தால், தமயக்தி மாலை தரிக்கமாட்டாளென்று அழநிற்றெர்த ஈளமகாராச , 

னுடைய உருவைக்கொள்வாரென்னில், அவனழகை ஒருவராலுஞ்சொல் , 
லக்கூடாதென்க. 94 

வடுநெடுங்கண்ணிசகொம்ை மவருமுலைதிளைப்பவேண்டித் 

தொடுகழலாசர்வெள்ள நதொக்கொரு ங்கிருந்ததோற்ற 

முடல்சின த் திவிரிமாய சஓந்தியங்கமலம்பூ 5 ற்கு 

கடவுடன்படைப்பி: வதக்க படு க்வபெல் ரன் றதன்றே. 

[ இதனால் விவாகத்திற்குவர்த அரசர்கூட்டத் துக்கு 

உவமை சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். வடு - மாவடுவையொத்த, நெடுங்கண்ணி - நெடியகண்ணை 

யுடைய தமயந்தியின அ; கொம்மை - இளமையையடைய வரு - வள, 

ரப்பெற்ற, முலை - தனங்களில், இளைப்ப - அணைய, வேண்டி-விரும்பி, 

தொடு - கட்டப்பட்ட, மல் - வீரக்தழலையுடைய, அரசர்வெள்ளம்-அர 

சர் கூட்டங்கள், தொக்கு - கூடி, ஒருங்கருந்த தோற்றம் - ஒருசேர 

விருந்த தோற்றமான த, உடல் - பொருநின்ற, சினம் - கோபத்தை 

யுடைய; திகிரி - சக்காப்படையையேந்திய, மாயன் - நாரணனுடைய, 

உந்தியங் கமலம்பூத்த - நாபிக்கமலமான த தந்த, கடவுள் - பிரமதேவன், 

தன்புடைப்பின்வீக்கம் - தன த சிருட்டியினுடைய விரிவை, காட்டுதல்- 

காண்பித்தலை, போன்ற து - ஒத்திருந்தது. எ-று, 

இங்ஙனஞ சொல்லுதலால், இரிலோகத் திலுமுள்ள பிரமசருட்டியி 

லட ங்கிய அனைவரும் வந்திருந்தன ரென்பது கருத்து. இங்ஙனங்கூடிய 

வரசலையிற் பிரமன் படைப்பின் வீக்கங்காட்டுதல் போன் றதெனக் குறித 
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தனியருத்தாங்கியீ சன் றழல்விழிப்பட்டேமென்று 

பனிமலர்ப்பகழிமாரன் பலவுருவெடுத்தல்போலக் 

கனிபடுதிளவியா டன்கதிரிளமுலையி நறேயவான் . 

குனிசிலைத்தடக்ை கவேர்தரொருவழிக்குமழுமினரே 

| இதனால் அரசர் ஒருங்குசோக் கூடுதல் “சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பனி - குரிர்ச்சிபொருந்திய, | மலர்ப்பகழி - பூங்கணைகளை 

யுடைய, மாரன் - மன்மசனானவன், சணியுருத்தாங்கி - ஒரு வடிவங் 



டக... நைடதம். 

கொண்டு, ஈசன் - பரமசிவனுடைய, தழல் விழி-ரெருப்புக்கண்ணினல், 

பட்டேமென்று - இறந்தேமென்று, பலவுருவெடுத்தல்போல - பலவுரு 

வங்கொண்டதுபோல, கனிபடு இளவியாள் தன் - தமயந்தியின த, கதிர்- 

காம்திபொருட்திய, இளமுலையில் - இளமைபொரும்திய தனத்தில், தோய் 

வான - கலக்கும்படி, குனிரலை - வளைந்தவில்லையேட்திய, தடகை-விசர 

லம்பொருந்திப கையையுடைய, வேந்தர் - அரசரானவர்கள், ஒருவமி- 

ஒரிடத்தில், குழுயினார் - கூடினார்கள். எ-று. 

ஏகாரம் - ஈற்றுக்கண்வக்தது. மாரன் - கொல்லுவோன், பட்டேம் 

என்பது உயர்வுபற்றிவந்த தனித்தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று. களிப் 

படு என்றால் படு என்னு முதனிலைத் தொழிற்பெயர் தாழ்த்தலெனனும் 

பொருட்டு, 

இங்கனஞ் சொல்லுதலால் வீவாகத்திற்குவந்த அரசரனைவரும் அழ 

கினால் மன்மதனை யொ ச்திருசசன ரென்பது கருத்து. இதுவு முற்கூறிய 
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வேனிலா யர் த்தவெற்றிக்கயலையும்வெருட்டி. நீண்ட 

மானினமருளுகோக்கின்மடவரல்வதுவைகாண்பான் 

பானிறவனனமூர்த் தபழமறைக்கிழவனோடு 

நீனிறச்செங்கண்மாயனெடுவிசம்படைக் தான்மன்னோ. 

| இதனாற் பிரமவிட்டுணுக்களின் வரவுசொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். வேனிலான் - மன்மதனானவன், உயர்த்த - பிடித்த, 

வெற்றி - வெற்றிபொருந்திய, கயலையும் - கொடியாகிய மீனையும், 

வெருட்டி - அச்சமுறுத்தி, நீண்ட - கீண்ட, மானினம் - மான்கூட்டங 

கள், மருளும் - மயங்குகின்ற, கோக்கின் - பார்வையையுடைய மடவ 

ரல் - தமயந்தியின அ, வதுவை - விவாகத்தை, காண்பான் - காணும் 

பொருட்டு, பால் - வெள்ளிய, நிறம் - வண்ணத்தையுடைய, அன்ன 

(ர்ந்த - அன்னப்பறவையைச்செலுத்திய, பழமறைக் கிழவனோடும்- 

பிரமதேவனோமிம், நீல்நிறம் - கரியவண்ணத்சையும், செம்கண்-செய்ய 

கண்ணையுமுடைய, மாயன் - நாரணனானவன், நெடுவிசம்பு - நெடிய 

ஆகாயத்தின்கண், அடைந்தான் - வந்தான். எ-று, 

தமயந்தியினுடைய கடைக்கண் பார்வையைக் குறித்துத் தரிலோ 

கத்தரசரும் வந்திருக்கிறபடியால் அவள்பார்வைக்கு ௮வ்௨ளவு சிறப்புச் 
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சொல்லினர். வேனிற்காலத்நிற்து அநிபன்வின் மன்மதனை வேனி 

லான என்றார். வேனிற் காலமாவது சித்திரை வைகாசிமாதம். இது 

பற்றி வசந்தன் என்றுங் கூறுவர். பார்வைமாத்திரையானே யின்ப நக 

ரூவது மீனாகவின் அதனைத் தனனருவவரசரிற்கேற்பக் கொடியாக கொண 

டானென்ப. . நீலம் என்னும் சொல்லில் அம் கடைக்குறைந்து நின்றது. 

அவவழிநிணம்வாய்ப்பில்கெழலுமிழ்ந்தரத்தந்தோயு 

நெய்வழிபரிதிவை மவல்விதர்ப்ப்கோனீலவுண்கட் 

செவ்வழிய னயதீஞ்சொற்றெரிவையர்தம்மைநோக்கி 

மைவழிகரியகூர் தன்மங்கையைக்கொணர்மினென்றான். 

| இதனால் வீமன்செய்கை சொல்லப்படுகன் றது. | 

இ-ள். அவ்வழி. - அப்பொழுது, நிணம் - நிணத்தை, வாய்ப் 

பில் - வாயாற்கொப்புளித் து, அழலுமிழ்க்து - நெருப்பைக்கக்கி, அரத் 

தந் தோயும் - உதிரம்படினெற, நெய்வழி - ரெய்யொழுகுகனைற, பரிதி. 

கசூரியனையொத்த, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, லிதாபபாகோன்- 

லீமராசனானவன், நீலம் - கருங்குவளை மலர்போன்ற, உண்கண்- 

மையுண்ட கண்களையுடைய, செவ்வழியனைய - செவ்வழிப் பண்ணை 

யொத்த, தீஞ்சொல் - மதுரம்பொருந்திய சொல்லையுடைய, தெரிவையர் 

தம்மைகோக்ூ - மாதரைப்பார்த் த, மைவழி - மயிர்ச்சாக்தொழுயெ,கரிய 

கூந்தல் - கறியகுழலையுடைய, மங்கையை - சமயந்தியை, கொணர்மின் 

என்றான் - அழைத் துக்கொண்டு வாருங்களென்றான். எ-று, 

நிணம் - கொழுப்பு. நெய் - எண்ணெய். பரிதி - அனுபெயர். 

இப்பொழு அ நற்பொழுதா யிருக்கின் றபடியாம் கன்னியை யழைத் 

துக்கொண்டு வாச்சொன்னார்களென்று மங்களவார்த்தைசொல்லச் செல் 

இன்றவராகையால், அத்தன்மை தோன்றத் திஞ்சொற் தெரிலவய 

-  ரென்ற மாத்திரத் தொழியாது செவ்வழி யனையவென்றார். 93 

உரையதுகேட்டலோடுமோடரித் சடங்க ணல்லா 

ரெரிபரந்திமைக்கும்பைம்பூணினன ரிச்சிலம்பொடேக்சப் 

புரிகுழன்மாலை சோரப்பூசல்வண்டார் த் துப்பொங்க 

வி ரைவினரேபெபைம்பொன்விளங்கிழைகோயில்புக்கார். 
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| இனிப் பதின்மூன்றுபாட்டால் தமயந்தியது செய்கை 

சொல்லத்தொடங்கி இதனால் மாதர் சென்றமை 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். உரையது - அச்சொல்ல் தொடவே சேட்டை வளவில் 

ஓடரி - செவ்வரிபரந்த, தடங்கணல்லார் - விசாலம்பொருந்திய கண்ணை 

யுடைய மாதர்கள், எரிபரந்து - ஒளிபரவி, இமைக்கும் - விளங்குகின்ற, 

பைம்பூண்'- பசிய ஆபரணங்கள், இன்னரிச்சிலம்பொடு - இனிய இண் 

கிணியுடைய பாதசாலத்தோடு, ஏங்க - ஒலிக்க, புரி-கட்டுப்பட்ட, குழல்- 

கூந்தலிலிருக்கின்ற, மாலைசோர - மலர்மாலை. சோர்வையடைய, பூசல்- 

மிகுக்த வொலிமையுடைய, வண்டு - வண்டுகள், ஆர்த்து - ஒலித்து, 

பொங்க - எழும்ப, விரைவினர் - விரைவுகொண்டவராகி, ஏக - போய், 

பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, விளங்கிழை - ஒளிசெய்கின்ற 

ஆபாணத்தையுடைய தமயச்தியினது, கோயில் - கன்னிமாடத்தில், 

புக்கா - புகுந்தரர்கள். எ-று. 

அது வுசை?? என மாற்றிக்கொள்க. ௮௫ - பகுதிப்பொருள் 

விகுதியுமாம். குழல்போல் முடிக்கப் படுவதாகவிற் குழவென்றார். ஏங்கு 

தல், சோரல், பொங்குதல் என்னுக் தொழில்கள் விரைவு வகைப்பொரு 
னைப் பயந்துநின்றன. நல்லார் உரைகேட்ட வளவில் பூணுஞ்சிலம்பு 

ஏங்க, மாலைசோர, வண்டார்த்துப் பொங்கவிரைந்தேகிக் கோயில் புக்கா 

ரெனக் கூட்டுக. விரைம்து செல்வோர் தன்மை கூறப்பட்டமையால் 

தன்மை நவிற்சியணி. 99 

வாங்குவிற்றடக்கைவேந்தன்வதவைமண்டபத் தின் வல்லை 

கோங்கிளமுலையினாளைக் கொணர்கவென்றுரைத்தானென்னத் 

'தீங்கதிர்க்குழவித் திங்கள் சிறைதிடர் தனையநெற்றிப் 

பூங்கொடி தன்னையின் றபொற்றொடிக்குரைத்தாரன்றே. 

[இது வீமன். மனைவிக்குச் சொல்லியது. | 

இ-ள். வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, வில் - வில்லையுடைய, தீடக்கை- 

விசாலம்பொருந்திய கையையுடைய, வேர்தன் - விமராசனனவன், வத 

வைமண்டபத்தின் - விவாகமண்டபத்தில், வல்லே - விரைவிலே, கோங் 

கிளமுலையினாளை-தமயந்தியை, கொணர்கவென் று-அழைத் துக் கொண்டு 

வாருங்களென்று, உரைத்தானென்ன - சொன்னானென்று, £ங்கதிர்- 
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மதுரம் பொருந்திய சரணங்களையுடைய, குழவித்திங்கள் - இளம்பிறை 

யானது, இறைூடந்தனைய - சிறையிருந்ததையொத்த, நெற்றி - நெற் 

றியையுடைய, பூங்கொடிதன்னையீன்ற - தமயர் இயைப் பெற்ற, பொற் 

றொடிக்கு - நற்றாயாயெ சாருகாசினிக்கு, உரைத்தார் - சொல்வி 

னார். எ-று, 

தோற்றவனைவென்றவன் இழையிடுத லியற்கையாதலால் தெற்றி 

யால் வெல்லப்பட்ட. பிறையைத் திங்கதிர்க்குழவித்திங்கள் சிறைடெக் 

தனைய நெற்றி யென்றார். அங்ஙனஞ்சென்ற மாதர் அரசன் தமயந்தியை 

அமைச் அவரச் சொல்வினானென்று அவள் நற்றாயாகிய சாருகாசினிக்குச் 

சொல்லினரென்க, வீமன் மனைவிக்குப் பெயர் சாநகாசினியென்பது 

“் வீரவேன் மன்னவன் விழையுங் கற்பினாண். மூரறோன்றாவகை மாறு 

வல் செய்தலாற், சாருகாசனியெனச் சாற்றுநாமத்தா, ளோறுமாகல 

?  இதனாலறிக, 100 மெலாந் திரண்டவுள்ளத்தாள் 

களிமதகிழ்வெய்தியாங்கட்கனை த் அவண்டிமிரும்பைந்தார த் 

அளிமதுக்கோதைதன்னை த்துவரினும்விரையினானு 

மொளிமணிக ழீ இயதொப்பவுவப்பொடுந் திமீர்் துபொக்குக் 

தெளிதிரைசுருட்டுங்கங்கைத்தீம்புனலாட்டினா ர. 

| இதனால் தமயர்திக்கு நீராட்டல் 

சொல்லப் படுகின்ற த. | 

இ-ள். களிமழெவெய்தி - மிகுந்த மகிழ்ச்சியை யடைந்த, அங் 

கண் - அவ்விடத்தில், கனைத்து - ஆரவாரித்து, வண்டிமிரும் - வண்டுக 

ளொலிக்கின்ற, பைந்தார் - பசியமலர்மாலையை யணிச்த, தளிமத- 

தேன்றுளிக்கின்ற, கோதைதன்னை - கூந்தலையுடைய தமயந்தியை, 

அவரினும் - பத்துத் அவராலும், விரையினானும் - வாசனைத் திரவியத் 

தாலும், ஒளி - ௨ளியையுடைய, மணிகழ் இயதொப்ப-மணியையொப்ப 

மிட்டதையொப்ப, உவப்பொடும் - மகிழ்ச்சியுடன், தஇிமிர்ந்து - பூசி, 

பொங்கும் - பொங்குன்ற, தெளிதநிரை-தெளிந்தஅலைகளை, அருட்டும்- 

மடக்குகின்ற, கங்கை - கங்காகதியிலிருக் துகொண்டுவக்த, தீம்புனல்- 

இனிய நீரைக்கொண்டு, (மாதர்கள்) ஆட்டினார் - முழுகச்செய்தார்கள், 

எ-று, 

ஏ - அசை, கோதை ஆகுபெயர். 
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* துவரும், விரையுங்கூதவே முப்பத்திருவகை ஓமாலிகையையுங 

கொள்ளப்படும். கங்கையின் களிற்றினுச்சிச் கதிர்மணிக் குடத்திற் றந்த? 

மங்கல லவாசநன்னீர் மணிகிறங்கழீஇய தொப்ப, ஈல்சையை நயப்ப 

வெல்லா விரையொடு அவருஞ்சேர்த்தி, யங்கரவல்குலாளை யாட்டினா 

சர ம்பையன்னார், எனப்பிறரும் இவ்வாறு கூறுதல் காண்க. வாசனைத் 

திரவியங்களைப் பஜ்சவாசமேனவுத் சொல்வர். அவற்றுள் முப்பத்தி 

ரண்டுவகை சோந்த ஒமாலிகையும் பஞ்சலாசமும் பத்துத் துவரும்முறை 

யே இவ்விரண்டொட்டாலுங்காண்க. 4 புழுதுசட்டங்கோட்டமா ரியக் 

கோட்ட நாகப் பூமுத்தக் காசு சயிலேகம் விலாமிச்சம், பமுதிலிரு வேரி 

மலை யிருவேரி மாஞ்சில் பச்சிலை கச்? சாலமதி மதுரந்தக்கோலம், வழை 

மலர்கன் னாரிதீம்பூவேண்ணெய்கண்டில் வகுளப்பூத் தாவரிசியேலஞ் 

சாதிக்காய், தழைசரள மிலவங்கநாகணமஞ் சட்டி சண்பகமொட்டர த்தை 

நறும்பிசின் றகரங்குக்கல். கூறியவோ மாவிகையெண் ணான்கொடு கத 

அரி குங்குமங் கர்ப்பூரம் சந்தனமைவிரையும், வீறியபான் மரநான்கு 

திரிபலைமா நாவன்மிக்க கருங்காலியெனும் துவர்ப்பத்து நல்லோர், சேறு 

வெள்ளிலோக்திரப்பூம் பொருக்கரைத்த சாந்துஞ்சேர்த்து நறுநெய்பூசித் 

திமிர்தருவி போல, வூறியமா மதக்களிற்றுப்பிடரின் வருகங்கையுவம் 

தாட்டத் திருமேனிமொற் ருடைபுரிந்தார் ?? மாநான்காவன - ஆல் 

* துவர். விரை, ஒமாலிகை யென்பன மேல்வரும் பாக்களானு 
மூணரப்படும். ஐச் துவிரையாவன. 

கோட்டக் அருக்கந் தகர மலெரா 
மோட்டிய வைந்தும் விரை. 

பச்துத் துவராவன:-- 

பூவர்தி திரிபலை புணர்கருங் காலி 
நாவலோடு நாற்பான் மாமே. 

முப்பத் திரு வகையோமாலிகை யாவன: 

இலவங்கம் பச்சிலை கச்சோல மேலங் 
குலவிய காகணங் கோட்ட - நிலவிய 

நாக மதாவரிச தச்கோல நன்னாரி. 
'வேக:மில் வெண்கோட்ட மேவு£ர் - போகாத 

கத்தூரி வேரி யிலாமிர்சங் சண்டில்வெண்ணெய் 
யொத்தகூ நெல்லி யுயிர்தான்றி - துத்தமொடு 

வண்ணக்கச் சோல மரேணுக மாஞசியுட 
னெண்ண்க சயிலேக மின்புமுகு - கண்ணுகறும் 

புன்னை ஈறுந்தா து புவியு௰ர் பூஞ்சாளம் 
பின்னு தமாலம் பெருவகுளம் - பன்னும் 

த பதுமுக இண்ணேலம் பைங்கொடு வேரி 
கிர் ஈகை யோமா லிகை, 
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அரசு அத்தி இத்தி என்பனவாம். மணப்பெண்களுக்கு இவ்விரண்டு 
வகைத் திரவியங்களையும் வெவ்வேறு சேர்த்து அரைத்துப்பூ£ முழுக் 

காட்டால் விவாகநூலிற் சொல்லு நியதியாம். மணிகழ் இய தொப்ப 
வெனலா வுவமையணி. 101 

* புரிகுழல்புலரவாசப்பூம்புகையூட்டி விண்டு 

முருகுயிர் த்தினவண்டார்க்குமுல்லையஞ்சூட்டுவேய்ர் நு 

வருமுலைமுகட்டி ற்றெய்வமலயச்செஞ்சாரந் அபூ 

யெரிமணிக்கலாபம்வீ க்யிழைபலதருத்தினாரே. 

| இதனால் அலங்கரித்தல் சொல்லப்படுனெற து. | 

இ-ள். புரி - கட்டப்பட்ட, குழல் - கூந்தலானது, புலர - ஈரம் 
வாட, வாசப்பூம்புகை - வாசனையுள்ள புகையை, ஊட்டி-ஊட்டுவித்து, 
விண்டு - விரிந்து, மூருகுயிர்த்து - தேனைத்தந்து, இனவண்டு - வண் 
டுக்கூட்டங்கள், ஆர்க்கும் - ஓவிக்கப்பெற்ற, மூல்லையஞ்சூட்டு - முல்லை 
மாலையை, வேய்ந்து - சூடி, வருமுலை முகட்டில் - வளர்கின் ற தனங் 
களினுச்சியில், தெய்வம்-- தெய்வசதன்மையுள்ள, மலயம் - பொதியமலை 
யிற் றோன்றிய, செஞ்சார் து - செந்றிறமுள்ள சந்தனக்குழம்பை, பூஜி- 
தடவி, எரிமணி-ஓளியையுடைய கன; கலாபம் - கலாபத்தை, 
வீக்கி - தரித்து, இழைபல இன்னும் - அனேக ஆபரணங்களை; திருத்தி 
னார் - அணிர்தார்கள். எ-று, 

எகாரம் - ஈற்றசை. 0 மலயத்திற்குத் தெய்வத்தன்மையாவ து- 

உயர்க்தோரையுடைமையாம். 

கலாபம் - பதினாறுகோலையுள்ள ந, இழைகிருத்தலாவத- 
உரிய விடங்களில் தக்கவாறணிதல். ஆபரணங்களும் அனேகம், அணிரக்த 
வரும் அனேகரென்பநு தோன்ற இழைபல திருக் இனா சென்றார். 102 

* 6 ஓரை மிரையினு மீரைந்து துவரினு 
மாறைந்தின் மேலிரண் டோமா லிகையினு 

நாறைங் கதுப்பி னானமு சன்குரைஇ 
யூறின ஈன்னீ ருவந்தன ளாட்டி ?? 

என்றபடி வாசரெய்யுரைத்தமணங் கமழுங்கரிய கூந்தலைத் துவர், 
விரை, இமாலிகையெனு மிவையூறிக் காயப்பட்ட ஈன்னீராலேகிதம்பெற 
ஆட்டிப் புகையிற் புலர்த்தி ஐக்துவகைபெற வகுத்த வகைதொறும்மான் 
மதத்தின் கொழுவிய சேற்றை யூட்டல் வழக்காதவின் (4 புறிகுழல்புலர 
வாசப் பூம்புகையூட்டி ?? எனறார். 

0 பொதியச்திற்குத் தெய்வத் தன்மையானது முனைவனூவின் 
முடித்த கேள்வியான் எனை த்துப் பொருளையு முணாந்த பெரியோர் ஆதி 
யிற்ரோன்றிச் சலிப்பின்றி த து கூறுவரன்றி அச் சமுண் 
டென்றுகூருர் உயர்ந்தோர் ஆவார் - இருடிகளு ளும் முனிவர்பிரான் அகத் 
தியனாருமாம் இதுபற்றியே பொதியம் இமயம் புகார் மூன்றும் ஒரேதன் 
மையவென்றார் சிலப்ப இகாரத்தார். 

9 



514 நைடதம். 

வேற்றுருக்கொண்டுமா தின்விளங்குவாண்முகத்திற்சேர்ந்த 

கூற்றினை த்தடங்கணென்னவஞ்சனங்குலவக்தீட்டிக் 

இற்றிளக்திங்களன் றுளெரொளி ந தலேயென்று 

கேற்றுவார்போலச்செய்ய திலகமுமெழு இனாசே, 

இதுவுமது. 
இ-ள். வேற்றுருக் கொண்டு - வேற்று வடிவங்கொண்டு, மா.தின்- 

தமயந்தியின அ, விளங்கு - பிரகாசிக்கின்ற; வாள் - ஒளிபொருந்திய, 
முகத்திற்சோ்ந்த-கத்லெடைந்த, கூற்றினை-யமனை, தடங்கணென்ன- 

விசாலம்பொருர் திய கண்களென்று, அஞ்சனம்-மைமை, குலவத்தட்டி- 

விளங்கவெழுி, கீற்று - இற்ரா௫ய), இளந்திங்களன்று - இளம்பிறை 

யொன்று, கிளரொளி - மிகுந்த ஒளியையுடைய, நதலேயென்ஐ-ெற 

றியேயென்று, தேற்றலார்போல - தெளிவிப்பாரைப்போல, செய்ய- 

சிவந்த, திலகமும் - இலகப்பொட்டும்,எழுதினார் - எழுதினார்கள். எ-று. 

எ இரண்டில் முன்னையது தேற்றம்; பின்னையது ஈற்றசை. 

கூற்றுவன் விழி வடிவங்கொண்டு இவள் முகத்திருப்பது எற்றுக் 

கெனின், தன் வடிலோடு மிகுந்துகொண்டு உலகத்தார் நாடோறும் நிர் 

திக்கத் தானொருவனே கொலைப்பழியைச் சுமத்தல் பற்றிப்போலும். இய 

கனஞ் சொல்லு சலால் யமன்போலும். விழிகள் ஆடவரைக் கொல்கின் 

றனவென்பதுகரு இ. இளந்திங்களன்று நுதலேயென்று தேற்றுவார்போ 

லென்றதனால், நதலே இளந்திங்களென்றிருந்தாற் படுமிழுச்கென்னெ 

ணின்? அதனை லிரகிகள் நிந்தித்தலுண்டு; அந்நிர்தை இதற்கேறுமென்று 

கருதி அடையாளமாகத் இலகழு மெழுதினாசெனக் கொள்க, கூற்றினைத் 

சடங்கணென்னும், திங்களன்று நுதலேயென்னும் ஓமிப்பணிகள், 

தேத்றுவார் போலவென்ற தற்தறிப்போடு கலந்து வருதலாத் கலவை 

யணி. 103 

வணங்கிடையிறுவதோசாவனமுலைகவர்க் தகொண்ட . 

சுணங்கணியாகமுற்றுஞ்சுந்தரச்சுண்ணமாட்டிக் [செ 

கணங்குழை முகத்துச்செவ்வாய்க் கன்னன்மென் நனையதீஞ் 

லணங்கனுக்கணிசெய்வார்போலணியினுக்கழகுசெய்தார். 

இதுவுமது. 

இ-ன. வணங்கு - வளைகின் த, இடை - இடையான அ, இறவ து- 

ஒடிவதை, ஓரா - எண்ணாது, ௨னமுலை - அழயெமுலைகளென்பவை 

கவா்ர் தகொண்ட - ரதித்தக்கொண்ட, சுணங்கு - தேமலையுடைய, 
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அணி - அழகிய, ஆசமுற்றும் - மார்புமுழுவ அம், சுக்தரச்சண்ணமாட்டி- 

அழயெ பொற்றூளைத் தூவி, கணங்குழைமுகத் து - கூட்டமாயெ மணி 

கள் பதித்த குழையையணிந்த முகத்தையும், செவ்வாய் - இவக்தவாயை 

யும் கன்னன் மென்றனைய - கரும்பை மென்றதையொத்த, தீஞ்சொல்- 

மதுரவார்த்தையையுமுடைய, அணங்கினுக்கு - தமயந்திக்கு, அணிசெய் 

வார்போல் - அழகுசெய்பவர்போல், அணியினுக்கு - ஆபரணங்களுக்கு, 

அழகுசெய்தார் - அழகைச் செய்தார்கள். எ-று. 

ஆபரணங்கள் தமயந்தியின் அவயவங்களிலே தரிக்கப்பெற்றுசு 

சிறப்புப் பெறுதலால், அணியினுக்கழகு செய்தாரென்றார். இதனால் 

ஆபசணந்தரியாவிடினும் அவளுக்கு இயற்கையழகே போதுமென்பது 

கருத்து. 104 

* அயினிநீர்விளக்கமேந்தியையவிசி த நிமுத் தந் 

அயல்வருமுலையினார் த௲தொல்குலத்தெய்வம்போற்றி 

முயலறுமுழமுவெண்டிங்கண்முகத் அவெண்முத்தராரன் 

மயிலியற்றிருவனுளைவலஞ்செய்து 0 காப்புமிட்டார். 

[இதனால் உபசரித்தல் சொல்லப்படுகன் 2.௮. | 

இ-ள். அயனிரீர்விளக்கம் - அலாத்தியை, ஏந்தி - ஏதிரேயேர்இ, 

ஐயவி - ஐயவியை, சிறி - வீரி, முத்தர்தயல்வரும் - முத்துவடமசை 

இன்ற, மூலையினார் - தனஙகளையுடைய மாதர்கள், தம் - தம்முடைய, 

தொல்குலத் செய்வம் போற்றி - தொன்றுதொட்டு வணங்குகன் றதெய் 

வத்தைத் துதித்து, முயலறு - முூயற்கறை£ங்கிய, முழுவெண்டிங்கள்- 

வெள்ளிய பூரணச் சந்திரனையொத்த, முகத்து - முகத்திடத்தில்,வெண் 

முத்தமூமல் - வெள்ளிய முத்தையொத்த பற்களையும், மயிலியல்-மயில் 

* அயிணி£ர் விளக்கமேர்தல் - மனுடரால்நேரும் கண்ணேறு, நா 
வேறு என்னுமிவற்றால் துன்பம் வராதபடி கழித்தற்கென்க தமயந்தியை 
விதர்ப்பர்கோனும் சாறுகாசனியும் பரமசிவன் நிருவருளாற் பெறலின், 
ஈண்டுத் : தொல்குலத் தெய்வம் ?? என்றது வெபெருமானையேமாம் 

0 .சாப்பு - பூதீப்பிரேத வேதாள சாகினி இடாகினியாதியவற்றாற் 
றுன்பல்கணேரிடாதபடி காத்தலைச் செய்வது. எனவே விபூதி எனப் 

படும், என்னை? வைணவமுதவிய மதத்தாராற் கொள்ளப்படும் வெள்ளை 
மண், குங்குமம், மஞ்சள், சந்தனம், சாந் தப்பொட்டு என்னுயிவை நவீ 

னக்குறிகளாகலானும்; காப்பு என்னும்பெயர் அவைக்கின்மையானும், 
இருகறொன்றையே யிருகச்சாபாலம், பஸ்மசாபால முதலிய வேதசிரசு 
கள் ரக்ஷையென்னலாலுமென்க, இதனாலுஞ் சிவனே யவட்குக் குல 

செய்வமென்பது, 



௨16 நைடதம். 

போன்ற சாயலையுமுடைய, திருவனாளை - தமயந்தியை, வலஞ்செய்௮ு- 

வலமாகச்சுற்றி, காப்புமிட்டார் - இரு£றுச் தரித்தார்கள். எ-று, 

அயனிகீர் விளக்கமென்பது - மஞசணீர்க் கலத்திலே செஞ்சோற 

றத் திரளையை வைத்து அதன்மேலேற்றும் விளக்காம். ஐயவிசிதறியென் 

பது - வெண்கடுநிறைத்தல் $ ௮௮ அலகை நீங்கும்பொருட்செசெய்வது. 

கடுகிற்குர் கடிப்பகை யென்னும் பெயர் வந்தது இதனாலெனக்கொள்க, 

கடி - அலகை. இனி இரட்டூமோமிதலேன்னும் உத்தியால் வெண் 
மை, செம்மை, கருமை; பொன்மை, பசுமையென்னும் ஐவகை எண்ண 

முள்ள சோற்றை வெவ்வேறு ஐந்துருண்டை செய்து பலியிடுவதெனி 

னும் அமையும். காப்புமிட்டாரென்னும் எச்சவும்மை இன்னும் செய்ய 

வேண்டியவைகளையஞ் செய்தர்ரென்பதைக் காட்டி நின்றது, 105 

பந்தொடுகழங்கும்பொன்னம்பாவையுங்கிளியும்யாமுஞ் 

இந் தூ த்திலகரெற்றித்தெரிவையருடன் கொண்டே க 

விந் திரகுமானன் னானெ மின்மணியகலம்பூட்டக் 

கொந்தவிழலங்கன்்மாலைகொண்டனர்மருங்குசெல்ல. 

| இதுமுதல் நான்குபாட்டுக்களால் தமயந்தி சுயம்வர மண்ட 

பத்திற்குப் புறப்படல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பந்தொடு - பந்தையும்; கழங்கும் - அம்மனையையும்,பொன் 

னம்பாலையும் - சுவாணப்பதுமைகளையும், இளியும் - இளிப்பிள்ளேகளை 

யும், யாழும் - யாழையும், இர் தாரத்திலகநெற்றி - இர் துரப்பொட்டணிந்த 

நெற்றியையுடைய; தெரிவையர் - மங்கையர்கள், உடன்கொண்டேக- 

உடன கொண்டுசெல்ல, இந்திர குமானன்னான் - ஈளமகாராசனுடைய, 

எழில் - அழகிய, மணி - இரத்தினாபரணம்பூண்ட, அகலம் - மார்பி 

னிடத்தில், பூட்ட - தரிக்க, கொந்தவிழ் - கொத்துவிரிகின்ற, ௮லங்கன் 

மாலை - மலர்மாலையை, கொண்டனர் - (ஏந்திக்) கொண்டவர்கள், மரு 

குசெல்ல - அருகேவரா. எ-று. 

ஒடு - எண்ணொடு, பொன என்னுஞ் சொல், அம் - சாரியை 

பெற்று நின்றது. ௮லங்கன்மாலை என்றது நாகிளங்கமுகு என்றாற்போல 

வந்தது, 

தமயர்தி அரசமாதாதலால், தனது செல்ல மிருதிக் கேற்ப 

இது வரையும் பொழுது போக்கற்குச் சகாயமாயிருந்த பந்து முத 

விய வற்றையும் ஏவன் மாதர் உடன். கொண்டு சென்றன. ரென்க, 
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தாமொரு கருமத்தின் பொருட்டுச் செல்லுபவர் இவைபோல்வனவத்தை 

உடன்கொண்டு சென்ற தண்டோ வெனின் ? உண்டு, அறு கைக் 

கடாக் குரங்கு கோழி சவெல்கவு தாரிபற்றிப், பக்கமுன் போதுவார்கள் 

பயின்மொழு பயிற்றிச் செல்ல. யிக்கபூம் பிடகைக்கொள்வார் விரை 

யடைப் பையோர்குழ, மைக்கருங் கண்ணினர்கண் மறுகநீண் மறுகில்வக் 

தார் ?? இதலைறிக. இவள் ஈளனுக்கே மாலைகுட்ட வேண்டுமென் 
றிராக்குக் அணிவாலும், இச்செய்யுள் பின்பு செய்யப்பட்டமையாலும், 

மாலையை இந்திரகுமர னன்னா னெழின்மணி யகலஞ் சூட்டவென்றார். 

விரியிருள் சக்குங்கற்றைவெண்ணிறக்கவரிவீ ௪ 

வெரிமணியடைப்பைதாங்கயின்ன கைமகளிர்போத 

* வரிசலைதூணியொள்வாள்கேடகம்வளைக்கைபற்றிப் 

புரிஈரம்பிரங்குதீஞ்சொற்பொன் னனூமுன்னரேக. 

இ-ள். விரியிருள் - விரிந்சவிருளை, சீக்கும் - ஓட்டுின்ற, கற்றை- 

மயிர்த்தொகுதியாகிய, வெண்ணிறக்கவரி - வெண்ணிறத்தையுடைய 

சாமரைகளை, வீச - (மாதர்க ளிநபாலும்) வீசிவர, எரி - ஒளிவிடுகின்ற, 

மணி - மணிகள்பதித்த, அடைப்பைதாங்கி - அடைப்பையைச்சு மட் ௮, 

இன்னகை - இணிய ஈகைமையுடைய, மகளிர் - மாதர்கள், போத- 

செல்ல, வரிசிலை - நெடியவில்லையும், தூணி - அம்புக்கூட்டையும், ஒள் 

வாள் - ஒளியையுடைய வாளையும், கேட சம்-கேடகத்தையும், வளைக்கை- 

வளையலையணிக்த மையில், பற்றி - ஏந்திக்கொண்டு, புறிஈரம்பு - (யாழித் 

கட்டிய) நரம்புகள், இரங்கு - வருந்தும்படியாகியு, தஞ்சொல் - மதுர 

வார்த்சையையுடைய, பொன்னனார்-மங்கையர்கள், முன்னரேக - முன் 

னேசெல்ல. எ-று. 

மற்றைச் தொழிற் கேற்பக் கவரி வீசுதற்கும் மாதரென்னுஞ்சொல் 

வருவிக்கப்பட்டது. அடப்பை - தாம்பூலம் வைக்கும் ஒருபாத்திரவிசட 

மாம். விற்படை முதலியவற்றை மாதரேந்தி வந்தனரெனலால். அலங் 

காரப் பொருட்டன்றி ஒருவ ரெதிர்ப்பில் வெற்றிகொள்வாரோ வெணில்? 

* சிலை முதலியன ஏந்தி மாதரேகினமை அலங்காரமெனலும், 

எதிர்த்தாரை வெல்லுதற்கெனலும் பொருந்தா. என்னை? _அவைகண் 

டுழி யச்சநேர்வதல்லது அழகுண்டான் தின்மையாலும், கன்னிமாடத்தி 

ணின்று சுயம்வா மண்டபத்திற்கு வருங்கல் எதிர்க்கும் ௮ரசருளரேற் 

சுயம்வரமென்பது பொய்க்குமாகலானும் பொருந்தாவாதல், அரசகன் 

னிகையாகலின்றன்குல சின்னங்களை முற்கொண்டு செல்லும் வழக்கப் 

படி யேந்துவித்து வர். சானென்றலே சிறப்புடைத் சென்மனார் புலவர். 

க்க 
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துர்க்கை காளி முதலியவரும் அசுரரைக் கொன்று வென்றிபெற்றன 

ரென்றும், கைகேசி முதலிய அரசமாதரும் விசயங்கொண்டனரென்றும் 

சரித்திர மிநத்தலால், இவருங்கொள்வாரென்க. 107 

தொல்குலமரபிற்றோன் றிச்சூழ்புலகெறியிற்காத்துக் 

் கல்வியின் றுறைகைபோயவ்ருத்தர்கஞ்சுகத்தின்மெய்யர் 

வில்லுமிழ்மணியிற்செய்தவேத்திரக்கரத்தர்வேந்திற் 

நில்லுமினின்மினென்னா நீக்கனர்தொடடர்ந் அசெல்ல. 

இ-ள். தொல்குல மரபிற்றோன்றி - தொன்றுதொட்டு வருகின்ற 

நல்ல மரமபிற்பிறக்.து, சூழ்புலம் - ஒன்றைப்பற்றுகன்௪ புலனைந்தையும், 

தெறியிற் காத்து - புமம்போகவொட்டாம லடக்கி, கல்வியின்றுறை-கல் 

வியின் வழியில; கைபேகய - வல்லவராகிய, விருத்தர் - விருத்தரும்; 

கஞ்சுகத்தின் மெய்யர் - கவசம்பூண்ட தேகத்தையுடையவரும்,; வில்லு. 

மிழ் - ஒளியைக் கொப்புளிக்ன்ற, மணியிற்செய்த-மணியினாற்செய்த, 

வேத்திரக்கரத்தர் - பிரம்பைச் கையிலுடையவரும் (ஆதிய சேவகர்கள்) 

வேந்திர் - அரசர்களே, நில்லுமின் நின்மினென்னா-சில்லுங்கள் கில் லுங்க 

ளென்று,நீக்கனர்-அவரை விலக்கினசாக, தொடா் தசெல்ல - தொடர்க் 

அடனசெல்ல. எ-று, 5 

தமயந்தி பெண்பாலாசையால்; அதற்கேற்ப அவளருகே என்று 

உபசரிக்க மாதரையும் பின்பு அம்மாதசைச் சூழ்ந் தவர நற்குண ஈற்செய் 

கையுள்ள விருத்சராகிய சேவகரையுங் கூறினாசென்க. 115 

பாயிருண்மேயும்பைம்பொ ஃ னிலத்திடைப்பராரைச்சாந்தத் 

தெய்வையின் முழுகி நுண்சேடுத் அமேற்றேங்கொள்வாசத் 

தாய்மலரனிச்சப் பா அபரப்பியவணிகொள்வீ தி 

வேயுறழ்பசியதோளிமெல்லடி பெயர்த்திட்டாளே. 

இ-ள். பாயிருள் - பரவியவிருளை, மேயும் - மேய்கின்ற, பைம் 
பொன்னிலத்திடை ஃ பசியபொன்டடுத்த பூமியிலே, பராரை - பருத்த 

அடியையுடை ய, சாந்தம் - சந்தனமா, இற்கொண்ட கட்டையாற்சேர்த்த, 

ப பட் ப மக்குவிரிக்கன்னைபிமதா மரு ஸ்லோக 0 
டனும் 4 இருள்படப் பொதுளிய பராரை மராஅத்து ?? எனத் திருமுரு 

காத்றுப்படையினும், பரோம்புழகு; பராரை எனம் கூறியாங்கு இவரும் 

பராரைச் சாந்தம் என்றார். முற்றியலுகர மூயிற்வரித் கெடுதல் எழுத்ததி 

சாரப் புணரியலிற் கண்டமைக்க, க ஆரை என நீட்டல் பெற்று 

நின்றது, 
வண் ண் ப்ட் ட 

அஃ லில் 
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தேய்லையின் - குழம்பினால், மெழுக - மெழுகி, நுண்காச - மெல்லிய 

வத்திரத்தை, உடுத்து - பரப்பி, மேல் - மேலே, தேம்கொள் - தேனைக் 

கொண்ட, வாசத்து - வாசனையோடுகூடிய, ஆய் - ஆய்ந்தெடுக்கப்பட்ட, 

மலர் - விரிந்த, அனிச்சம்போது - அனிச்சமலரை, பரப்பிய - பரப்பி . 

யிருக்கின்ற, அணிகொள் - அழகைக்கொண்ட, லீதி - வீதியிலே, வேய் 

உறழ் - மூங்கலேயொத்த, பியதோளி-பயெதோள்களையுடைய தமயந்தி 

யானவள், மெல்லடி - மெல்லியபாதத்தை, பெயர்த் இட்டால் - தூக்கி 

வைத்து நடந்தாள். எ-று. 

ஏ - ஈற்றசைச்சண் வந்தது. பாய்தல் - பரத்தல். மேய்தல் விழுங் 

கல் - தேய்வை - தேய்ச்கப்பட்டது. குழம்பு. 

உ பொன் நான்கில் மாற்றுயர்ந்த சாம்பூசதப். பொன்னென்பதற்குப் 

பாயிருண்மேயும் பைம்பொன்னென்றார். மெல்லிய பாதமாகையால், 

அதற்கேற்பப் பொன்னிலத்திற் சந்தனக்குழம்பால் மெழுகிநுண் தாசு 

டுத் து௮ணிச்சப்போது பரப்பிய வீதியென்றார். பந்தொடு என்னும்பாட்டு 

முதல் இந்தப்பாட்டுவரையுங் குளகமாய், பசியதோளி. யென்னும் எழு 

வாய், பெயர்த்திட்டாளென்னும் பயனிலையைக்கொண்டு முடிந்தத.109 

கலத்தொடுபழகுஞ்செம்டொ ற்கதிர்முலைக்களிகல்யானை 

யுலப்பருமதத்தகாணிலஓயிர்குடி ததன் றிரில்லா 

நிலத்தலைகாக்கும்வேக்இர் நீங்குகநீங்குகென்னா 

வலத்தகமூட்ட்செம்பொனடிச்சிலம்பர ற்றச்சென்றாள். 

[இதனாற் லெம்பொலியின் செப்புச் 
சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். கலத்தொடு - அபரணத்தோடு, பழகும் - பழகுகின்ற, செம் 

பொன் - சிவந்த பொர்பிரகாசம்பொருக்திய, கதிர் - கரணங்களையுடைய, 

முலை - தனங்களாதிய, களி - களிப்பையுடைய, கல்யானை-ஈல்லயானைக 

ளானவை, உலப்பரும் - கெடுதற்கரிய, மதத்த - மதத்தையுடைய, 

காணில் - நும்மைக்கண்டால், உயிர்குடித்தன்றி - உயிரைக் குடித்தாலல் 

லாமல், நில்லா - நிற்றலைப்பெறமாட்டா, (ஆதலால்) நிலத்தலை - பூமியி 

னிடத்து, காக்கும் - புரக்கின்ற, வேந்திர் - அரசர்காள், நீங்குக£ங்குக 

என்னா - நீங்கக்சடவீர் நீங்கக்கடவீரென்று, ௮லத்தகமூட்டும் - செம்பஞ் 

சுக் குழம்பூட்டிய, செம்பொன் - சிவந்தபடொன்னாத்செய்த, அடி-பாதத்தி 
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விருக்கின்ற, லெம்பு - இலம்புகள், அரற்ற - சத்திக்ச, சென்றாள்- 
போனுள் எ-று, 

தம்மை மேற்கொண்ட பாதங்கள் மற்ற அவயவங்களைச்சுமந்து காத் 

தீல்போல் பூமியைச் சுமந்து காக்கும் ௮ரசராகையால், அவ்வியைபுபற்றி 

அவரிறவாதபடி ஒரு தீங்குவருமுன்னர த் தெரிவிப்பவர்போல் கிலத்தலை 

காக்கும் வேந்திர் முலைக்களி நல்யானை யுலப்பருமதத்தகாணி லுயிர்குடி த் 

தன்றிரில்லா மீங்குக£ீங்குகென்னா அடிச்சிலம் பரற்றவென்றார். நீங்குக 

நீங்குகவென்றது, வந்சதுவந்தது கூற்றென்றதுபோல் விரைவுபத்றி 
வந்த அடுக்கு முலைகளுக்கு யானையை உவமை சொல்லுதல் “ கடா௮க் 

களித்றின்மேல் கட்படாமாதர், படா௮ முலைமேற் றுகல் ? என்னுந் 

தீநுக்தறளானும் அறிக. சலம்பொவித்சலில் நீக்குதற்குரியோர் சொல் 

லைக் குறித்தலால், தற்தறிப்பணி. 110 

வரிவளைக்குலமும்வள் வார்மங்கலமுரசுங்கன்னற் ப் 

பொருசிலமதனன்விண்ணாண் புடைப்பொடும்பொங்க்யொர்ப்ப 

விரி திறைப்। .ரவையீன் றவிளங்கமையனையகக ல்கை [ள். 

திருமணியிமைக்குஞ்செம்பொன் மண்டபஞ்சென்று2சர்க்தா 

| இதனால் தமயந்தி சுயம்வரமண்டபஞ் சேர்தல் 

சொல்லப்படுகன் ற த. | 

இஃன். வரி - இரேகைகளையுடைய, வளைக்குலமும் - சங்குக்கூட்ட 

மும் வளவார் - இறுக்கிய வாரையுடைய, மங்கலமுரசும் - விவாகபேரி 

சையும், கன்னற்பொருசிலை - பொழிகின்ற கருப்பம்வில்லேந்திய, மத 

னன் - மன்மதனுடைய, வில்காண் புடைப்பொடும் - வில்லின தகுணத 

தொனியோடும், பொங்கி - மிகுந்து, ஆர்ப்ப - சத்திக்ச, விரி - விரிந்த, 

திரை - அலைகளையுடைய, பரவையின்ற - பாற்கடல்பெற்ற, விளங் 

கிமையனைய - திருமாதையொத்த, நங்கை - தமயந்தி, திருமணி-உயர்ந்த 

இரததினங்கள்பதித்து, இமைக்கும் - பிரகாசிக்கின்ற, செம்பொன் மண் 

பம் - சிவந்த பொன்னாற்செய்த மண்டபத்தில், சென்று - போய், 

சேர்ந்தாள் - சோந்தனள். எ-று. 

சங்கு - ஏட் டுமங்கலங்களூட் சோலானும் * மணக்காலத்தும் ஊதப் 

படலானுங் கூறினார். தமயந்தமேல் விருப்புற்று விவாகஞ்செய்துகொள்ள 

* மணகச்காலத்தும் ஊதப்படல் “ முதற்சங் கமுதட்டு மொய் 
குழலாராசை - ஈடுச்சங்க நல்வீலங்கு பூட்டும் - கடைச்சங்க, மாட்போ 
சது வது மம்மட்டோ விம்மட்டோ - நாம் பூமி வாழ்க்தகலம் ்? எனத் 
இரு ௨ண்காட காயனாராகய பட்டின த் தப்பிள்ளையார் தருவாய் மலர்க் 
தீருளியசனானு முணரக. 
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வந்திருக்கின்ற அனேக அரசரும் இப்பொழுது அவளைக்கணட சமய 

மாகையால், காலம்பார்த்இிருக்த மன்மதன் ஏககாலத்தில் இள டவிடாமல் 

அவாமேற் பூங்கணை யெய்தல்பற்றி ச சங்கபேறிகை யொலிவின்னாண் 

புடைப்பொடும் பொய்டியார்ப்பவென் ரர், 111 

இமைசுடரெறித்தலானுமிருவிசும்புறையும்வானோர் 

பொழிமலர்மிடைதலா னும்பூ௪ல்வண்டிவர் தலானு 

மூமைபொருதடங்கட்பேதையுருவினை த்தெரியக்காணார் 

விமைவொடுதோக்கும்வேந்தர்விழிகெருக்குற்றமாதோ. 

[ இதனால் தமயந்தியைக்கண்ட அரசர்செய்கை 

சொல்லப் படுகின்ற அ. | 

இ-ள். இழை - ஆபரணங்கள், சுடர் - ஒளியை, எறித்தலானும்- 

வீசுதலாலும், இருவிசும்பு - பெரிய சுவர்க்கத்தில், உறையும் - வசிக்கப் 

பெற்ற, வானோர் - தேவர்கள், பொழி - பொழிகின்ற, மலர் - பூக்கள், 

மிடைதலானும் - நெருங்குகலாலும், பூசல்-பூசலையடைய, வணடு-வண் 

டுகள், இவர்தலானும் - மொய்ப்பதனாலும், உழைபொரு-மானையொத்த, 

தடங்கண்பேதை-விசாலம்பொருக்திய கண்களையுடைய தமயந்தியின் து, 

உருவினை - வடிவை, தெரியக்காணார் - தெரியும்படி. பாராராகி, விழை 

கொடு - விருப்பொடு, நோக்கும் - பார்க்கின்ற, வேந்தர் - அரசருடைய, 

விழி - விழிகளானவை, நெருக்குற்ற - நெருக்கமடைந்தன. எ-று, 

இழைசுட ரெறித்தல் முதலிய காரணங்கள் மன்றும்பொதுப்படக் 

கூறினும், இழைசுட ரெறித்தலாற் பார்த்தற்குக் கண்கூசிவிழி நெருக் 

குற்ற வென்றும், மலர்மிடைசலானும் வண்டிவர்தலானும் உருவினைத் 

தெரியக்காணாரென்றும் கொள்க. உருவினைத்தெரியக் காணாராயினும், 

வெறுப்பின்றி விழைவினால் அனேகர் நோக்குதலால், அவர் விழிகள் 

நெருக்கமுற்றன வெனினும் அமையும் உமைபொரு சடங்க ணென்றத 

னால்) மான்பார்வையை மாதர் கண்பார்வைக்கு உவமை சொல்லுதலன் றி 

மானையே அவர்கண்ணிற்கு உவமை சொல்லுசலுமுண்டு, அது “கற்றை 

வார்குழலாய்ச்சியர் கயல்விழி முகத்தின், பெற்றி யொப்புறப் பெருங் 

குரும் ச்சிமேற் ராவி, யொற்றை மானுடைக் கலைமதியதனிழ லுறங்கு, 

மற்றை மானையும் பற்றுவான் கதிர்க்கையால் வருடும். ? இதனாலறிக, 
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'அதற்கரு ங்கூந்தற்பேதையணிகளிற்கரியசோதி 

யெறிக்குஈன்மணியின்றோற்றமெறிதிரைக்கடலின்மொய்த்த 

விறற்க திர்வடிவேல்வேர் தர்விை மவொடுநோக்குங்கண்கள் 

பறிப்பசியனவாய்மெய்யிற்பஇக்தனபோலுமாதோ. 

| இதனால் தமயந்தி ஆபரணங்களில் மீலாத்தினத்தின் 

விளக்கஞ் சொல்லப்படுகன் ஓ ௮. | 

இ-ள்; அறல் - கருமணலையொத்த, கருங்கூந்தல் - கரியகுழலை 

யுடைய, பேதை - தமயந்தியினது, அணிகளில் - ஆபரணங்களுக் 

குள்ளே, கரியசோதி - ரீலவொளியை); எறிக்கும் - வீசுகின்ற, நன்மணி 

யின்றோற்றம் - நல்ல நீலரத்தினத்தின் காட்சயொனவை, எறி திரை- 

௮லையெறிகின்ற, கடலின் - கடல்போல், மொய்த்த - நெருங்கப்பெற்ற, 

விறல் - பெருமைபொருக்திய, கதிர் - இரணங்களையுடைய,;, வடிவேல்- 

வடித்த வேலையுடைய, வேந்தர் - அரசாகள், விழைவொடு - விருப்பத் 

தோடு, நோக்கும் - பார்க்கும், கண்கள் - கண்களானவை, பறிப்பரியன 

வாய் - வாங்குதற்கரியவாகி, மெய்யில் - தேகத்திலே, ப.திந்தனபோலும்- 

அழுந்தின போலு யிருர்தன. எ-று. 

மாது, ஓ - அசைகள் வடி - கூர்மையென்னலுமாம் மெய் - மங்கல 

மொழி. பேதை - பருலமுணர்த்தாது பெண்ணெனநின்ற அ. 

அணிகளிலே ஈவமணிகளும் அழுத்தியிருக்க லமணித் தோற்றத் 

தைச் சொல்லியது தமயர்தியைப்பார்க்கும் அரசர் கண்கசோ யுவமையாக 

குதற்கென்க. தமயந்தியி னணிகளிற்பதித்த நீலமணிகளில் அரசர் பார் 

வையைக் குறித்தலால் தற்தறிப்பணி. 118 

வஞ்சமொன் றின் றிவேறலரிதெனவதுவைநாட்டி 

விஞ்சையின்புணர்ப்பாற்கூற்றைவிளங்கமைவடிவமாக்கி 

யெஞ்சலிலுலகமன்னாயாரையுமொருங்குகொல்வான் 

செஞ்சுடர்வயவாள்வேற் தன றிவினை யிழைத் ததென்பார். 

[| இதனால் அசசர்கூறுசல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். வஞ்சமொன்றின்றி - வஞ்சனையொன்றில்லாமல், வேற்லாி 

தென - நம்மால் வெல்லப்படுத லரிதென் றெண்ணி, வதுவை 

நாட்டி - சுயம்வரமென் றநாட்டி, விஞ்சையின் புணர்ப்பால் மந் 

திர வித்தையினுடைய சம்பந்தத்தால், கூற்றை - யமனை, விளங்கிழை 

வடிவமாக்கி - தமயந்தியி னுருவமாகச் செய்து, , எஞ்சலில் - குறை 

வில்லாத; உல்கமன்னர் யாரையும் - இரிலோகத்திலுமுள்ள அரக 
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ரனைவரையும், ஒருங்குகொல்வான் - ஒருசேரக் கொல்லும்படி, செஞ் 

சுடர் - செய்யகரண ச்தையுடைய, வயவாள் ஈ வெற்றிபொருந்திய வாட் 

படை யையுடைய, வேந்தன் - வீமனானவன், இழைத்தது - செய்தது, 

தீவினையென்பார் - தீவினையாகு எ ம. 

வீமன் வஞ்சகஞ்செய்து கொல்லகினைத்சது யாதன் பொருட்டெ 

னில் தனக்கு வலிமையிக்கிருப்பினும் படையெடுத்து நம்மைத் தணித் 

சனி வெல்வதற்கு நெடுங்காலஞ் செல்லு மென்றும் அங்ஙனஞ செல்வி 

னுக் தன்னின் மிக்கவரு யிருப்பாரென்னும் கருத்தால் வெற்றியாகுமோ 

அகாதோவென்றங் கருதியெனக. இ துரு தல் கான்குபாட்டுக்கள் தமயக 

தியைக்கண்ட அரசர்கள் சொல்லியனவென்க. 114 

தொண்டைவாய்முத்தமாரற்றுடியிடையறன்மென் கூந்த 

லொண்டொடிவனப்புவாய்ர் தவுருவு௩ங்கண்களாரக் 

கண்டுழிவியந் துகெஞ்சங்களிப்புறவொற்றர்கூறப் 

பண்நொறங்கேட்டவா ற்றிற்பதின்மடங்கா யிற்றென்பார். 

இதுவுமது. 
இ-ள். தொண்டைவாய்-கோவைக்கனிபோன்ற வாயையும்-முதத 

மூரல் - முத்தயொத்தபல்லையும், துடியிடை - உடுக்கையையொத்த 

இடையையும், அறல்மென் கூந்தல் - கருமணலையொத்த மெல்லியகூந்த 

லையுமுடைய, ஒண்தொடி - தமயந்தியினது, வனப்பு வாய்ந்த - அழகு 

பொருந்திய, உருவு - வடிவை, நம் - நம்முடைய, கண்கள்ஆர - கண் 

கள் திருத்திபெற, கண்டி - கண்டவிடத்தில், வியர்து - அதிசயித் து; 

கெஞ்சம் - மனமானது, களிப்புற-களிப்பையடைய, ஒற்றர்கூற-ஓற்றர் 

சொல்ல, பண்டு - முன்னே, நாம் - நாம், கேட்டவாற்றில் - கேட்ட 

வகையில், பதின்மடங்கு - பத்துமடங்கு, ஆயிற்றென்பார்| - மேலாயின 

தென்பார்கள். எ-று. 

வியந்து பதின்மடங்காயிற் நென்பாரென்க. மடங்கு - பாகம், 

' தமயந்திச்குத் . தம்மோடு ஒற்றர்கூறிய அழகனும் இப்பொழுது 

பதின்மடங்கு அ .திகரித்திருக்கக் காண்டலால் அரசர்க்கு மோகமும் அவ் 

வளவாயிற்றென்பது கருத்து. 115 

வள்ளுறைகழித்தவொள்வாண் மாறிவைத்தனையவு ணாக 

ணள்ளிக்கொண்டுயிசையின்னேயருக்திடாதொழியினன்் ரோ 
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தெள் ளமிர்தனையநீஞ்சொற்சேயிழையுத்தரீயத் ட. 

அளளுரைகொடியகுற்றமுயிர்குடித் திடுவதென்பார். 

இதுவுமது. 

இ-ள். வள் - கூர்மைபொருந்திய, உறைகழித்த - உழறையினின் று 

நீஜகிய. ஒள்வாள் - ஒளிபொருர் தியவாளை, மாறிவைத்தனைய - மாறி 

வைத்தால் - (அதையொத்த) , உண்கண் - மையுண்ட கண்களானவை, 

உயிரை -,ஆவியை, அள்ளிக்கொண்டு-கையிலள்ளிக்கொண்டு, இன்னே- 

இப்பொழுதே, அருந்திடாது - உண்ணாமல், ஒழியினன்றோ - நீங்னா 

லன்றோ, தெள்ளமிர்து அனைய - தெளிவுபொருக்திய அமிர்தத்தை 

யொத்த; இஞ்சொல் - மதுரம்பொருந்திய சொல்லையுடைய, சேயிழை- 
தமயந்தியின அ, உத்கரீயச்தள்ளுறை - மேற்போர்வைக் குள்ளேயிருக் 

கும், கொடிய கூற்றம் - முலைகளாயெ கொடியகூற்றம், உயிர்-ஆவியை, 

குடித்திடுவதென்பார் - பருகுவதென்பார்கள். எ-று. 

வள் - கூர்மைப் பொருடரு முரிச்சொல். வைத்தது என்பதில் 

௮ - என்னுஞ் சாரியையும் அவ்லிகுதியுக் தொக்கு நின்றன. இன்னே 

என்னும் இடைச்சொல் காலப்பொருளில் வந்தது. அன்றே - என்ப 

சனை அன்று ஓ என அசைகளாகக் சொள்வதன்றி, தேற்றப்பொருட்டில் 

வந்த இடைச்சொல்லாகக் கொள்வதுமாம். கூற்று என்னுஞ் சொல் அம் 

சாரியை பெற்றுநின்ற து. அள்ளிக்கொண்டு உயிரை யருந்துதல் பற்றிக் 

சண்களுக்கு வாளையுவமையாக்கனார். கொல்பவன் மறைந்து வருவனென் 

பததோன்ற, தனங்களை உத்தரீயத்துள்ளுறஹறை கொடிய கூற்றமென் 

றோர். தமயந்திகண்களுக்கு உயிர் தப்பாதென்பது கருத்து. 116 

மருந் துறழினியமான் முழ்முலைப்பசயவேய்த்தோட் 

கருக் தடங்கண்ணிசெவ்வாய்க்கமழ்திரையமிழ் சமாந்த 

வரும் தவம்புமிக்தோர்மண்ணிலரசரோவமரரே யோ 

தெரிந்திலமென்னமாழ்கக்தெருமாலெய்திகிற்பார். 

இதுவுமது. 

இ-ள். முருந்து - மயிலிறகினடியை, உறழ் - ஒத்த, இணிய- 

இணிமையையுடைய, மூரல் - பற்களையும், மூடும் - அரும்பையொத்த, 

முலை - தனங்களையும், பசியவேய் - பசிய மூங்கிலேயொத்த, தோள்- 

தோள்களையும், கருந்தடங்கண்ணி - கரிய பெரிய கண்களையு முடைய 
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தமயந்தியினுடைய, செவ்வாய் - சிவந்தவாயாகெ, கமழ் - மணக்கின்ற, 

. திரை - பாறிகடலிற்றோன் றிய, அமிழ்தம் - அமிர்தத்தை, மாந்த - புசிப் 

பதற்கு, அருந்தவம்புரிக்தோர் - அரியதவத்தைச்செய்தவர், மண்ணில்- 

பூமியிலிருக்கின்ற, அரசரோ - அரசருக்கு ளொருவரோ, அமாரேயோ- 

தேவர்க்குளொருவரோ, தெரிர்திலமென்ன - யாம் அறிந்திலமென்று, 

மாழ்கி - மயங்கி, தெருமாலெய்தி - சழற்சியடைந்து, நிற்பார் - நிற்பார் 

கள். ௭-2, 

ஒருவராயினும் அருந்தவம் புரிந்தோராகையால் அவ்வுயார்வு பறறி 

அவரைப் பன்மை விருதியாற் கூறினார். தவம்புரிக்தவர் இன்னாரென்று 

தெரிந்தால் மற்றையவர் மாலைதறிக்கும்போது இங்கனமிருந்து ௮வமா 

னப்படாமல் தம்யிடங்களிற் சோலாமென்பது கருத்து. அதமுன்னே 

தெரியாமையால் மாழ்த் தெருமாலெய்தி நிற்பாரென்றார். 117 

அளிய£றடிகணோவவனிச்சமேலொ அங்கச்செய்த 

விளைமஅத் அளிக்குக்தண்டார்வேந்தனேகொடியனென்டார் 

வளரமுலைப்பாரங்கண்டும்வண்டிமிர்தெரியல்சூட்டி த் 

தளரிடைக்கிடுக்கண்செய்ததாயரேகொடியரென்பார். 

இதுவுமது. 

இ-ள். அளிய - அளிதலை யடையவாகிய, சீறடிகள் - சிறியபாதங் 

கள், கோல - நோவையடைய, அனிச்சமேல் - அணிச்சமலரின் மேல், 

ஒதுங்கச்செய்த - ஈடக்கச்செய்த, விளை - விளைகின்ற, மதுத்தளிக்கும்- 

தேனறுளிக்கன்ற, தண் - குளிர்ச்சிபொருந்திய, தார-மாலையையுடைய, 

வேந்தனே - விமராசனே, கொடியனென்பார் - கொடியவளென்பார்கள், 

வளர் - வளரப்பெற்ற, முலை - தனங்களினுடைய, பாரங்கண்டும்-சமை 

யைக்கண்டும், வண்டு - வண்டுகள், இயிர் - ஒலிக்கப்பெற்ற, தெரியல் 

சூட்டி - மாலையைச்குட்டி, தளர் - தளரப்பெற்ற, இடைக்கு - மருங்கு 

லுக்கு, இடுக்கண்செய்த - வருத்தத்தைச்செய்த, தாயரே-தாய்மார்களே, 

கொடியர் என்பார் - கொடியசென்பார்கள். எ-று, 

இடுங்குகண் - இடுக்கண் என மரூஉவிற்று. அனிச்சமலர் மென் 

மையவா யிருப்பினு மாதர் அடிக்கு வருத்தஞ்செய்யு மென்பதுபற்றி 

அனிச்சமே லொ.துங்கச்செய்த வேந்தனே கொடியனென்றார். அது 

! அனிச்சமு மன்னத்தின் அவியுமாத, டிக்கு கெரிஞ்சிப்பழம்?' இதனா 
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2 ் ° ட்ப © 

லணர்க தந்தைக்குப் பெண்கள் வருத்தர்தெரியா விடினும் தாயருக்கு£ 

தெரியாதென்பார்; முலைப்பாரங்கண்டுக் தெரியல்குட்டித் தளரிடைக் 

இடுக்கண்செய்த தாயரே கொடியரென்றார். தாயரெனப் பன்மையாகக் 

கூறுதலால் பாராட்டுந்தாய், ஊட்டுந்தாய், முலைத்தாய், கைத்தாய், செவி 

118 வித்தாய் என்னும் ஐவரையுங் கொள்க. . 

எமுறுமனனர்யாருமினையன ௯ றப்பைம்பொன் 

வாமமேகலைகளார்ப்பமணிச்சிலம்பொலிப்பச்செய்ய 

கா மர்வாண்முகையசெவவிக் கரந்தளஞ்செங்கைகூப்பித் 

தாமவேற்றடங்கணல்லா டாதையைத்தொழு அநின் முள். 

இ-ள். ஏமுறும் - இன்பமடைஇின் ஐ, மன்னர்யாரும் - ௮ரசரனை 

வரும், இணையன - இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை, கூற-சொல்ல, பைம் 

டொன் - பசிய பொன்னாற் செய்த, வாமம் - அழகு பொருந்திய, மேகலை 

கள் - மேகலாபரணங்கள், ஆர்ப்ப - சத்திக்கு, மணி - நவமணிகளிழைக் 

கப்பெற்ற, லெம்பு - பாதசாலங்கள், ஒலிப்ப - ஒவிக்க, செய்ய - இலந்த, 

காமர் - அழகுபொருந்திய, வாள் - ஒளியையுடைய; முகைம-அரும்பை 

யுடையனவாயெ, செவ்வி - செவ்வியையுடைய, காந்தளஞு செங்கை 

கூப்பி - காந்தண் மலரையொத்த இவந்த கைகளைக் குவித்து, தாமம்- 

வெற்றிமாலையைத் தரித்த, வேல் - வேலையொத்த, தடங்கண்-விசாலம் 

பொருந்திய கண்களையுடைய, நல்லாள் - தமயந்தியானவள்; தாதையை- 

தரதையை, தொழுதுகின்றாள் - வணக்கஞ்செய்து நின்றனள். எ-று. 

ஏமமென்பது - ஏம் எனக் சடைக்குறைந்து நின்றது. மன்னரெ 

னப் பொதுப்படக்கூறலால் திரிலோகத்தரசரையுங் கொள்க. வீமனு 

டைய அணேப்படி ஈடக்கவேண்டியவைக ளாகையால் அக்குறிப்புத் 

தோன்ற அனைத் தமயந்தி வணல்னெளென் க. 119 

சேவடி தொ மு.துநின் றதெரிவையைமூம்க் துநோக்இ 

மூவுலகாளும்வேந்தரொருவழிதிரண்டமொய்த்தார் 

யாவரேயிவரையெண்ணியினையரென் றரைப்பாரென்னப் 

பூவைபோன்மேனியானை நினைந் தனன் புலவுவேலான். 

| இதனால் வீமராசன் செய்கை சொல்லப்படுகின் உ. | 

இ-ள். சேவடி!- தன்னுடைய சிவந்த பாதங்களை, தொழு துநின் 2- 

வணக்கி நின்ற; தெடீவையை - கர்ர்சியை மகிழ்ந்து - ம௫ழ்ந்து, 
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நோக்கி - பார்த்து, மூவுலகாளும் வேந்தர், - திரிலோகத்திலுமுள்ள அர 

. சர்களும், ஒருவழி - ஓரிடத்திலே, திரண்டு - கூடி, மொய்த்தார்-நெருங்கி 

னார்கள், யாவர் - எவர்கள், இவரை - இவ்வரசரை, எண்ணி-கினைத்து, 

இனையரென்று - இத்தன்மையரென்று, உரைப்பாரென்ன - சொல்லு! 

வாரென்று, பூவைபோன் மேனியானை - காயாமலரை யொத்தவண்ணத் 

தையுடைய நாரணனை, புலவுவேலான்-வீமராசன், நினைத்தனன்-நினைந் 

தான எ-று, 

ஏ - வினா. திரிலோகத்தரசரு நெருங்கி யிருக்கின்ற படியால் 

இவர் இன்னாரென்று தெரிந்து சொல்லுதற்குத் தேவராலன்றி மனிதரா 

லாகாதென்பதைக் கருதி வீமன் திருமாலை கினைகந்தனனென்க. வீமன் 

தெரிவையைநோக்க நினைந்தனனெனக்கூட்கெ, 120 

மன்னவனினைவையோர்ந் தவண்டுழாயலங்கன மார்பன் 

றன்னடிதொழுதுநின் றச அமுகத் சதவைரோக்கிக் 

கன்னலிற்கனிர்ச தீஞ்சொற்கலைமகளன நியாரே 

யின் னரென நிவரையெண்ணி௰யர் திழைக்கிசைக்குநீரார். 

[| இதனால் திருமாவின் அ செய்கை சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். மன்னவன் - வீமசாசனுடைய நினைவை யோர்ந்த-நினைப் 

பையறிந்து, வண் துமாயலங்கல் - வளம்பொருந்திய துளப மாலையை 

யணீந்த, மார்பன் - மார்பினையுடைய நாரணனானவன், தன் அடி-தன த 

பாதங்களை, தொழு நின்ற - வணங்கிரின்ற, சதுமுகத் தேவைரொக்தி- 

பிரமதேவனைப்பார்த்து, கன்னலில் - கரும்பைக்காட்டிலும், கணிந்த- 

சுவைமுதிர்ந்த, தஞ்சொல் - மது£வார்த்சையையுடைய, கலைமகளன்றி- 

நாமகளல்லாமல், இன்னதென்று - இத்தெயத்நதினரென்று, இவரை- 

இவ்வரசரை, எண்ணி - நினைத்து, ஏந்திழைக்கு - சமடந்திக்கு, இசைக் 

கும் - சொல்லுகின்ற, நீரார் - தன்மையையுடையவர், யார்-யாவர். எ-று, 

ஏ - வினா, மற்தையர்க்கு இவர் இன்னாரென்று தெரியினுஞ் சொல் 

லத லரிதாதலாற் கலைமகளன்றியாசே யின்னமொன் நிவரையெண்ணி 

யேந்திழைக் இசைக்கு நீரரரென்றார். சொல்லிற்குக் கன்னலிழ் கனிந்த 

வென்னும் அடைகொடுத்ததும் அதுபற்றியாம். 921) 

என்றலுமலரின்மேலோனிளனிலாவெறிக்குமேனி 

மன் றலங்கரியகூற் தல்வாணிவாண் முகத்தை ீநாக்கிச் 

சென றுநீயரசர்வெளளத்திரளினைவிதர்ப்பனீன்ற 
- ச உ 3 த் ப் வி; . ௪ 

பொன றிகழ்முலையினாளுக்குரையெனப்பு வியிற்போந்தாள் 
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[இதலை பிரமன் நாமகளை ஏவல் சொல்லப்படுகின்ற து. ] 

இ-ள். என்றலும் - இப்படியென்று சொன்னவளவில், மலரின் 

மேலோன் - பிரமதேவனானவன், இளநீலா - இளமைபொருந்திய நிலவி 

னெளியை, எறிக்கும் - வீசுகின்ற, மேனி - திருமேனியை யுடைய; 

மன்றல் - வாசனைபொருந்திய, அம் - அழிய கரியிகூந்தல் - கறுத்த 

கூந்தலையுடைய, வாணி - நராமகளுடைய, வாள் - ஓளிபொருக்திய 

மூகத்தைநோக்கி - முகத்தைப் பார்த்து, மீசென்று - நீபோய், அரசர் 

வெள்ளம் திரளினை - இராசகூட்டத் இரட்சியை, விதர்ப்பன ன் ற-வீமன் 

பெற்ற, பொன்திகழ் - பொன்போன்ற தேமல்விளங்கிய, முலையினா 

ளுக்கு - தமயந்திக்கு, உரையென - சொல்லென்று சொல்ல; புவியில்- 

பூமியிலே, போந்தாள் - வந்தாள். எ-று, 

மணிதப் பிறப்புற்ற வீமசேனனும் தமயந்தியேனும் அருந்தவம் 

புரிக்கு தம்மைவேண்டாதிருப்ப நாரணனேவலாற் பிரமன் நாமகளை 

விடுப்ப அவள் விரைந்து சேறலால், தந்த வார்த்தையை மைந்தன் கட 

வாமையும் கணவன் மொழியைத் துணைவி யிகழாமையும் பெறப்பட்டன. 

உரையென அவள் புவியிற் போந்தாளெனக் கொள்க. 122 

போர்தவள்வண்டுமசாப்பொன்னரிமாலையோடும் 

வார்ந்ததேமாலைதாழ்ந்தவதவைமண்டபத்தின்மேவி 

யேந்தெழிலெருத்தங்கோட்டிநாணொடுமிறைஞ்சிநின் ற 

கூர் தலம்பிடிக்குவேந் தர்குலமுறைதிளக்கலுற்றாள். 

இ-ள். போர்தவள் - அப்படிவந்த நாமகள், வண்டு மூசா - வண்டு 

களால் மொய்க்கப்படாத, பொன்னரிமாலையோடும் - பொன்னரிமாலை 

யுடனே, வார்ந்த - கீண்ட, தேம் - வாசனைபொருந்திய மாலைதாழ்ந்த- 

மலர்மாலைகள் தாழப்பெற்றத, வதுவை மண்டபத்தின் - விவாக மண்ட 

பத்தில், மேவி - பொருந்தி, ஏத - தாங்கிய, எழில் - அழகுபொருர் 

திய, எருத்தங்கோட்டி - தலையை வணங்திக்கொண்டு,நாணொடும்-நாண ச் 

தோடும், இறைஞ்ச நின்ற - தொழு தநின்ற, கூந்தலம்பிடிக்கு - தமயர் 

இக்கு, வேந்தர் குலமுறை - அரசா மரபினை, கிளக்கலுற்றாள் - சொல் 

லத் தொடங்கினாள். எ-று. 

எருத்தல் கோட்டலும் காணுறலும் மாதர்க்குச் சுபாவமாயி 

னும் நாமகள் திரிமூர்த்திளில் ஒரு மூர்த்தியி னுடைய தேவியாத 
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லால். அவளிடத்திலே இறைஞ்சியெனத் தம௰க்திக்கு வணக்கமுஞ் 

சொல்லப்பட்டது கூர்தலம்பிடி யென்பது அதுபோன்ற நடையை 

யுடையவளெனத் தமயந்திக் காதலால் உவமை யாகுபெயர், இனி-௪௨- 

பாட்டால் அரசர்களை வெவ்வேறு சொல்லத்தொடங்கி ஆறுபாட்டால் 
சேவர்களைச் சொல்லுதல் காண்க. 128 

சேயரிசிந்திநீண்டசெழுங்கடைமழைக்கட்செவ்வாய் 
மாயிருஞ 'லம்விற்கும்வருமுலைத்தெரிவைகேட்டி 

* யாயிரங்கதிர்கள்வீ சியங்கண்ம 'ஞாலம்போர்த்த 

பாயிருள்பருகுஞ்செங்கேழ்ப்பரி தியிவ்விருற்த தவே. 

இ-ள். சேயரி - செவ்வரிகள். சந்தி - சதறப்பெற்று, நீண்ட நெடு 

இய, செழுங்கடை-செழுமைபெற்ற கடையை யுடைய, மழை-குளிர்ச்சி 

பொருந்திய, கண் - கண்ணையும், செவ்வாய் - வந்த வாயையும், மா- 

மகத்தாகிய, இரு - பெரிய, ஞாலம் - பூமியை, விற்கும் - விலைசெய் 

யும், வருமுலை - வளர்கின்ற தனங்களையுமுடைய, தெரிவை - தமயம் 

கதியே, கேட்டி - நீ கேட்பாயாக, ஆயிரங்கதர்கள் வீசி - ஆயிரங் ரண் 

களை வீசி, அங்கண்-அழயெமா - இடத்தையுடைய, மகத்தாகிய, ஞாலம்- 

பூமியை, போர்த்த - மூடிய, பாயிருள் - பரவியவிருளை, பகுகும் - குடிக் 

கின் த, செங்கேழ் - செர்நிறத்தையுடைய, பரிதி - சூரியன், இவ்விருந்த 

சேவு - இருத்தலையுறத்த இத்தேவன் எ-று ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

பூமியை விற்றால் சமயச் இமுலைக்கு விலையாகு மென்பார்; ஞாலம் 

விற்கும் வருமுலை யென்றார். பூமியைவிடப் பெரிதும் வவிகதும் 

பொறுமை யுள்ளதும் வளமுள் எதும் வேறொன்றில்லை யென்பதத்கு 

மாயிரு வென்னும் அடைகள் கொடுக்கப்பட்டன. அத “தெரிவரும் 

* அயிரங்கநிர்களுள் கானூறுகதா மழைபெய்விக்கும். முந்நூறு 
வெயில் விளைக்கும் எஞ்சிய முக்நூறு கதிர்கள் பணிமுதலியனவ.ற்றைப 
பெய்விக்கும் அது ₹(வெய்யவன்கதிர்களாயிர மவற்றின் விளக்கொளிக் 
கதிர்கணானூறு. பெய்ம்மழைபொழியும் பின்னு முந்நூறு பிறங் கொளிக் 
க திர்வெயில் விரித்து, வையகமுழுது மழைவளஞ்சுரக்கும் வயங்கு முந் 
நூறு வெங்கதிர்க - ளசேயசெங்கமல மலர்முகங்கருக வளிபணிக்குறுக் துளி 
வீசும்?” என்னுங் கூர்மபுராணச் செய்யுளிற் கண்டாம். ஆயிரங் கதிக 
ளூள் ஏழுரெணஞ்சிறந்தன. அவையாவன -சுசுமுனை, அரிகேசம், விசுலை ' 

விசம், கங்கியமம், வசம், அறுவாவச, சுவராட்டு என்பன. இவையிற் 
அள் முதலிரண்டும் புதனுக்கு ஒளிகொடுக்கும். விசுவைவிசம் வெள் 
ளியை விளக்கும். வசம், கங்கியமம் என்பன பூமியை விளக்கும். அறு 
வாசு என்னுங் கதிர் வியாழத்தை மறுவறத்துலக்கும். சுவராட்டுச 

(கோட்டு ஒளிகொடுக்கும் என்க ஆயிரம் என்றது குரியகரணங் 
ச்ச் விசேடமுடையவற்றை யென்பது என்னை? அவற்றிற்குமேலுங் 
கதிர்களூளவென்று புராணங்கள் புகறலினாம். 
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பெருமையுர் இண்மையும் பொறையும்) பருவமுயற் யளவிற் பயத்தலு, 

மருவிய நன்னிலமாண்பா கும்மே ?? இதனாலறிக. பூமியை ஜூடிய 

இருளையோட்டிக் கண்களுக்குத் தெரியத்தக்க நிலநீர் முதலிய வெல்லாப் 

பொருள்களையும் காடோறுங் காட்டுகின்ற கன்றிதோன்றச் சூரியனை 

ஆயிரங் கதிர்கள் வீசி யங்கண்மா ஞாலம்போர்த்த பாயிருள் பருகுஞ்செய 

கேழ்ப் பரிதியென்றார். | 124 

பண்ணமையினிய தீஞ்சொற்படாமுலைப்பாவைகேண்மோ 
கண்வமழுக்குறு தண்சோ திக்கலைநிலவெறிப்பவல்லான் 
மண்ணியமணியிற்செய்தவான் றவி௫ருக் ததேவன் 
* விண்ணவிர்க்கமிழ்தமீர் தவெண்கதிர்க்கடவுளாமால். 

இ-ள். பண் - இசை, அமை - பொருந்திய, இனிய - இனிய 

வாடிய, தீஞ்சொல் - மதுரவார்ச்சையையுடைய, படா - சாயாத, முலை- 

தனங்களையுடைய. பாவை - தமயந்தியே, கேள் - கேட்பாயாக, கண்- 

கண்கள், வழுக்குறு - கூசுகன்ற; தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, சோதி- 

பிரகாசத்தை யுடைய, கலை - சோடசகலைகளும், நிலைவெறிப்ப - ஒளி 

லீச, வல்லான் - வல்லவனால், மண்ணிய - ஒப்பனையமைர்த, மணியித் 

செய்த - இரத்தினங்களால் செய்யப்பட்ட, வான் - பெரிய, தவிசு - ௮௪ 

னத்தில், இருந்ததேவன் - இருத்தலையுற்ற தேவனானவன். விண்ண 

வர்க்கு - தேவர்களுக்கு, அமிர்தமீந்த - அயிர்தத்தைக் கொடுத்த, வெண் 

கதிர்க் கடவுளாம்-௪6 ் இரனாகும். எ-று, 

வல்லான் செய்த தவிசில் கலைகிலவெறிப்ப விருந்த ே ன்ஸ் 

கூட்டுக. சந்திரனுடைய கலைகளை அமாபக்கத்துப் பிரதமை முதலாகத் 

தொடங்கிப் பதினைந்து திதியிலும் அக்னிமுதலாயினே ருண்பர்; பூர்வ 

பக்கத்திலும் அப்படியே கலைகள் வளரும், தேவர்களுண்ணும்படி தன்னு 

டைய கலைகளைச் சந்திரன்*தருதலால் விண்ணவர்க் கமிழ்தமிந்த வெண் 

கதிர்க் கடவுளென்றார். 125 

ஊர்சுணங்கணிக்துவிம்மியொழுகொளியாரஞ்சூடி 

யேர்கனிர்தொழுகும்பொம் மலிளமுலையணங்குகேட்டி 

தா [புனைமெளலிவயந்து சணப் பிலா திருக் ததேவர் 
மாரனில்வனப்புவாய்ந்தமருத் தவத் தலைவர் தாமே. 

ட விண்ணவர்க்கு அமிழ்தம் தல-—'“திங்களஞ் செல்வன் சொடிஞ் 

இயர் தேரிற்றிரிதரு சல்லியோர் மூன்றா மங்கதிற் பிணித்த வாம்பறி 

பத் தங்குருக்தின் . மென்மலர் (ஸிறமாகும் - வெங்கதிர்ப்பரிதி சுகமுனை 

யென்னும் கதிரினால் வளரும் வெண்டங்கள் - புங்கவர் ெமோர் கலை 

யரும் அதலாற் பொழிகதிர் மழுங்கமெய்தேயும்?? என்றதைறிக, 
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இ-ள்.ஊர்-பரவுகின்ற, சுணங்கணிக்து - தேமலையணிர் அ, விம்மி- 

பருத்து, ஒழுகொளி - ஒளியை வீசுகின்ற, ஆரம் - முத்து வடத்தை, 
சூடி. - தரித் துக்கொண்டு, ஏர் - அழகான, கணிந்து, முதிர்ந்து) ஒழு 

கும் - ஒழுகுகின்ற, பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற - இளமுலை - இளமை 

பொருந்திய தனங்களையுடைய, அணங்கு - தமயந்தியே, கேட்டி - கேட் 

் பாயாக, ஜார் - பலர்மாலையை, புனை - தரித்த, மெளவிவேய்ந்து - ரீ 

டத்தை யணிந்து, தணப்பிலா து-இணைபிறியா அ, இருந்ததேவர் - (இங்) 

இருத்தலையுற்ற தேவர்கள், மாரனில் - மன்மதனைக்காட்டிலும், வனப்பு 

வாய்ந்த - அழகுபெற்ற, மருத் துவத் தலைவர் - அசுவினிதேவர்கள் எ-று. 

தாம, ஏ - அசைகள். 

எப்பொழுதும் இருவரும் இணைபிரியா திருத்தலால் தணப்பிலா 

திருந்தவென்றும், அழகன் மிக்கோராகலால் மாரனில்' வனப்புவாய்ந்த 

வென்றும், தேவர்களுக்கு வியாதி இர்ப்பவர்களிற் றலைமையுடையவரா 

கையால் மருத் தவத் தலைவரென்றஞ் சொல்லினார். தேவர்களுக்கும் 

வியாதி யண்டோவெனில் உண்டு. அத “(வலாரி தோள் வாதநோயன் 
வண்மதி கயகோயாளன், சுலாவுற வெப்புகோயிற் ரறெடக்குண்டடான். 

தக்கனென்பா., னுலாவுறு காவிலாதமுடவனே யுரங்கொண் மந்தன்; 

சலோதரரோய்க்கோட்பாட்டான் றண்புனற் கரையன்மாதோ?? என்னு 

தணிகைப் புராணச் செய்யுளான றிக, 126 

வண்ணமேகலையாய்மற்றுனவருமுலைப்போகம்வேண்டி 

யெண்ணிலராகியிப்பாலினி அவீ ற்றிருந்தோரெல்லாம் 

விண்ணவரப்பா ற்பைம்பொன்வியன் றவிஒருந்ததேவர் 

பண்ணமைதிவவினல்யாழ்பயின்ற % காந்தருவவேந் தர். 

இ-ள். வண்ண மேகலையாய் - அழகுபொருந்திய மேகலாபர 

ணத்தை யணிர்த தமயந்திமே! உன் -* உன்னுடைய, வரு - வன 

* தாந்சருவரரவரர் - தும்புரு, நாரதன்; அஞ்சன், விசுவா, ௮சே 

னன், ௪9௪, அருவாவசு, பார்வசு, சித்திரசேனன், ஊரன், ஆயு; இரவிவாச் 

சன் என்னு யிவர் முதலாயினோர். 

மன்னு தும்புருயாழ்நார தனஞ்சன்வழாதிசைநவின் நிடுமகரப் 

பன்னு£ீர்விசவாவுயரசேனன்சு தியருவாவசுப்பழிப்பி 

றுன்னருக்கேள்விப்பார்வசத் துகடீர்சித்தூசேன னா. ரனாயு 

வின்னிசையிரவிவாச்சனென் றவர்களிரு தவுக்கருவர்பாட்டயர்வார். 

என்ற திருவிருத்தத்திற் காண்க, 
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விரும்பி, எண்ணிலராக - அளவற்றவராஇ, இப்பால் - இப்புறத்தில், 

இனிது - இனிமையோடு, லித்றிருந்தோ ரெல்லாம் - வீறுடனிரு. தலை 

யுற்றவர்களெல்லாரும், விண்ணவர் - தேவர்கள், அப்பால் - அவர்க்கப் 

புறத்தில், பைம்பொன் - பசியபொன்னாற்செய்த, வியன் - மேலாகிய, 

தவிசிருந்த தேவர் - அசனத்திலிருக்கப்பெற்ற தேவர்கள், பண்ணமை- 

இசையமைந்த, இவலின் - வலிக்கட்டினையுடைய, நல்யாழ் - நல்ல 

யாழை, பயின் ற-வாசிக்கின்ற, காக்தருவவேர்தர். கக்தருவவரசர்கள்.எ-று. 

மற்று - அசைரிலை, 

தேவர்களை இன்ஞாரின்னாரென்று வெவ்வேறு கூறத்தொடங்கிற் 

கால £ட்டிச்குமென்பது பற்றி எண்ணில ராடியிப்பா லினிதுவீற் றிருக் 

தோரெல்லாம் விண்ணவரெனப் பொதுப்படக் கூறப்பட்டது. யாழின 

இலக்கண முன் பெழுசப்பட்டது. அங்வனங்காண் ௧, 127 

குழைமுகங் இழிக்கும்வேற்கட் கொம்மைவெம்' முலை 

யாய்கேட்டி, மழவிடை யென்னவாங்கண் மணித்தவி இருக் 

ததேவ, ரிழுமென வருவிச்சார லினமணி வரன்றித் தூங் 

குூம%ி விழைவுறு வெள்ளிவெற்பின் விஞ்சையர்க் இறைவர் 

_ தாமே. 

இ-ள். குழை முகம் - காசணியினுடைய முகத்தை, கிழிக்கும்- 

திழிக்சின்ற, வேற்கண் - வேல்போன்ற கண்களையும், கொம்மை - இள 

மையையுடைய் வெம் முலையாய் - விருப்பைச்செய்ன்ற தனங்களையு 

முடைய தமயக்தியே! கேட்டி - கேட்பாயாக, மழவிடையென்ன - இள 

வேற்றைப்போல், ஆங்கண் - அவ்விடத்தில், மணித் தவிசு - இரத்தினா 

சனத்திலே, இருந்த தேவர் - இருத்தலையுற்ற தேவர்கள், இழுமென- 

இழுமென்னு மோசையோடு, அருவி - அருவியான ௫, சாரல் - மலைப் 

பக்கத்தினின்றும், இனமணி - கூட்டமாகிய மணிகளை, வரன்றி - வாரிக் 

கொண்டு, தூங்கும் - ஒழுகுகின்ற, விழைவுறு - விருப்பமடைகின்ற, 

வெள்ளி வெற்பின் - கைலாயமலையி விருக்கின் ஐ, விஞ்சையர்ச்கிறைவர்- 

வித்தியாதாருக் கரசர்கள். எ-று, 

இழுமென அருவி தாங்கு மென்பது இழுமென்றல் விரைவி 
னெவிக்குறியாம். **இழுமென விழிதரு மருவிப் - பழமுதிர் சோலை 

மலைசமெவோனே..?? என ச்திருவருட்பாக்களுள் ஒன்றாய திருமுருகாற்றுப் 

படையில் நக்கானார். இவ்வாறு கூறுதல்காண்க, ஐந்து முகத்தோடுவ் 
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கூடிய சதாவெழுர்த் இ யிருத்தலால் அகம்நரெப்பின் சமக்கழிவில்லை 

யென்று யாவருக் தவஞ்செய் தடைதற்கு விரும்புவதாகலின், கைலாய 

மலையை விழைவுறு வெள்ளி வெற்பென்றார். 128 

மூயற்கறையொழிந் தசெவ்விமுழுப திய கனினாளு 

மயக்கியுள்ளுயிரையுண் ணும்வாள் கடந்தனையகண்ணாய் 

பயக்கருஞ் ௪றப்பிற் 2றவர்பரவவிண்டிருக்தகாளை 

யியக்கர்கம்பெருமானீன் றவெழில்புணகுமரரேறே 

இ-ள். முூயற்கறை - முயலினது கறுப்பு, ஒழிந்த - நீங்கிய, 
செவ்வி - அழகுபொருக்கிய, முழுமதி அதனில் - பூரணச்சந்திரனை 

யொத்த முகத்தில், மாளும் - நாடோறும், மயக்கி - மயங்கச்செய்து, உள் 

ளூமிரை - உள்ளே யிருக்கின்ற ஆவியை, உண்ணும் - உண்கின்ற, வான் 

கிடந்தனைய - வாளிருந்ததை யொத்த; கண்ணாய் - கண்ணையுடைய 

தமயந்தியே ! பயக்கரு - தோன்றுதற்கரிய, இறப்பில் - சிறப்பினால், 

தேவர்பரவ - தேவர்கள் வணங்கும்படி, ஈண்டிருந்த-இவ்விடத்தி லிருத் 

தலைப் பெற்ற, காளை - அரசன், இயக்கர் தம்பெருமான் ஈன்ற - குபேர 

ற் தரப்பட்ட, எழில்புனை - அழகுடபொருரந்திய, குமராஏறு - நளகூப 

ரன். எ-று. ஏ - அசை. 

திரவியமுடையவனை யாவருஞ் சூழ்ந்திருச்ச லியல்பாதலின் ஈளகூ 

பான் குபேரன்மக னாதல்பற்றித் தேவர் பரவ விண்டி ருந்த காளையெனப் 

பட்டத. குபேரன் இயக்கர்வேந்தனென்ப து ::இயக்கர்வேக்சன் அளகை 

யாளி'? இதனாலறிக, இனி ஒருபாட்டால் நாகவேந்தனை செல்லுதல் 

காண்க, 129 

காதளவோடி மீண்டுகடைவந்தாவியுண்ணு 

மா தர்மென்னோக்கினாயிம்மணித் தவிசருர் தவேந்தல் 

பூதரவில்லிணானாப்ப்புனிதனுக்கணியுமாகிப் 

பாதலத்தின்பந் துய்க்கும்பஃறலைப்பார் தள்வேந்தே. 

இ-ள். சகாசளவோடி - காதுவரையுமோடி, மீண்டு - திரும்பி, 

சடைஇவந்து - கடைக்கண் இவந்து, ஆலியுண்ணும் - உயிரையுண்னெற, 

மாதர் - இழயெ, மெல்ரநோக்சனொய் - மெல்லிய பார்வையையுடைய 

தமயந்தியே, இம்மணித்தவி௫ருக்ச - இந்த இரத்காசனத்ி லிருத்தலைப் 

பெற்ற, ஏந்தல். - அரசனான்வன், புணிதனுக்கு - பரமசிவனுக்கு, பூதர 

வில்லின் - மேருவில்லில், ஈாணாப் - நாறியாடியும், அணியுமாகி - பர 
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ணயாபயும், பாதலச் து-நாகருலகச் இருந்து, இன்பம் அுய்க்கும்-சுகத்தை 

பனுவவிக்கின்ற, பல் தலை - பலதலையையுடைய, பார்தள்வேந்து - சர்ப்ப 

ராசன். எ-று. ஏ - ஈற்றசை. 

பரமசிவன் திரிபுரத்தை அழிக்கத் தொடங்கயபோது மேருவை 

வில்லாக்கிக்கொண்டு அதற்கேற்பச் சர்ப்பராசனை நாணாக்கியபடியால் 

பூ தரவில்லி ணா” யென்றும் சர்ப்பங்க எனைச் தஞ் வெபூசைசெய்த 

எங்களை ஆபரணமாக்கிக் கொள்ளல் வேண்டுமென வரங்கேட்க அவ்வாறு 

அச்சிவன் கொடுத்தலாற் “(புனிதனுக்கு அணியுமாகி?? யென்னுஞ் சொல் 

வினர். இவை சமிழ்வேதமாகய தேவார திருவாசகத் இருவருட்பாவிலும், 

சிவபுராணத்திலுங்காண்க. இணி ஐர்துபாட்டால் ஐந்ததிவிலு மிருந்து 

வநத ௮ரசரைச் சொல்லுதல் காண்க. 10 

இழைபரர் இமைக்குமல்குலின்னகைப்பவளச்செவ்வாய் 

மமைமதர்நெடுங்கணல்லாய்மலர்க்கணை வேனில் 2வளுந் 

தொழுதகுவனப்புவாய்க் துதோன்றுமித்தோன் றல்வெய்ய 

பொழிமதக்களிநல்யானைப்புட்கர த்திவில்வேந்கதே. 

இ-ள். இழை - ஆபரணங்களால், பரம் து-பாவப்பெற்று, இமைக 

கும் - பிரகாசிக்னெற, அல்குல் - அல்குலையும், இன்ஈகை - இனிய 

நகையையுடைய, பவளம் செவ்வாய் - பவளம்போன்ற செவ்வாயையும், 

மழை - குளிர்ச்சிபொருக்திய மதர் - களிப்பையுலடய, நெடுங்கண்- 

நெடிய கண்களையுமுடைய, நல்லாய் - தமயக்தியே, மலர்க்கணை-பூங்கணை 

களைய டைய, வேனில் வேளும் - மன்மதனும், தொழுதகு - வணக்கத் 

தக்க, வனப்புவாய்ந்து - அழகுபெற்று, தோன்றும் - தோன்றுகின்ற, இ 

தோன்றல் - இவ்வாசன், வெய்ய - வெவ்விய, பொழிமதம்-மும்மதமும் 

பொழிகின்ற, களிகல்யானை - களிப்புமிகுந்த ஈல்ல யானைகளையடைய, . 

புட்காச்தீவில்-புட்காமென்னுச் திவிலிருச்கின்ற, வேர் த-அரசன். எ-று, 

தேவர்களையும் நாகவேர்தனையுஞ சொல்லி உடனே நாவலந்திவாச 

சைச் கூறாது மற்றைத் தீவாசரைச் சொல்லிய தென்பொருட்டெனில், 

அவர்கள் சோகம் நரை திரை மூப்பின்றிப்பதினாயிரம் வய துள்ளவராய்த் 

தேவரோடு ஒருபுடை யொத்திருத்தவினென்க. அவர்களுக்கு அக்கு 

ண்கள் ““சாகமுத லிருமன்றிற் றங்னெர்க டமக்கெல்லாஞ், சோகயிலை 

யெர்நாளூம் துய்த் ரப்பர் சுகமமர்த, மாகமதி னரைதிரையுமில்லையயு 

தாயுள்வளர், மோகமிலை கலியுகத் ஐங்பிம்புருடர் மூறைபெறுவர், ?? என்பத 
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னாம் பெறப்படும், இப்பாட்டு முதலாவரும் பாட்டுத்தோறும் அரசர் 
செல்வச் ெப்பைச் சொல்லுதலால் வீறு கோளணி, காண்க, 151 

ஆற்றல்சான்மன் னராவியருந் துவான்கரம் தவெய்ய 
கூற்றிருந்தனையவுண்கட்கோல்வளை யினிதுகேட்டி 

வேற்படைத்தானைசூழவியன் றவிகிருக்தகாளை 

பாற்கடலுடுத்தசாகத்தீவுறைபரிதிவேலான். 

இ-ள். ஆழற்றல்சால் - வலிமைமிக்க, மன்னர்அவி - அரசர்களு 

யிரை, அ௮ருந்துவான் - உண்ணும்படி, கரந்து - மறைந்து, வெய்ய- 

வெவ்விய, கூற்றிருந்தனைய - யமணிருந்ததை யொத்த, உண்கண்- 

மையுண்ட கண்களையுடைய, கோல்வளை - தமயந்தியே! இணிதகேட்டி- 

இனிமையொடு கேட்பாயாக, வேற்படை - வேற்படையை யேந்திய, 

தானை - சேனைகள், சூழ - தன்னைச் சற்றும்படி, வியன் - அழகிய, தவி 

இருந்த - ஆசனத்திவிருக்கப்பெற்ற, காளை - அரசனானவன், பாற்கடலு 

டதத - பாற்கடலையுடுதத, சாகத்தீவுறை-சாகமென்னுந் தீவிலிருக்கின்ற, 

பரிதிவேலான்-சூரியன் போன்ற வேற்படையை யுடைய அரசன். எ-று 

கடல்களேழினும் உயர சசிபெற்ற கடலாதலாலும், அக்கடலித் இர் 

தாமணியாற் செய்த மண்டபத்தில் உமாதேவி யோகநித்திரை கொண்டி 

ருத்தலாலும், காரணக்கடவுள் அவிலைமேல் அறிதுயில் கொண்டிருத்த 

லாலும், தேவர்களால் அமிர்தங கடைந்தெடுச்கப்படுதலாலும், இலக்குமி! 

முதலிய அழடன்மிக்க மங்கையரும் கெளத் தவமணி பஞ்சதருக்கள் ஜரா 

வத முதலியவும் பிறத்தலாலும், அசீசிறப்பு விளங்க மற்றைத் தீவுகளுக்கு 

அவ்வக்கடல்களைக்கூருஅ இத்திவிற்கு மாத்திரம் பாற்கடலுடுத்த. சாகத் 

தவென்று சிறப்பிக்கப்பட்டத. அதனால் அத்திவைப் புரக்கும் அரசன் 

பெருமையும் கூறியதாயிற்று. பாற்கடலிலே உமாதேவி யோககித் ரை 

கொள்ளுதல் ₹* ஆரமிர்தின் கடல் வேலிசெழுச்தருவாய்மணி பம்பிம 

தீஷடே, பாரகடம்பர் கானிலருக்கொடை பாய்மணி மண்டப வீடூடே, 

கோரென்பா மேசனு மஞ்சமொர் கூர்பரியங்கமெ மேலே, சரடரும் 
22 பர ஞானமுறுங்களி தேவா ற் துவர் பூமாதே ?? எனச் சேளந்தரிய 

லகரி யுரைப்பதனானும் பெறுதும். 122 

தளரிடைமெலியவீ ஙூச்சக்தன த்தேய்வைகொட்டி 

வளரிளமுலையாயிக்ஙன் வைகியமணிசெய்பூண 

_ னிளவெயிற்பரிதிமான்றேரிட றபெ ஈற்குடுமியோங்கிக் 

விளரொளிவிரிக்குமா டக்கரவுஞ்ச த் தீவின்வேந்தன். 



9௨0 நைடதம். 

இ-ள். சளரிடை - தளர்செற இடையான அ, மெலிய ௯ வாட, 

வீங்கி - பருத்து, சந்தனத்தேய்வை - சந்தனக்குழம்பினை, கொட்டி- 

அப்பி, வளர் - வளரப்பெற்ற, இளமுலையாய் - இளமை பொருந்திய 

தனங்களையுடைய தமயந்தியே, இங்ஙன் - இவ்விடத்தில், வைடி - தங் 

சிய, மணிசெய்பூணான் - இரத்தின பரணங்களையுடை.ய அரசன், இள 

வெயில் - இளவெயிலை யுடைய, பரிதிமான்தேர்-சூுரியனுடைய குதிரை 

கட்டிய தேரான ௮, இடறு - இடறுகின்ற, பொற்தடுமி - பொன்னாற் 

செய்த சிகரமான அ; ஒடுங்கி - உயர்ந்து, ளர் - மிகுந்த, ஒளிவிரிக்கும்- 

காந்தியைப் பரப்புகின்ற, மாடம் - உபரிகைகளையுடைய, கிரவுஞ்சத் 

தீவின் - ரெவுஞ்சமென்னுர் இவையாஞா$ன் த, வேந்தன்-அரசன். எ-று, 

இங்கன மென்பது -இங்ஙனெனச் கடைச் குறைந்தது. சூரியனிர 

தத்திற் கட்டிய குதிரைகள் ஒளியை ரோக்டச் கண்கூடு ஒதுங்கி நடக்கப் * 

பெருமையால் பரிதுமான்றே ரிடறுபொற் குடுமியோங்கக் கிளரொளி 

விரிக்குமாட மெனப்பட்ட ௮. 193 

புரிவடஞ்சுமக் அவி ங்கும்புணர்முலையிங்குவைகுர் 

இருகுவெஞ்சீற்றத் துப்பிற்றிண்களியானையன்னான் 

விசைமதுவுயிரக்குங்கைைவேலிவாய்மணியும்பொன்னும் 

வருதிசைசுருட்டுங்கானல்வான்குசைத் தீவில்வேர் தன. 

இ-ள். புரிவடம் - முத்துவடங்களை, சுமந்து - பொறுத்து, வீய 

கும் - பருத்த, புணர்முலை - நெருங்கிய தனங்களை யுடைய தமயந்தியே! 

ஈங்குவைகும் - இங்சேயிருக்கின் த, திருகு-மாறுபடுகின்ற, வெம்-வெவ் 

விய, சீற்றத் துப்பின் - மிகுந்த கோபத்தையும், திண் - வலிமையையு 

முடைய, களியானை அன்னான் - களிப்புமிக்க யானையையொத்த அரச 

னைவன், விரை - வாசனைபொருந் நிய, மது உயிர்க்கும் - தேனைத்தரு 

இன்ற, கைதைவேலிவாய் - தாழைவேலியிடத்தில், மணியும் - ஈவமணிக 

ளையும், பொன்னும் - பொன்னையும், வருதிரை - வருகின்ற அலைகள்) 

சுருட்டும் - மடக்கிவீசுகின் 0, கானல் - கடற்கரைச் சோலைகளையுடைய, 

வான் - மேலாயெ, குசைத்திவில் - குசையென்னுந் இவிவிருக்கின் ற, 

வேந்தன் - அரசன், எ-று, 

எப்போதாயினுந் தன்னைப் பகைத்சவர்மேற் கோபம் வைத்தால் 

அனேகராள் கழிக்கினும் மறவாது அவரைக்கொல்லுதலும் வலிமைபெற 

இம் களிப்பு மிகுதலும் யானைக்குள்ள குணமாதல் இவ்வரசனுக்கும் அக் 



சுயம்வரப் படலம். 961 

குணம்சளுண்டென்பது தோன்றத் *! இருகுவெஞ் £ற்றத்துப்பிற்றிண் 

களி மானையன்னா ?” னென்றார். 194 

தெண்டிரைப்பாவையீன் நதெள்ளமிர் தூ றல்போலும் 

பண்டருமினிய தீஞ்சொற்படாமுலைப்பாவைகேண்மோ 

விண்டலப்பரிதிபோலவிளங்குமிக் குசரில்வா௪த் 

தண்டலையுடுத்தகானற்சான் மலித்ஜீவிலவேந்தன். 

இ-ன். தெண்டிரை - தெளிந்த அலைகளையுடைய, பரவையீனற 

கடலான இன்ற, தெள் - தெளித்த, அமிர்தூறல்போலும் - அமிர்தத்தின் 

அறல்போலும், இனிய - இனபந்தரத்தக்க, பண்டரும்-இசையைத்தரு 

தின்ற, தீஞ்சொல் - மதுரம்பொருந்திய சொல்லையும், படாமுலை- 

சாயாததனங்களையுமுடைய, பாவை - தமயந்தியே ! கேள்-கேட்பாயாக, 

லிண்தலம்பரித போல - அகாயத்திலிருக்கின்ற சூரியன்போல், விளங் 

கும் - பிரகாசிக்கின்ற, இக்குரிசில் - இல்வரசனானவன், வாசத்தண்டலை 

யுடுத்த - வாசமிக்க மலர்களையுடைய சோலைகளை யுடுத்த, கானல் - நெய் 

தனிலத்தையுடைய, சான்மலித்த வில் சான்மலித் திவிலீருக்கின்ற, வேம் 

தன் - அரசன், எ-று, . 

பாற்கடலிற்பிறந்த அயிர்தத்தின் மாதுரியம் இவள் சொல்லினாலறி 

யலா மென்பதற்குப் பாவையின் ற. றெள்ளமிர் தூறல்போலு மினிய 

திஞ்சொலெனப்பட்டது. சூரியன் இருட்பகையை யோட்டுதல்போல் 

இவன் தன்பகையை யோட்டியவனென்ட அ தோன்ற, விண்டலப் பரிதி 

போல விளங்குமிச் குரிசிலென்றார். அன்றிப் பரிதிபோல் விளங்கிய 

ஒளியை யுடையவனெனினும் அமையும். 195 

தேவர்கணமுதலாமற்றைத்தீவினில்வனப்புவாய்ந்த 

காவலரினையரென்னாவுரைத் அமைக்கரியகூர்தற் 

பூவையர் தீஞ்சொல்வாட்கட்பொம்மல்வெம்முலையிஞட்கு 

நாவலம் தீவின்வேர்தர்யாரையுகவில லுற்றாள். 

இ-ள். தேவர்கண்முதலா - சேவர்களாதியாக, மற்றைத் தீவி 

னில் - மற்றைத் தீவுகளில், வனப்புவாய்ந்த - அழகுபெற்ற, காவலர்-அர 

சர்கள், இனையர்என்னா - இத்தன்மையரென்று, உரைத்து - சொல்லி, 

மை - மைபோலும், கரியகூந்தல் - கறுத்தகுழலையும், பூவை அந்தீஞ் 

சொல் - பூவைப்புள்ளி விசையை யொத்ததித்தித்த வார்த்தைமையும் 



588 நைடதம், 

வாள்கண் - வாள்போன்ற கண்களையும், பொம்மல் - பொலிவுபெற்ற; 

'வெம்முலையினாட்கு - விருப்பத்தைச்செய்கன்ற தனங்களையு முடைய 

தமயரந்திக்கு, நாவலம் திவின்வேந்தர் - நாவலந்திவிலிருக்கன்ற அரசர்கள், 

யாரையும் - ஏவர்களையும், ஈவிலல் உற்றாள் - சொல்லத்தொடங்கினாள். 

எ-று. 
1 ரி 

திவுகளேழனுள் இப்பொமு,ஐ சொல்லிய தீவுகளைந் தும் இனிசொல் 

லப்போகிற தவொன்றுமாக அறுதிவுகளைச்சொல்லி ஒன்றனைக் கூறா 

தொழிந்தது, எந்தப் பிரதிகளிலு மில்லாமையால் அத்தீவையாளும் 

அரசன் வந்திலன்போலும். ஐ இனி நாவலக்தீ வி லிருக்கின்ற பலதேயத் 

தாசரையுஞ் சொல்லப்படுதல் காண்க: நாவலந்திவென்று இத்தீவித்குப் 

பெயரானது “ நறவனைய கனியுதிரு ஈன்னாவ லெந்காளு; முறுதியுற 

வுயிர்க்கெல்லார் தென்றிசையி லோங்குதலாற், பெறநவகண் உமும்பெ 

ரிய காவலந்தீவெனும்பெயரை, மறுவறுமக் கனித்தீகீர் மலேயதனை வலம் 

வருமே ?? இதனாற் காண்க, 136 

கொள்ளைவண்டிமிருங்கூர் தற்கோதையிவ்விருந்தவேந் தல் 

வள்ளவாய்க்கமலவாவிவாளையம்பகடுதாவிக் 

கள்ளுலாம்பசியதாற்றுக்கமுகளம்பாளைக று 

மள்ளலம்பழனஞ்சூழ்ர் தவவர் திநாடாளும்வேந்தே. 

இ-ள் கொள்ளை - கூட்டமாகிய, வண்டு - வண்டுகள், இமயிரும்- 

சத்திக்கன்ற, கூந்தல் - அளகத்தையுடைய கோதை - தமயந்தியேு 

இவ்விருந்த ஏந்தல் - இங்கிருந்த லிவ்வரஎன், வள்ளவாய் - இண்ணம் 

போன்ற வாமையுடைய, கமலவாவி - தாமரைத் தடாகத்தினின்றும், 

வாளைஅம்பகடு - ஆண்வாளைகள், தாவி - பாய்ந்து, கள் உலாம் - தேனொ 

முகுகின்ற, பசிய - பசுமைபொருந்திய, தாறு - குலைகளையுடைய, கழுகி 

எம்பாளை - கமுகமாத்தினிள ம்பாளைகளை, &றும் - இழிக்கும்படி யிருக் 

கின்ற, அள்ளல் - சேற்றையுடைய, அம் - அழிய, பழனஞ்கும்ந்த- 

கழணிகள் சூழ்ந்த, அவந்திஈாடு - அவந்திதேசத்தை, ஆளும் - ஆளுகின் 2, 

வேந்து - அரசன். உறு, 

கொள்ளையிடும் வண்டெனப் பொருள்கொண்டு அதற் கேற்பத் 

தேனையென்னுஞ் செயப்படுபொருள் வருவித்துக் கொள்ளினும் அமை 

யும். அள்ளலம் பழனமென்னுந் தொடர்மொழியிலிருக்கும் அம்மென், 

பனு விரித்தல் விகாரமாய் நின்றது. த (: வலித்தன் மெலித்தனீட் 

டல் குறுக்கல், விரித்த ரெகுத்தலும் வருஞ்செய்யுள் வேண்டுழி ?? என் 
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னுஞ் சூத் இரத் தால் அந்.நாலார் விரித்தல் விகாரத்இற்குக் காட்டிய * தண் 

ணந் துறைவர் தகவிலசே ?' என்னும் உதாரணத்தாலறிக, இன்னும் . 

இர்.நூலிற் பலவிடந்தோறும் அழகெனப் பொருள்கொண்டிருக்கும் இத 

போல்வனவத்றையும் இவ்வாறு விகாமென்று கொள்ளினும் இழுக்கா 

வென்க. . 137 

நன்னலங்கனிந்தகோதாயிங்குறைநாமவேலான் 

பொன்னவிசோடைகெற்றிப்பொழிமதக்களிறுமாய்க்குஞ் 

செந்நெலங்குலையிற் தாங்குக்தக் தொடைஈறவுகா லுங் 

கன்னலங்கழனிசூழ்ந்தகவுடநாட்டசசரேறே. 

இ-ள். நன்னலம் - மிகுந்த நலமான, கணிந்த - முதிர்ந்து ... 

கோதாய் - தமயர்தியே, ஈங்குஉறை - இங்கே யிருக்கின்ற, சாமம் - அச் 

சத்தைத்தருகின்ற, வேலான் - வேலாயுதத்தையுடைய அரசன், பொன்- 

பொன்னாற்செய்த, அவிர் - பிரகாசிக்கின்த, ஓடை. - முகபடாத்தை 

யணிந்த, நெற்றி - நெற்றியையும், பொழிமதம்-பொழிகின்ற மதத்தையு 

முடைய, களிறு -. யானையை, மாய்க்கும் - மறைக்கின்ற, செக்கெல்- 

செஞ்சாவிகளுள்ளனவும், அங்குலையின் - அழகிய குலைகள்போல, ங் 

கும் - தங்குகின்ற, தீ - சத்திப்புடைய, தொடை - தேன்கூண்டான து, 

நறவு - தேனை, காலும் - துளிக்கின் த, சன்னல் - கரும்புள்ளனவுமாதிய, 

அம்கழணி - அழகியகழனிகளால், குழந்த - சூழப்பட்ட, கவுடகாடு-கவுட 

தேசத்தை யாளுகின்ற, அரசர் - மன்னர்க்கு, ஏறு - ஆண்சிங்கம்போல் 

வான். எ-று. 

களிறுமாய்ச்குஞ் செக்கெலென்றும் சேன் கூட்டையுடைய கன்ன 

லெைன்றுஞ் சொல்லுதல் கவிகளின் வழக்கம். அது மீன்கணி னளவும் 

வெற் நிடங்க ளின்மையாற், 4: ஹேன்கணச் கரும்பியல் காடுஞ்செக்கெ 

லின், வான்புகழ் களிறுமாய் கழனியாக்கமு, மூன்கணார்க்குரைப்பரிகொல் 

லென் சும்மைத்தே ?? இதனாலறிக. 198 

கஞ்சநாண்மலரைவென் றுகடைக்குழையெறிர் துமீண்ட 

நஞ்செனக்கொடியவாட்கணங்கையிவவிருக் தமீளி 

வெஞ்சமங்கா த்தலன் நியணியெனவிள ங்கச்செய் த 

விஞ்சிசூழ்மதுரைமூதூரெதுகுலமன்னரேறே; 

இ-ள். கஞ்சம் - தாமரையினுடைய, , காண்மலசை - பு தியமலசை, 

வென்று - வெற்றிகொண்டு, சடை.குழை - காசணியினுடையகடையை, 

எறிந்து - வீசி, மீண்ட - திரும்பிய, கஞ்சுஎன - விடம்போல, கொடிய- 
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கொடி௰வா௫ய, சாட்சண் - வாள்போன்ற கண்ணையுடைய, நங்கை - தம 

யந்தியே ! இவ்விருந்தமீளி - இருத்தலைப்பெற்ற விவ்வாசன், வெம்- 

வெப்பம்பொருந்திய, சமம் - யுத்தத்திலே காத்தலன்றி - காப்பதற்கல்லா 

மல், அணியென - அலங்காரமாக, விளங்கச்செய்த - பிரகாசிக்கும்படி 

செய்த, இஞ்சிசுழ் - மதில்குழ்ந்த, மதுரைமூதர் - மதுராபுரியை யாளு 

இன்ற, எ. துகுலமன்னர் - எதுகுலவரசர்க்கு, ஏறு - அண்டுிங்கத்தை 

யொத்தவன். ௭எ- று, 

பெரியோர்களாற் இறந்தெடுத்துச் சொல்லப்பட்ட அயோத்தி, 

மதுரை, மாயை, காச, காஞ்சி, அவந்திகை, துவாரகை என்னும் ஏழுகக 

ரங்களில் ஒருஈகர மாதலாலும், யதுவேர்தன் முதலிய அனேக ஆரசர் 

பரக்கும்படி இராசதானி௰ா யிருக்சசனாலும். மதுரைக்கு மூதூரென 

அடையமகாடுக்கப்பட்டது. * மதுரை மூதார்யாதெனவினவ ? எனச் 

சிலப்பதிகாரழங் கூறுமாறுணர்க. 

அ௮மிழ் தினை முனிர் துசாரலருவிதாற்மலயமீன் ற 

தமிழினுமினிபதீஞ்சொற்றையலிண்டிருந்தகோமா 

னிமிழ்திரைகெ நித்தமுத்த மழைநின்முறுவல்காட்டுல் . 

கமழலந் திறைசூம்தெண்ணீர்க்கங்கைகாடாளும்வேந்தன். 

இ-ள். அமிழ்தினை - அமிர்தத்தை, முனிந்து - சோபித்து, சாரல்- 

பக்கங்களிலே, அருவிதாழ் - அருவியானது தாழ்னெற, மலயம்-பொதிய 

மலையிலிருக்கும் அகத்திய மணிவனால், ஈன்ற - தரப்பட்ட, தமிழினும்- 

தமிழைக்காட்டிலு 0; இனிப - இணிமையுள்ள, தீஞ்சொல் - மதுரம் 

பொருந்திய சொல்லையுடைய, தையல் - தமயந்தியே ! ஈண்டிருந்த- 

இவ்விடத்திருந்த, கோமான் - அரசனானவன், இமிழ் - பிரகாசிக்கின்ற, 

திரை - அலைகளானவை, கொழிதத - ஒதுக்யெ, முத்தம் - முத்துக்கள், 

ஏழை-தமயந்தியே, நின் மூறுவல்-உன்னுடையபல்வரிசையை. காட்டும் 

* மதுரை யென்னும் பெயர் வர்ததன் காரணமாவது - குலசேகர 

பாண்டியன் என்பான் கடம்பவனத்திற் கண்ணுதலிறைவன் சிவலிங்க 

மாக விளங்குதலையோர் வணிகனாலறிந்து அதனைத் தரிசித்தாங்கமரப், 
பெருமானார் சித்தமூர்த்திகளாய்்ச் சொப்பனத்தி லெழுந்தருளிச் காட்டை 
யழித்து நாடாக்குதியென்ன, அங்ஙனே செய்த முற்றிச் சாந்துசெய்யக் 
கருதிவருர்துழி, எம்பெரு மானார் தந்திருச் சடைக்கணுள்ள சந்திரகலை 
யின் புத்தமிழ்தை யுகுக்க, அதுபரவி மதுரமயமாக்கிய காரணத்தால் 
மதுரையெனப்பெயர் பெற்றதென்று “பொன்மயமான ச௫டைமதிக் 

கலையின் புத்தமுதுகுத்தன, எனவரூஉ மதனாற் நிருவிளையாடற்புரா 
ணஷஞ் செப்பிற்று, ஈண்டுக் கூறப்பட்ட மதுரை உத்தாமதுரையன்றித் 
சென்கூடலன்றென்பாருமாளர். ் 
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காண்பிக்கும், கமழ், - பரிமளிக்கின்ற, அலம் - அமைவினைய/டைய, 

அறைகும் - அறைகள்குழ்ந்த, தெள் - தெளிவுபொருந்திய, ீர் - நீரை 
யுடைய, கங்கைநாடாளும் வேந்தன் - கங்கைநாடாளும் அரசன். எ-று. 

மலயமென்பது அதிலிருக்கும் அகத்தியமுனிக்காதலால் ஆகு 

பெயர். பரமசிவன் வடமொழிக்லெக்கணம் பாணினிக்குக் சொல்லி 

யருளியதுபோல், தமிழ்மொழிக் லெக்கணம் அகத்திய முனிக்குப் 

போதித்தருளி உலகத்திலே பரவச்செய்தபடியால் மலயமீன்ற தமி 

ழெனப்பட்டது. அது 4 விடையுகைத்தவன் பாணினிக் லெக்கண 

மேனாள், வடமொழிக்குரைத் தாங்கியன்மலய மாழுனிக்குத், இடமுறுத 

தியம் மொழிச்கெதிராக்கிய தென்சொன், மடமகங்கரங் சகென்பது வழுதி 

கரடன்றோ.?? இதனாலறிக. 140 

வனை மலாக்குழங்கன்மாலைவணரிருங்கூந்த ற்செவ்வா 

யினவளைமடந்தையிப்பாலெரிமணித் தவிகற்றோன று 

நனைவிரியலங்கன்மார்பனாள்விழவருதவீ திக் 

'கனைகுரனமுரசந் அஞ்சாக்காம்பிலிக்கா வல்வேந் தன, 

இ-ள். வனைமலர் - மலராற்றொடுத்த, குழங்கன்மாலை - அழகிய 

மாலையையணிக்த, வணர் - வளைந்த; இரு - பெரிய, கூர்தல் - குழலை 

யும், செவ்வாய் - செவ்வாயையும், இனவளை - கூட்டமாகிய வளையலையு 

முடைய, மடந்தை - தமயந்தியே ! இப்பால் - இப்புறத்து, எரி - ஒளி 

விடுகின்ற, மணித்தவிகில் இரத்நாசனத்தில், தோன்றும் - தோன்று 

தின்ற, ஈனைவிரி - அரும்புகள் விரிந்த, அலங்கல் - மாலேயையணிர ச, 

மார்பன் - மார்பையுடையவன், நாள் - நாடோறும், விழவருத - இரு 

விழாநீங்காத, வீதி - வீதியிலே, கனை - சத்திக்கின்ற, சூரல் - குரலை 

யுடைய; முரசம் - பேரிகையான து, அஞ்சா - ஓய்வில்லாத, காம்பிலிக 

காவல்வேந்தன் - காம்பிலி தேசத்தையாளுகின்ற அரசன். எ-று. 

விழாஎன்னும் சொல்குறுஇ உரகம்பெற்றுநின்றது. எர்காரூந்தெய் 

வங்களுக்குச் சிறப்பு மிக்க திருவிழாவெடுப்பதுசோன்ற நாள் விழவருச 

வீதியென்றும், எந்த வாத்தியங்களினும் முர சஞ சிறந்தமையால் கனை 

குன் முரசந்துஞ்சாவென்றும் சொல்லினர். மூரசம்வாத்தியப் பொதவு 

மாகும். 141 

அழைரொசிமருங்குறேப்பஅண்ணெழின்மாமைவாய்ந்த 

விழைவளாமுலையினாய்மற்றிங்கினிதிருக்ததோன்றன் 

40 
ளி 



542 நைடதம். 

_ மழலைவண்டுழலத் தூங்குமழைமதப்புழைக்கைநால்வாய்க் 

கமைசுளிகளிகல்யானைக்கலிங்ககாடாளுமன்னன். 

இ-ள். நுழைதொசி - மிகுந்த நுட்பத்தையுடைய, மருங்குல்- 

இடையான து, தேம்ப - வாட, நுண் - நுட்பம்பொருக்திய, எழில்-௮ழ 

கானது, மாமைவாய்ந்த - பிரகாசம் பொருந்திய, இழை - ஆபரணத்தை 

யணிந்த; வளர்முலையினாய் - வளரப்பெற்ற முலையினையுடைய தமயந்தி 

யே, இங்கு - இவ்விடத்தில், இனிது - இனிதாக, இருந்த - இருக்கப் 

பெற்ற, தோன்றல் - அரசனானவன், மழலை - இனிமை பொருந்திய 

வோசையையுடைய, வண்டு - வண்டுகள், உழல - உழலும்படி, அவ் 

கும - தங்கிய, மழைமதம் - மழைபோன்த, மதத்தையும், புழைக்கை- 

அவாரம்பொருந்திய துதிக்கையையும், நால்வாய்-தொங்குகின்ற வாயையு 

முடைய, கமைசுளி - கரும்பை முரிக்கின்ற, களிஈல்யானை - களிப்புப் 

பொருந்திய நல்ல யானைகளையுடைய, மில் மன்னன்-கலிங்க 

காட்டை யரளூனெற அரசன். எ-று, 

* கலிங்கம் என்பது கொடுந்தமிழ் நாடுபதினெட்டனுளொன் அ. 

யானை மதூரையுண்ண வண்டுழலுதலால், வண்டுழலத்தூங்குமழை மத 

மென்றார். அம்மதநீரை வண்டுண் ணுதல் - “4 நல்லமதரந்தானொண்கவு 

ஸின்பா னன்றுண்ணச, செல்லுசரும்பே வெங்கரியின்றாழ் செவியூடே, 

மெல்ல (கடக்தேபோகென மெல்லவிளம்பென்று, சொல்லி மறங்கூர் 

வேலனகண்ணார் தயர்கின்றார் ?? என்பதனாலறிக. 142 

உள ங்கனிஈதுருகப்ை பந் தார்க்காமனுமுவக்குஞ்சாய 

றுளங்கொளிமுத தமூரற்றோுகையீ ங்கருந்ததோன் றல் 

விள கீகிழைநின தகண்போல்வேரியங்குவளை பூத்த 

வள்ங்கெழுமருதவேலிவாரணவா மன்னன். 

இ-ள். உளம் - மனமானது, கனிர்௫ர௧-இள ியுருகும்படி, “பைக் 

தார் - ப௫ியமாலையையணிகர்ச, காமனும் - மன்மதனும், உவக்கும்- 

விரும்புகின்ற, சாயல் - சாயலையும், அளங்கு - அசைகின்ற, ஒளி-ஒளி 

* கலிங்கம் கொடுந்தமிழ் நாடு என்பது. 

சிங்களஞுசோனகஞ்சாவகஞ்சனந் து ரக்குடகங் 

கொங்கணங்கன்னடங்கொல்லந்தெலுங்கம்கலிங்கம்வங்கங் 

கஙகமகதங்கடாரங்கெளடங்கடுங்குசலந் 

தங்கும்புசழ்ச்தமிழ்சுழ்ப தினேழ்புவிதாமிவையே. 

என்னுஞ்செய்யுளாலுணர்க, 
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மையுடைய, முத்தமூரல் - முத்தையொத்த பற்களையுடைய, தோசை- 

தமயந்தியே ! ஈங்கு - இங்கே, இருந்த - இருத்றலைப்பெற்ற, தோன்றல்- 

அரசனானவன், விளங்கிழை - விளங்குசன்ற ஆபராணத்தையுடையாய், 

நினது - உன்னுடைய, கண்போல் - கண்ணைப்போல், வேரியங்குவளை- 

தேனையுடைய அழகிய குவளைமலர்கள், பூத்த - பூத்திருக்ன்ற, வளங 

கெழு - வளப்பம்பொருர் நிய, மருதவேலிீ-மருநிலத்தையுடைய, வாரண 

வாசிமன்னன் - காசிதேசத்தரசன. எ-று. 

வாரணாசியென்பது வாரணவாசியென மருவிற்று. சாயலால் தோ 

கை போன்றவளெனக் . கொள்க, மாதர் கண்களுக்கு உவயிக்கப்படுங் 

குவளைமலாகளை இத்தமயந்தி கண்களுக்கு உவமேயமாகக் கூறுதலால் 

எதிர்நிலேயணி. 145 

குவட்டிஎ முலையினாய்நின் குழைமுக த் திங்கணோக்கி 

யுவட்டெடுத்தவகைவெள்ளமோங்கவீ ங்கருந்ததோன் றல் 

கவட்டடிக்கயவாய்மேதிகன் றுள்ளிப்பொழிந்தநீம்பா 

றெவிட்டவுண்டன்ன ந்துஞ்சஞ்செழமும்புன ற்சி தவேந்தே. 

இ-ள். குவடு - மலைபோன்ற; இளமுலையினாய் - இளமைபொருக் 

திய தனங்களையுடைய தமயந்தியே ! நின்- உன்னுடைய, குழை-குண்ட. 

லத்தையணிர்த, முகதிஇங்கள்கோக்கி - முகமாதிய சந்திரனைப் பார்த்த, 

உவட்டெடுத்து - பெருக்கெடுத்து, உவகை - மதிழ்ச்சியென்னும், வெள் 

ளம் - pf ஒங்க - மிகுந்தொலிக்ச, ஈங்கிருந்த - இங்கிருத்தலை 

யுற்ற, தோன்றல் - ௮ரசனானவன், தவடு அடி - பிளப்பாகிய குளம்பை 

யும், கயம்வாய் - பெரிய வாயையுமுடைய, மேதி - எருமை, சன்று 

உள்ளி - தன் கன்றை நினைத்து, பொழிந்த - சொரிந்த, தீம்பால் - இதி 

திப்புப்பாலை, தெவிட்டவுண்டு ர் நிறையவுண்டு, அன்னக் துஞ்சும் - அன 

னப்பறவை துயிலுகின்ற, செழும்புனல் - செழுமையுள்ள நீரையுடைய, 

சிந்துவேந்து - சிந்துதேசத்தை யாளாகின்ற அரசன் எ-று. ஏகாரம் - ஈற் 

தசை. 

சந்திரனைப் பார்த்தால் கடல் அதிகரித் தொலித்த லியல்பாதலால், 

குழைமுகத் இங்கணோக்கி யுவட்டெடுத் துவகைவெள்ளமோங்க வீற்றி 

ருந்ததோன்ற லெனப்பட்டது ( மதியெழக்கடன் முழங்குதல்போ ” 

லென்றார் பிறரும், நீரிலே எருமை தன்கன்றை நினைத்துப் பொழிந்த, 



AA நைடதம். 

பாலை அன்னம் உண்ணுசல், : பாலுநீரும் பாற்படப்பிரித்த, லன்னத்தி 

யல்பென வறிந்தனர் கொளலே ?? இதனாற் காண்க, 

விர்தமலையின் ஜென்பாரிசத்துள்ள சி6்துஈதிகொருச்திய தேசம் 

சிந்து வென்க, 
ஆஃ 

பகட்டி எ முலையாமி ங்குப்படுதிரைப்பரவைவேலை 

ட ஈரம்பரிதியேய்ப்பவிங்கறை தோளான் 
படத ர் த குறைமுழவுதமத 

பொருட்டு! மன் சமலவாவிப்பூ!* தற சி கொங்க! 

ல்க்ட்டினில்வ, ஊாதாவமகன் பணைக்குரு தரேறே. 

இ-ன். பாடு - யானைமத்தகம்போன்ற, இளமுலையாய் - இளமை 

பொருக்திய தனங்களையுடைய தமயந்தியே ! ஈங்கு - இவ்விடத்தில், படு 

- திரை - அலைகளையுடைய. பரவை - பரந்த, வேலைமுகட்டெழு - கட 

லுச்யிற் றோன்றிய, பரிதி ஏய்ப்ப - சூரியனேயொப்ப, ஈக்குறை- 

இங்இருச்இின்ற, சழக தொனா, மத்தளம்போன்ற தோளையுடைய 

லன், பொகுட்டு - கொட்டையையுடைய, மென்கமலம் - மெல்லியதாம 

ரை மலரையுடைய, வரவி - தடாகத்திலுள்ள, பூம்புனலுழக்கி - அழகு 

பொருந்திய மீரைக்கலக்பி, கொண்டல் அசுட்டினில் - மேகங்கமருடைய 

வயிம்றினிடத்தில், வாளைதாவும் - வாளைமீன்௧௯ள் தாவுகன்ற, அகன் 

பணை - அகன்ற வயலையுடைய, குகுதா ஏறு குருததேசத்தாருக்குச் 

ிங்கவேற்றை யொத்த அரசன். எ-று, 

முன்பாட்டிலும் இப்பாட்டிலும குவடு, கவடு, பகடு, முகடு, அகடு 

என்னும் அடியெதுகையாய் வந்த உயிர்த்தொடர் மொழிக்குற்றிய லுகால் 

கள் டகரலவொழற்றிரட்டித்தல், “ ஈரெழுத்துமொழிடி முயர்த்தொடர் 

மொழியும், வேற்றுமையாயி னொற்றிடையின்மிகத், தோற்றம் வேண் 

டும் வல்லெழுத்து மிகுதி.?? என்னும் தொல்காப்பியக் குத்திரத்தா 

லறிக, கொண்ட லகட்டினில் வாளைதாவு மென்றல்,  வெள்ளதீதடங்க 

ணெடுவாளை வேலிக்கமுகின் மிடறொடியத், துள்ளிமாகலைக் கிழித்த 

மழைத் துளியோடி.றங்கு.?? மென்பதாம் காண்க. 145 

வேலெனப்பிறம்ந் துகூற்றைவெல்குவன்வருகவென்னா 

வோலைவிட்டுலவுங்கண்ணாயீங்குறையுலங்கொடோளான் 

சூலுளைந்தலறிப்பைர்ேதன் அுளிக்குமென் கமலப்போதின் 

வால்வளை முத்தமீனும்வளவயன்மச்சர்கோவே. 
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இ-ள். வேல் எனப்பிதழ்ச்து - வேற்படைபேர் லொளியைச் 

செய்து, கூற்றை - யமனை, வெல்குவன்-வெற்றிகொள்ளுவேன, வருக 

என்னா - 8ேவேரக்கடவாயென்று, ஓலைவிட்டு - அந்த யமனுக்கு | ஓலை 

யெழுதிவிட்டு, “உலவும் - உலாவுகின்ற, கண்ணாய் - கண்களையுடைய 

தமயந்தியே, ஈங்குஉறை - இங்கேயிருக்கின்ற, உலங்கொள் - இரள்கல் 

லின் வவியைச்கொண்ட, சோளான்-புயத்தையுடையவன், சூலுளைந்து- 

கருப்பவாசைப்பட்டு, அலறி - ஒலித்து, பைந்தேன் - பசியதேனை, 

அளிக்கும் - தெறிக்னெற,  மென்கமலப்போதின் - மெல்லிய தாமரை 

மலரில்) வால் - வெண்மைபொருந்திய, வளை - சங்கங்கள்; முத்தம் 

ஈனும் - முத்துக்களைப் பெறுகின்ற, வளம் - வளம்பொருந்திய, வயல- 

கழனிகள் சூழ்ந்த, மச்சர்ஏறு - மச்சதேசத்தாருக்கு அரசன். எ-று. 

-நீதிப்படி போர்செய்து வெல்லக்கரு அ மாசர்கள் உன்னைப்போரில் 

செல்லும்படி. எத்தனித் தவர்தேன், நீயும் வருகவென்று ஓலையேனும் 

அதேனும்விடுத் தத் தெரியப்படுத்சல் முறையாகலின், கூற்றை வெல்கு 

வன் வருகவென்னா வோலைவிட்டுலவுங் கண்ணாயென்றார். இதனாற் 
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குடம்கையினெடியவாட்கட்ெ காம்பனாயிங்குப்பைம்பொ 

மடங்கலாசன த் இன்மேயமணியெழுவனையதோளான் 

முடங்குவெண்டோட்டுக்கைதைமுருகுயிர் த் திரங்குதெண் 

தடங்கடற்புலவுபோக்குந் சண்டுறை 0 மகதநாடன். [ணீர்த் 

இ-ள். குடங்கையின் - உள்ளங்கைபோல், நெடியவாள்கண்- 

நீண்ட வாள்போலும் கண்களையுடைய, கொம்பனாய் - தமயந்தியே! 

ஈங்கு - இங்கே, பைமபொன் - பசும்பொன்னாற்செய்த, மடங்கலாசன தீ 

தில் - சிங்காதனத்தில், மேய - பொருந்திய, மணியேழு அனைய - அழ 

4 எமற்கு அச்சத்தைக் கொடுக்க வெழுதிய தாகலிற் றிருமுகமென் 

அ ஒலையென்றார். பண்டைக் காலத்திலே தத்தங் கருத்தைத் தெரிப் 

பவரும், திருவருட்பாமுதலிய திருமுறைகளாயெ நூல்களை யெழுது 

வாரும் பனையோலையில் எழுதுவது மரபாகலின் அங்ஙனம் கூறப்பட் 

ட. அது 4: இலைவிரித் து வெண்சோறு கால்கைதையு மெழுதுங் கலை 

விரித்திடு பெண்ணையும் '' எனக் கந்தபுராணத்து ஆற்றுப்படலத்து வரூ 

உகு செய்யுளாம் கண்டாம். 

0 மகதமும் கொடுந்தமிம நாட்டினு ளொன்று, இத்தேசத் சரசர 
ளொருவன், கரிகாற் சோழனோடு பகையாற்பொருது தாங்காமாட்டது 
திறையாகப் பட்டி மண்டபம் என்னும் வித்தியா மண்டபத்தைக் கொடுத் 

தானென்று இர்திரலிழவு, ரெடுத்தசாதை கூறித்று- 



240 நைடதம், 

இய எழுத்தூாணையொத்த, தோளான் - புயங்களையுடையவன், முடங்கு- 

வளைவினையுடைய, வெண்தோட்டு - வெண்மைபொருர்திய இதழை 

யுடைய, கைதை - தாழைகளானவை, முருகுஉயிர்த்து - வாசனையை 

வீசி, இரங்கும் - சத்திக்கின்ற, தெண்ணீர் - தெளிந்தநீரையுடைய, 

தடம் - விசாலம்பொருச் ய, கடல் புலவு - கடலின அ புலானாற்றத்தை, 

போக்கும் - நீக்குகின்ற, தண் துறை - குளிர்ச்ிபொருக்திய துறையை 

யுடைய, மகதநாடன் - மகததேசத்தரசன். எ-று, 

வீரத்தன்மையும் புயவலிமையுக்தொன்ற ஆசனமென்றொழி யாது 
மடங்கலாசன மென்றும் தோளானென் ரொழியாது மணியெழு அனைய 

சோளானென்றும் சொல்லினார். முருகுயிர்த்துக் கடற்புலவு போக்கு 

மென்றமையால், நெய்தற் கருப்பொருளாகிய தாழை அங்கே அதிகரித் 
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கழையெனத்திரண்டமென்றோட்காமருகுவளையுண்கட் 
பொழிகதிர்முத்தமூரற்பூங்கொடியிங்குவைகு 
மழிகவுட்கடாக்கசிற்றச் தண்ணலங்களிறுபோல்வான் 
மழையகடுரிஞ்சுமாடமலிகுருநாடர்கோவே. 

இ-ள். கழைஎன - மூங்கில்போல், இரண்ட - இரண்டிருக்னெற, 

மென்றோள்-மெல்லியதோள் களையும், காமரு-அழகுபொருக்திய குவளை 

உண்கண் - நீலோற்பலத்தழகையுண்ட கண்களையும், பொழிகதிர் - ர 

ணங்களைப் பொழிகின்ற, முத்தமூரல் - முத்தங்களையொத்த பற்களையு 

முடைய, பூங்கொடி -. தமயந்தியே ! ஈங்குவைகும்-இங்கேதங்யெ, அழி- 

ஒழுகுகின்ற, கவுள்கடாத்த - மதமொழுகுன்ற கன்னத்தையும், இற் 

மத்து - கோபத்தையுமுடைய, அண்ணல் - பெரிய, களிறுபோல்வான்- 

யானேயையொத்த அரசனானவன்,; மழை அகடு - மேகத்தின்வயிற்றை, 

உரிஞ்சு - தேய்க்கின்ற; மாடமலி - உப்பரிகைகள் நெருங்கிய, குரு 

காடர்கோ - குரு நாடர்க்கதிபடி, எ-று, 

கழையென்பத - கரும்பெனினும் ஓக்கும், குருவென்னும் அரச 
னாத் புரக்கப்படுதலாற் குருகாடாயிற்று. குருக்ஷேத்திரமென்றுங் கூறு 
வர். * குருக்ஷேத்திரம் புண்ணியபூமியாம். அது பாரதத்திற். காண்க. 

* குரு என்னும் அரசனால் திருத்தியாளப் பெற்றமையால் குருநாடு 
என்னும் பெயருற்றது. இது அத்தினாபுமம் என்னும் டில்லிக்குச் சமீபத் 
தில் உள்ளது. புண்ணியபூமியாய் விசேடிச்ச தலமென்பத 6: ஸ்ரீ பர்வ 
சஞ் சிர்ஸ்தாகே கேதாரந்து லலாடகே - வாரணாசி மகாபிராக்ஞா ப்ரு 
வோர்க்கராணஸ்யமத்யமே - குருக்ஷேத்ரம் குசஸ்தானே பிரயாஹே 
ஹிருக் சரோருஹே ?? எனவரூஉஞ் சாமவேத மகாவாக்கியங்களாற் 
ரிக. 
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அன்றியும்; 6 இர்த்தறார்ிலு காரிதிகழ்துருக், நேத்ரம் ிரயாகை 

இளாலர், பூச்தபுட்கர மாதிபுணிதர்க, ளார்த்தகவ்கை யலைகடலாதிபும்?? 
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வடுநெடுங்கண்ணியி ங்குவைகியமடங்கலன் னை 

குடி ர்செருத்தற்செங்கட்குவிமுலையெருமைதெண்ணீர்த் 

தீடவயலுழக்கவாளை தாவிழுப்புடைக்காய் த்தெங்கன் 

பபெழமுதிர்க்குஞ்சூழற்பல்லவதேய3வேந்தே. 

இ-ள். வடு - மாவடுபோன்ற, நெடுங்கண்ணி - நெடியகண்களை 

யுடைய தமயக்தி3ய, ஈங்கு - இங்கே, வைகிய - தங்கப்பெற்ற, மடங்க 

ல்ன்னான்-ங்கஏற்றை யொத்தவன், குடநிகர் - குடத்சையொத்த,செருத் 

தல் - மடியையும், செம்கண் - வெந்த கண்களையும், குவிமுலை - குவிந்த 

முலையையுமுடைய, எருமை - எருமையானது, .தெள்£ர் - தெளிந்த 
நீரையுடைய, தீடவயல்-விசாலம்பொருந்திய கழனிகளை, உழக்க, சலக்க- 

வாளை - அதனாலெழும்பிய வாளைகள், தாவி - பாய்க து, முப்புடைக்காய்- 

மூன் றுபக்கமுள்ள காயையடைய, தெங்கின் - தென்னமரத்தில், பட 

உண்டாகிய, பழம் - பழங்களை, உதிர்க்கும் - உதிர்க்ின்ற, சூழல்-இடத் 

தையுடைய, பல்லவ? தயவேக்து - பல்லவதேசத்தையாளுகின்ற அரசன் 

எ-று ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

எருமை செண்ணீர்ச் தடலயலுழக்க. அதனாலெழுந்த வாளைதா 

வித் தெங்கின் பழமுதிர்க்கும் பல்லவதேசமெனக் கூட்டுக. இதனால் 

அர்நாடு நீர்வளமிக்குச் செழித்திருக்கின்ற தென்பது கருத்து. 

(௧) பளெளைமானோக்கியிங்குவையெபிறங்கற்றோளா 

னள்ளிலைக்கமலப் பா திலரசிள வன்னங்காண 

வள்ளுறைபிலிற்றுந்தண்கார்வரவெதிரமயில்களாடக் 

கள் னைபாட்டயருஞ்சாலைக்கே கயநாட்டுவேந் தன. 

இ-ள். பிள்ளைமான் - இளமான் பார்வையையொத்த, கோக 

பார்வையையுடைய தமயட்தியே, ஈங்கு - இங்கே, வைகயெ-தங்கப்பெற்ற, 

பிறங்கல் - மலையையொத்த, தோளான்-தோளையுடையவன், ௮ள்ளிலை- 

நெருங்கிய இலையையுடைய, கமலப்போதில் - சாமரைமலரிலிருக்கின் ஐ, 

அரள அன்னம்காண - இளமைபொருக்கிய அரச அன்னம் பார்க்கும் 

படி; வள் - வளம்பொருந்திப, உறை - துளியை, பிலிற்றும் - துளிக் 
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இன்த, தண் - குளிர்ச்சி பொருந்திய, கார் - மேகங்களினுடைய; வரவு 

எதிர் - வரவினையெதிர்த்த; மயில்களாட - மயில்கூத்தாட, இள்ளை-இளிப் 

பிள்ளைகள், பாட்டயரும் - பாட்டைப்பாடும், சோலை - சோலைகள்சூழ்க்த, 
சேசமயநாட்டு வேந்தன் - கேகயநாட்டரசன். எ-று. 

அரசவன்ன மாவது - மூக்குங் கால்களுஞ்ூவர்து உடம்பு விளர்த் 

இருப்பது. கார்சணடு மயிலாடுதல் 4: என்னையூர்க்தருள் சுடர்வடியிலைய 

வேற் பெருமான், றன்னைநன்மரு கெனப்படைதத்தவன் றன அர் தி,யன்ன 

தாமேனும் சேண்மையா லளிமுநிற் குலத்தைக், கன்னிமாமயில் காண் 

டொறுங் களிதிறந் ததவும் ?? என்னுங் காத்ரிப்புராணச் செய்யுளாற் 
காண்க, கஇள்ளைபாட்டயரு மென்றலால், 4: இள்ளைபாடுவ கேட்பன 

பூவைகள் ?? என்றார் பிறரும். 150 

கொல்லுலைவற்கணல்லாயிங்குவறகுவவத்தோளான் 

முல்லையம்புற விற்சே தாமுலைவழியொழு துதீம்பா 

லல்லியங்கமலவள்ளத்தரசிளவன்னமாந்து 

மலலலம்பழனஞ்சூழ்க் தமத்திர்மித யவேந் தன். 

இ-ள். கொல்லுலை - கொல்லனுலையிற் காய்ந்த, வேல்கண் - வேல் 

போன்ற கண்களையுடைய, நல்லாய் - தமயக்தியே! ஈங்குறை - இங்கெ 

யிருக்கின்ற, குவவு - திரட்சிபொருந்திய, தோளான் - தோள்களையுடை 

யவன், முல்லையம்புறவில் -' முல்லைகளையுடைய அந்நிலத்தில், சேதா- 

செவ்விய பசுக்களினுடைய, முலைவழி - முலையின்வழியே, ஒழுகு-தீம் 

பால் - ஒழுயெ திச்திப்புப்பாலை, அல்லியல்கமலவள்ளத்து - அகவிசழை 

யுடைய தாமரை மலராகிய இண்ணத்தில், அரசிளவன்னம் - இளமை 

பொருந்திய அரசவன்னவங்கள்; மாந்தும் - உண்ணுதின்ற, மல்லல்-வளம் 

பொருந்திய, பழனஞ்கும்ந் த - வயல்களாற் சுற்றப்பட்ட, மத்திரதேய 

வேந்தன் - மத்திரதேயத்தை யாளுகின்ற வாசன். எ-று, 

மூல்லையம் பு.£விலி நக்குஞ் சேதாவின் பரலைக் கமலவள்ள தீ தன்ன 

மார்தும் பழனஞ்குழ்ர்த தேயமென்னலால், முல்லை நிலத்திற்கும் மருத 

நிலத்திற்கும் திணைமயக் கங் கூறியவாராயித்று. 151 

தாளதாமரையின்மேய தரக்கணங்நனைய। மீங்குக் 

கோளரியென்னவைகுங்குரு திகொப்புளிக் கும் வலான் 

பானைவாய்கமுகிற்றுவிப்பலவி அரூட்புறக்க £ய்சிந்த 

வானை பம்பகடுதாவும்வங்ககாடாளு வந்த. . 
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இ-ள். தாள - தாளத்தையுடைய, தாமரையின் - தாமரைமலரிலே, 

மேய - இருக்கின்ற, தாக்கணங்கனையாய் - இலக்குமியை யொத்த தமயக் 

தியே ! ஈங்கு - இங்கே, கோளரியென்ன - இங்க வேற்றைப்போல், 

வைகும் - தங்கெ,குருதி - உதிரத்தை, கொப்புளிக்கும் - கொழிக்கின் த, 

வேலான் - வேற்படையையுடையவன், பாளைவாய் - பாளைகள் வாய்ந்த, 

கழுகிற்றாவி - கமுகமாத்தின்மேற்றாவி, பலவின் - பலாமரத்திற்காய்த்த, 

முட்புறக்காய் - முளளைப்புறத்திலே யுடைய காய்கள், சக்த - இதற, 

வாளையம்பகடுதாவும்-ஆண்வாளைகள் தாவுகின்ற, வங்கநாடாளும் வேந்து 

வங்கதேச த்தையாரூகின்ற அரசன் எ-று. ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

NE பொருள்கொள்ளினு மமையும். 

அரசமங்கையர்க்கு இலக்குமியைச் சொல்லுதலும், அரசனுக்குத் திருமா 

லைச்சொல்லுதலும், அழகதிற்குமாத்திரமன்றிப் பொருள், போகம். காப்பு, 

பெருமைமுதவியவழ்றிற்குங் கொள்க, கழமுடஇனும் பலாபெரிதாகலால், 

கமுடற்றாவிப் பலவின்முட்புறக்காய் வெந்த வாளையம்பகடுதாவுமென்றார். 

கோள், சிங்கத்திற்குக் கொலையும், திருமாலுக்கு; வவிமையங கொள்க, 

காம்புறழ்பசியமென்றேட்கதிர்முலைத் துவர்வாய்த்தீஞ்சொற் 

பாம்படுமல்ளுலீ ங்குவையெபரி தி மவலான் 

Q றம்பொ திக மலமேயவால்வளை இங்களென்னா 

வாம்பல்வாய்மலரும்வாவியங்கராடாளும்வேந்தே. 

இ-ள். காம்புறழ் - மூங்கிலேயொத்த, பசிய - பசியவாகிய, மென் 

¥ஜேள் - மெல்லிய தோள்களையும்; கதிர்முலை ஃ பிரகாசம்பொருக்திய 

முலையையும், துவர்வாய் - வெர்தவாயையும், தீம்சொல் - மதுரம்பொ 

ருந்திய சொல்லையும், பாம்புஅடும் - அல்குல், பாம்பினையடுகின்ற அல்கு 

லையுமுடைய தமயந்தியே ! ஈங்குவைகிய - இங்கேதங்கிய, பரிதிவே 

லான் - சூரியன்போன்ற வேலையுடையவன், தேம் - தேனானது, பொதி- 

நிறைந்த, கமலமேய - தாமரைமலரிலிருக்கின்ற, வால்வளை - வெண் 

சங்குகளை, திங்களென்னா - சந்திரனென்று; ஆம்பல் - அல்லிமுகைகள் 

ன்னும் - விரியும், வாவி-தடாகத்தையுடைய, அங்கநாடாளும்-அல்க 

தேசத்தை யாளுகின்ற, வேந்து - அரசன். “எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றசை. 

வளை திங்கள்போல் ஒளி வீசுதலால் ஆம்பல்வாய் மலருமென்றார். 

(1 எவிழியார்முர விளநஙிலாக் ௧, ண்டுகருங், காவிமுகைய விழுங்காஞ்சியே, , 
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யென்றார் பிறநம். உமாதேவி இமயமலைக்கு மகளாய் வந்திருந்தபோது 

பரமசிவன் சனகன்முதலிய நால்வர்க்கும் தக்கிணா மூர்த்தியாயிருந்த 

அனுக்ரெகம் பண்ணிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அக்கவுரியை மணக் 

கும்படி செய்யவேண்டித் தம்மேல் மலரம்புகளைத் தொடுத்த மன்மதனை 

அக்கடவுள் தெற்றிச்சண்ணைத் இறந்தெரித்த போது அவனெலும்பு 

விழுந்த இடமாதலால், அதற்கு * துங்கதேசு மென்னும் பெயராயித்று. 

வால்வளை திங்களென்னா வாம்பல்வாய் மலருமென, ஆம்பன்மலருக்குச் 

சங்ணிடத்தித் சந்திரனென்னும் மயச்சகஞ் சொல்லப் பட்டமையான் 

மயக்கவணி, 153 

சதரரிநெடுங்கணல்லாயிங்குறை தணிபொற்றேளோன் 

கதிர்படுகமனியூடுகனை த்தினவண்டுந்தேனும் 

புதிதுணக்கமலப்போ அபுரிமுறுக்கவிழ்ர் துமாரு 

மதுமடை திற் துபாயும்வளங்கொள்பாஞ்சாலவேந்தே. 

இ-ள். சிதர் - பரவுகின்ற, அரி - செவ்வரிபரந்த, நெடுங்கணல் 

வாய் - நெடியகண்களையுடைய தமயந்தியே ! ஈங்குறை - இங்கேயிருக் 

இன்ற, திணி - வவிமைபொருக்கிய, பொற்றோளான், அழகயதோளை 

யுடையவன், கதிர்படு - கதிர்களானிறையப்பெற்ற, கழனியூடு - வயல் 

களிலே, கனைத்து - அரவாரித்து, இனம் - கூட்டமாகிய, வண்டும்- 

வண்டுகளும், தேனும் - தேன்வண்டுகளும், புதிதுண - புதிதாகவுண்ண, 

கமலப்போ அ - தாமரைமலர்கள், புரி -' கட்டுப்பட்ட, முறுக்கவிழ்க்து- 

முறுக்குடைந்து, மாறா - நீங்காத, மது - தேனனது, மடைதிறந்து- 

மடையைத்திறந்து, பாயும் - பாய்னெற, வளங்கொள் - வளத்தைக் 

கொண்ட, பாஞ்சாலவேர் அ - பாஞ்சாலதேசத்தரசன். எ-று, 

ஏகாரம் - ஈற்றஎசசக்கண் வந்தது. ட 

கழனியினிடத்திலே யிருக்கும் தாமரைமலர்கள் வண்டினங்களுக்கு 

காடோறும் புதிதாகவுண்ணும்படி தேனைத் தருமென்னலால், அவ்வாறு 

அச்காட்டிலுள்ளவரனைவரும் விருந்தினர்க்கு உபசரிக்கின்றன ரென்பது 

கருத்து. 154 

 அங்கதேசம் அநங்கனாச்சரமம் என்றுங் கூறப்படும். அது (நெடி 

படு கானிலேகுநெறியினோர் காலைகோக்கி விடலை மீதென்கோலென்னக் 

கவுன் விமலன்முன்ன - மொடிவறுதவஞ்செய்கரலை யுடற்றியவில் 

வேள ங்க-மடலையினெரித்த காட்டொட்டகங்களுச்சிரமமென்பார் ?? என்று 

விசுவாமித்திர முனிவர் இராமனுக்கு உரைத்தனரென்று கூறிய கூர்ம 
புராணச் செய்யுளா னுணரப்படும். 
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இழைபுரைமருங்கு தலின்னேமி றுமிறுமென்னவில்க 
யழகுவிற்நிருக் தபொம்மலணியுலையாங்குவைகும் 
கொழு. திவண்டிமிருக்தாரான்கோணிலை. திரிந்தஞான்று : 
மழைவளஞ்சுரக்குஞ் ௪ல்வமலிர்தகாந்தாரவேந்தே. 

இ-ள். இழைபுரை - நூலிழையையொத்த, மருங்குல் - இடை 
இடையான து, இன்னே - இப்பொழுதே, இறுமிறுமென்ன - ஒடிய 
மொடியுமென்ன, வீக் - பருத்து, அழகுவீ ற்றிருந்த - அழகான து அர 
இருந்த, பொம்மல் - பொவிவுபெற்ற, அணி - ஆபரணங்களையணிந்த, 

முலை - தனங்களையுடைய தமயந்தியே, ஆங்குவைகும் - அங்கேதங்கிய, 

கொழுதி - மூக்னொலுழு௮, வண்டு - வண்டுகள்; இயிரும்-ஒலிக்னெ ற, 
தாரான் - மாலையை யுடையவன், கோள் - நவக்ரெகங்கள், நிலைஇரிந்த 

ஞான்றும் - நிலைமாறியகாலத் தம், மழைவளஞ் சரக்கும் - மழைவளங்க 

ளுண்டாகின்2, செல்வமலிந்த - செல்வயிகுந்த, காந்தாரவேந்து - காந் 
தாரதேயத்தரசன். எ-று, 

கோணிலை திரிதலாவது--கோள்சள் ஈடக்கவேண்டி௰ முழைசப்பி 

மாறிநடத்தல். அப்படிநடந்தால் அந்தத்கேயத்தில் மமைபெய்யமாட்டா 

தென்க. கோணிலை திரிதல் - காய்னெ வெய்யோன் சேயோன் முன் 

செலக் கதிர்கால் வெள்ளித், தேகென் பின்புசென்று நடக்குமிச் செய 

லான் முந£ீர்த், தான வுலடற்பன்னீ ராண்வொன் சுருங்குமென்று, 

பேசின நூல்கண்மாரி பெய்விப்போற் சென்று கேண்மின். '? படக் 

திநவிளையாடற்புராணச் செய்யுளாலறிக. 155 

அளளிலைவடிவேற்கண்ணாயிங்குறையலங்கற்றோளான் 
ப நம என ைி ர துவளைமென் று 
வளளைவாய்குதட்டிமேதி வமைநறுநீழற்றுஞ்சும் 

_வெள்ளரநீர்ப்பழனஞ்சூழ்ந் தமிதிலைகாடா ளும்வேந்தே. 

இ-ள். அள் இலை - மாமிசத்தை யள்ளிக்கொள்கின்ற இலையை 

ட வடிவேல் - கூரியவேல்போன்ற, கண்ணாய் - கண்களையுடைய 

% கோணிலைதிறிதலை மேல்வரு வனவம்றானும் தெளிக. கட்கம் 
ளிற் கதிர்மகனாகய சனி இடபம், சிங்கம் மீனமென்னு மிவற்றினோடு 
மாறுபடீனும், ககனத்தே, புகைக்கொடி, வட்டம், சிலை நுட்பம், தூமம் 

ஏன்னுங் கரக துறை கோட்களுள் தூமம் (வால்வெள்ளி) என்னுங் கிரகம் 
தோனறினாலும், விரிந்த ஒளியையுடைய சுக்கிரன் தென்றிசைப் பெயர 
னும் மழைபெய்யாதென்க. மேற்கோள்வருமாலு-—கரியவன் புகையினும் 
புகைக்கொடிதோன்றினும் - விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம்படரினும், 
என்னும் நாகொண்காதைச் செய்யுளானும், ** மைம்மீன் பகம் 
தூமந்மே தோன்றினுக் சென்றிசைமருங்கின் Adie ணர் எனவரூ 

உம் புறரானூத்றுச் செய்யுளானுங்காண்க, 
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தமயந்தியே ! ஈங்குறை - இங்கேயிருக்கன்ற, அலங்கற்றோளான் - மாலை 

யையணிர்த தோள்களையுடையவன், முள் அரை - முள்ளுகள் நிறைந்த 
தாளையுடைய, முளரிமேய்ந்து - தாமரைப்பூவைமேய்ந்து, முழுநெறி- 

மூழுநெறிப்பையுடைய, குவளைமென் று-குவளைமலரைமென்று, வள்ளை- 

வள்ளையிலையை, வாய்குதட்டி - மென்று, மேதி - எருமைகளானவை, 

வழை - புன்னைமாத்தினுடைய, நறுநீழல் - நறிய நிழலிலே, அஞ்சும் 

உறங்குகின்ற, வெள்ளரீர் - அதிக நீரையுடைய, பழனஞ்சூழ்ந்த - கழனி 

களாத் சூழப்பட்ட, யி,திலைநாடு ஆளும் - யிதிலாதேசத்தை யாளுகின்ற, 

வேந்து - அரசன். எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றசை. 

மேய்ந்து - மென்று - வாய்குதட்டி யென்னும் வினையெச்ச அடுக்கு 

கள் துஞ்சுமென்னும் பெயசெச்ச வினையையும், ௮துபழனமென்னும் 

பெயரையுங்கொண்டு முடிந்தன. அள் - கூர்மையுமாம். 126 

வெதிர்புரைபசியமென்றோள் வேல்கிடச் தனையமண்ணா 

யதிர்கழலசசர்போற்றவிங்குறையரியேறன்னான் 

கதிர்வெயிற்கற்றைகான்றுகாசுகண்படுக்குமாட. 

ம இயகடுரிஞ்சவோ ங்கூமாளவ தயவேந்தே. 

இ-ள். வெதிர்புரை - மூங்கலையொத்த, பசிய - ப௫ியலாகியூ 

மென்றோள் - மெல்லிய புயங்களைபுடைய, வேல்டெந்தனைய - வேற் 

படை யிருந்ததையொத்த; கண்ணாய் - கண்ணையுடைய தமயந்தியே! 

அதிர் - அதிர்ச்ியையுடைய, கழலாசர் - லீரக்கமலை யணிந்த அரசர்கள், 

போற்ற - வணங்க, ஈங்குறை - இங்கேயிருச்கின் 2, அரியேறஅ௮ன்னான்- 

இங்கஏற்றை யொத்தவன், கதிர - கதிராக்ய, வெயில்கற்றை - வெயிற 

ரெொகுநியை, கான்று - வீசி, காசு - இரத்தினங்கள், கண்படுக்கும்-பதித் 

இருக்கின்ற, மாடம் - உப்பரிகைகள்,; மதி - சந்திரனுடைய, அகடு- 

வயிற்றை, உரிஞ்ச - தேய்க்க, ஓங்கும் - உயர்க்திருச்கின்ற, மாளவதேய 

வேந்து - மாளவதேசத்தாசன், எ-று, 

அநேக மன்னர் இவன்€ழ் அரசு செய்துகொண்டிருத்தல் தோன்ற 

அதிர்கழலரசர் போற்றவென்றும் அ௮வர்களினுமிகுந்த தலமை யுடையவ 

னென்பது தோன்ற அரியேறன்னா னென்றுஞ்சொல்லினார். 157 

வடுவடிர்நெடுங்கணல்லாய்மடங்கலா சன ததின்வைகுக் 

தொகெடலயிர்த்தமுத்தர் துயல்வருதடந்தோள்வீ ரன் 



சுயம்வரப் படலம். 553 

கடிமுறுக்கவிழ்ந்தசெவ்விக்கமலமென்பொகுட்டிலே றிக் 

குடவளைமுத்தமினுங்கோசலத்தரசரேறே. 

இ-ள். வடுவூர் - மாவடுவின் பிளப்பையொத்த, நெடுங்கண்- 

நெடிய கண்ணையுடைய, நல்லாய் - தமயர்தியே ! மடங்கலாசன த்தின்- 

இங்காதனத்திலே, வைகும் - தங்கிய, தொடுகடல் - சகரராற் ரோண்டப் 

பட்ட கடலானது, உயிர்த்த - பெற்ற, முத்தம்-முத்து வடங்களானவை, 

அயல்வரு - அசைகின்ற, தடம் - பருத்த, தோள் - புயத்தையுடைய, 

வீரன் - அரசனானவன், கடி - வாசனை பொருந்திய, முறுக்கவிழ்ந்த- 

முறுத்குடைர்த, செவ்வி - அழகுபொருந்திய, கமலமென் பொகுட்டில்- 

தாமரை மலரினுடைய மெல்லிய கொட்டைகளின்மேல், ஏறி - ஏறிக் 

கொண்டு, குடவளை - குடம்போன்ற சங்கான து; முத்தம் ஈனும் - முத் 

அக்களைப் பெறுகின்ற, கோசலத்து - கோசல தேசத்தையாளுபின்ற, 

அரசரேறு - அரிசரிற் சிக்கவேற்தையொத்த வாசன். எ-று, 

ஏகாரம் - ஈற்றசைக்கண்வநத து. 

அணிகள் அனேகமிருக்க இவ்வரசன் முத்துவட மணிந்ததைக் 

குறிக்கில், தனக்கு இயற்கையிற் செல்வமிகும் இருப்பினும்; உடுச்இரள் 

படிகம்போன்றும், உருட்சியும் கனமும், உள்ளனவும், பார்வைக்கின்பந 

தீருவனமும், குற்றமில்லனவுமாகய முத்துக்களை யணிக்தால் வறுமை 

யுள்ளனவும்போய்ச் செல்வமுண்டாகுமென்னும் விதிபற்றிப்போலும், 

தன்னாட்டில் வச்சிரம் உற்பத்தியாயினும் அதில் இவ்வளவு விருப்பின் 

மை காண்க, 158 

மாமைமென்னோக்கியீ ஙகுவைகியமானவேலாண் 

முமைமழுப்புடைக்காய்வீழ்க துதாற்றிளங்கமுகுசெற்று 

வீழ்சுளைவருக்கைபோம்க் அவெம்புலியடியபைங்காய்க் 

கோழரையரம்பைசாய்க்குங்குடகநாடாளும்வேற்தே. 

இ-ள். மாழை - மாம்பிஞ்சபோன்ற, மென்னோகட - மெல்லிய 

பார்வையையுடைய தமயந்தியே ! ஈங்கு - இங்கே, வைதிய - தங்கிய, 

மரன - பெரிய, வேலான் - வேற்படையை யுடையவன், தாமை-தெங்கி 
னுடைய, முப்புடைக்காய்-மூன் அபக்கங்களையுடைய காயான அ, வீழ்க து. 

விழுந் த,*தாறு - குலேகளையுடைய, இளங்கமுகு - இளமை பொருந்திய 

கமுகமரத்தை, செற்று - ஒடித்து; வீழ்சுளை - விரும்பப்பட்ட சுளையை 

யுடைய, வருக்கைபோழர்து - பலாவைப்பிளச்த, வெம்புவிய,ஒய-வெப் 

பம் பொருந்திய புலியினசடியையொத்த, பைங்காய் - பசிய காயை 
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யுடைய, கோழரை - கொழுமையுள்ள அடியையுடைய ௮ரம்பைவாழை 

யை, சாய்க்கும் - சாயச்செய்யும், குடகநாடு - குடகதேசத்தை, ஆளும்- 

ஆளுகின்ற, வேந்து அரசன். எ-று, 

மரங்களைக் , கூறினும் அவ்வவற்றின் கணிகளையெனக்கொள்ளுதல் 

சிறப்பென்க. தென்னம்பழம் வீழ்தலால் இவ்வாறாகுமோ வெனின் : 

அகும். அது “காய் மாண்டதெங்கின் பழம்வீழக் கழுகனெற்றிப், 

பூமாண்டதீந்தேன் ரொடை£றி வருக்கைபோழ்ந்து, தேமாங்கனிசிதறி 

வாழைப்பழங்கள் சிந்து, மேமாங்கதமென் றிசையாம் றிசைபோய துண் 

டே.” என்னுஞ் சிந்தாமணிச் சேய்யுளாலறிக. 156 

எர்திளமுலையாயிப்பாலினிதுறைகுமானன்னான் 

நேர் அணரூழ்த்தபோ துந்தெரிவையரிழைத்தசிற்றிற் 

காந்தெரிமணியும்பொன னும்கா ழறெறுஸி யும்வாரிப் 

பூக்திசைசுருட்டுந்தெண்ணீர்ப்பொன்னிகாடாளும்வேந்2த. 

இ-ள். ஏந்து - தாங்குகின்ற, இளமுலையாய் - இளமைபொருர் 

இய முலைகளையுடைய தமயந்தியே ! இப்பால் - இப்புறத்தில், இணி 

அறை - இனிமையுடனுறைகின்ற, குமானன்னான் - குமாரக்கடவுளை 

யொத்தவன், தேம்துணர் - வாசனை மடொருக்கிய மகரந்தங்களை, ஊழத்த- 

உதிர்த்த, போதும் - மலரையும், தெரிவையர்-சிறுபெண்கள்; இழைத்த- 

செய்த, சிற்றில் - சறுவீட்டினது, காந்தெரி - ஒளிமிகுந்த; மணியும்- 

மணிகளையும், பொன்னும் - பொன்னையும், காழ் - வயிரம்பொருக்கய, 

அடஇற்றுணியும் - அதிற்றுண்டுகளையும், வாரி - வாரிக்கொண்டு, பூ- 

அழகுபொருக்திய, திரைசருட்டும் - அலைகளைமடக்குகின்2, தெள்நீர- 

தெளிவு பொருந்திய நீரையுடைய, பொன்னிகாடு - காவிரிகுழ்ந்த 

“2சாணாட்டை, ஆளும்வேகந்து - ஆளும் அரசன். எ-று, 

வான்வறப்பினும் காலந்தப்பா தவரும் காவேரி நதிசூழ்ர்த அந் 

நாட்டுக்கு ஒருகுறைவில்லையென்பது தோன்றப் போதும் மணியும் 

பொன்னும் அநிற்றுணியும்வாரிப் பூந்திரை சுருட்டுந் செண்ணீர்ப் 

பொன்ணிநாடென்றார். அதனால் அர்காட்டையாளும் ௮ரசன்பெருமை 

விளங்குகின்றது. பொன்னி - பொன்கொழித்தோவெது; காவிரி. 160 

மோட்டிளமுலையாய்பைம்பொன் மொய்மணித்தவிசினாப்பட் 

சேட்டிளம்பரி திபோலவிீ ங்குறை திணிபொற்றேளான் 
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பாட்டளிபேட்டினோடும்பருமுகையவிழ்த்துத்தேறற் 

கூட்டுணுங்கமலவாவிக்கொற்கையம்பதிக்குவேந்தே. 

இ-ன். மோடு - உயர்ச்சிபெற்ற, இளமுலையாய் - இளமைபொருக 

திய தனங்களையுடைய தமயந்தயே ! பைம்பொன் - பசிய பொன்னை 

செய்த, மொய்ம்மணி - மணிகள் நெருங்கிய, தவீ௫னாப் பண் - ஆசனத் 

தின் மத்தியத்திலே, சேடுஇளம்பரிதிபோல - மிகுந்த இளமை ூபொருக் 

திய குரியன்போல், ஈங்குறை - இங்சேயிருக்கின்ற, திணி - வலிமை 

பெற்ற, பொன்தோளான் - அழகு பொருந்தியதோளை யுடைவன, 

பாட்டளி - பாட்டையுடைய வண்டுகள், பேட்டினோடும் - பெட்டை 

களுடன், பருமூகை அவிழ்த்து - பசிய அரும்புகளைவிரிக் அ) தேறல்- 

தேனை, கூட்டுணும் - சொள்ளைகொள்ளும், கமலவாவி - தாமரைத் தடா 

கத்தையுடைய, கொற்கை யம்பதிக்குவேச்து - சேரமான். எ-று, ஏகா 

ரம் - அசைநிலை. 

பாட்டளிபேட்டினோடுக் தேறல் கூட்டணமெனலால், உலகத்தில் 

தனியே யுண்பதினும் தமக்கணிய துணைவியுட ஸிருந்துண்ணல் யா 

வர்க்கு மின்பமென்ப தாயிற்று, 1061 

எனன மற்றினையவாறேயெரிமணிமாடலஞ்சேர்ந்த 

மன்னவர்குலமும்பேரும்வரன் முறைவழா துகூறி 

மின்னகுபர் திவைவேனள னுருக்கொண்டுமமய 

வன்னவர்தமையுமற்றைநளனையுமறைய ஓற்றாள். 

இ-ள். என்ன - இப்படியென்று, இனையவாறு - இத்தன்மைப் 

படி, எரிமணி - ஒளிவீசுகின்ற மணிகள் பதித்த, மாடஞ் சேர்ந்த - உபா! 

கைகள் சேர்ந்த) மன்னவர் - அரசர்சளூடைம, குலமும்-மரபும், பேரும்- 

காமமும், வரன்முறை - குலமுறைமையில்; வழாது-வழுவாமல், கூறி- 

சொல்லி, மின்ஈகு - ஒளியையுடைய, பரிதி - குரிடனையொத்த, வை 

வேல் - கூரிய வேலையுடைய, நளனுருக்கொண்டுமேய - களனுருவய 

கொண்டிருக்கின்ற, அன்னவர்தமையும் - இட்திரன்முதலிய அந்நால் 

வரையும், ஈளனையும் - ஈளமகாராசனையும், அறையலுற்றாள் - சொல்லதி 

தொடங்கினாள். எ-று, மற்று - அசை. 

வடநாலிற் சொல்லியபடி வெவ்வேறு சொல்லில், இர்நூல் விரியு 
மென்பது பற்றி இத்சன்மையையுடைய காட்டாசனென்று சொல்லிய 

படி. குலமும் பேருஞ் சொன்னாளேன்பதற்கு இனையவாறு மன்னவா 

குலமும் பேரும் வரன்முறை வழாதுகூறிமென மாட்டேறிந் தோழுத 



556 ். நைடதம். 

லென்னும் உத்தியாற் சுருக்கிக் கூறினார். இனி நான்குபாட்டால் இக் 

இிரன்முதலிய நால்வர்க்கும் நளனுக்குஞ் சிலேடையாகத் தனித்தனி 

சொல்லுதல் காண்க, 162 

கலைவளர்திங்களென்னக்கடிகமழ்கமலம்வாட்டுக் 

திலகவா ண்முகத்தா மீங்குவையெசனெவேற்காளை 

வலனுடைவயிரவா ளான்கற்பகமலிந்ததோளான் 

பலபகைவரைமுன்செற் றபகட்டெழின் மார்பினானே. 

இந்திரற்கம் நளற்தம் சிலேடை. 

இ-ள். கலைவளா - கலைகள்வளரப்பெற்ற, திங்களென்ன - சந் 

திரன்போல், கடிகமழ் - வாசனைகமழ்கின்ற, கமலம்வாட்டும் - தாமரை 

மலரை வாடச் செய்னெற, திலகவாள் முகத்தாய் - திலகயிட்ட ஒளி 

பொருந்திய முகத்தையுடைய தமயந்தியே! ஈங்கு வைகிய - இங்கே 

தங்கிய, சனவேற்காளை - கோபம்பொருந்திய வேற்படையையுடைய 

அரசன், வலனுடைவயிரவாளான் - வலனைக் கொன்ற வச்செப்படையை 

யுடையவன், (வெற்றிபொருந் நிய கூரியவாளையுடையவன் ) கற்பகமலிந்த 

தோளான்-கற்பகமலர்மாலை நெருங்கப்பெற்ற தோளையுடையவன், (மலை 

மைப் பிளக்கும் வவிமையிகுந்த தோளையுடையவன்) பலபகைவமரைமுன் 

செற்ற - பலவாகிய பகைகொண்ட மலைகளை முனசிறகறுத்துச் சயய் 

கொண்ட, (பலசத்துருக்களை முன்செயித்த,) பகட்டெழின்மார்பினான்- 

பெருமைபெொருர் திய அழகிய மார்பையடைய இந்திரன், (களன்) எ-று. 

தமயந்தி மாலைசூட்டாது வந்த மேற்சொன்ன அரசர் முகமலர்கள் 

வாடுதல்பற்றித் திங்களென்னக் கமலம்வாட்டுக் திலகவாள் முகத்தாயென 

ரூர். இறந்தால் தன்னுடம்பு நவமணியாகும்படி வரம்பெற்றிருந்த வலா 

கானைக் கொன்றபடியால் வலனுடை வயிரவாளானெனறும், பறந்து 

உலகத்தை யழித்துக்கொண்டி ருந்த மலைகளின் இறகை அறுத்தபடியாற் 

பலபகைவரை முன்செற்றவென்றும், இந்திரனுக்கு அடைகள் கொடுக் 

கப்பட்டன. இப்பாட்டில் பின் னிரண்டடியும் இந்திரனுக்கும் நளனுக் 

குட் சிலேடையாதல் காண்க இது சிலேடையலங்கராம் அகும். 163 

௩கைமதிமுகத்தாயிங்குவைகயநாமவேலான் 

டு கலரும்வெகுளியுள் ள த்தொருவினான்பொ ங்கயார்தீத 

பகையிருட்பிழம்புசீக்கும்பலசுடரு மிமும்வாளான் 

றசைமைசால்புலவரே த்துந்தாலபேழுடையகோவே, 
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அக்கினிதேவந்தம் நளனுக்கஞ் சிலேடை. 

இ-ள். ஈகை - ஒளியையுடைய, மதிமுகத்தாய் - சந்திரன்போன்ற 
மேகத்தையுடைய தமயந்திமே ! எங்குவைடிய - இங்கேதங்கிய, நாமவே 
லான - அச்சத்தைத்தரும் வேற்படையையுடையவன், புகலரும் - சொல் 

அதற்கரிய, வெகுளிஉள்ளத்து - கோபமுள்ள மனத்தையுடைய, ஒரு 

வினான் - ஆட்டுக்கடா வாகன த்தையுடையவன், [புகலரும் - புகுதற்கரிய, 

வெகுளி - சனத்தை, உள்ளத்து - மனத்தின்கண், ஒருவினான் - நீககி 

னை, | பொங்கி - பொலிந்து, ஆர்த்த - ஒலித்த, பகை - பகையாகய, 

இருள்பிழம்பு - இருட்பிழைம்பை, இக்கும் - ஓட்டுகின்ற, பல - பலவா 

இய) சுடருமிழும் - ஒளியையுமிழ்கின்ற, வாளான் - சுவாலையை யுடைய 

வன், | பொங்கிழர்த்த - மிகுந்து கர்ச்சித்த, பகையிருள் - இருளையொத்த 

பகைவரது, பிழம்பு - கூட்டத்தை, சகரம் - கெடுக்கின்ற, பல - பல 

வாகிய, சுடருமிழும் - ஒளிவிடுகின்ற, வாளான் - வாட்படையையுடைய 

வன். | தகைமைசால் - அழகுமிகுந்த, புலவசேத்தும் - தேவரால் அக் 

கப்பட்ட, தாலம்ஏமுடையகோ - ஏழுநாவுடைய தக்கடவுவ், [தகைமை 

சால் - பெருமைமிகுந்த, புலவரேத்தும் - வித்துவான் ௧ளால் துதிக்கப் 

பட்ட, தாலம்எழுடையகோ - சத்ததிவையுடையநளன் ] எ-று. 

ஒருவென்பது - அடி, வேறிவிலக்கில---*ஒருத்திக்கொருவன் 

பகையோ ?? வென்றார் பிறரும். தேவர்புசிக்கின் ற அவிப்பாகங்கள் அக் 

இனிமுகமாகப் பெறவேண்டுதலாலும், இதனால் தேவர்கள் வாழ்க்கைக்கு 

அக்கினி காரணமாதலாலும், வேதத்தில் தேவர்களுக்கு அக்கிணியைமுக 

மாகச் சொல்லு தலாலும், தமக்குப் புசிப்புத் தருபவனை உண்பவர் புகம் 

வது இயல்பாதல் பற்றி அக்கனியைப் புலவரேத் த தாலமேழுடைய 

கோவென்ரூர். புலவரென்பது - பலபொருளொருசொல்லாய்த் தேவ 

ரையும் கற்றவரையும் உணர்த்து தலால், ஏத்துதல் - அக்கினிக்குத் தேவ 

ரும், ஈளனுக்குக் கத்றவருமெனக்கொள்க. இப்பாட்டிற் பின் மூன்றடி. 

யும் அக்கினிக்கும் சளனுக்கும் சலேடையாதல் காண்க. இதுவுஞ் சிலே 

டையணி, 5 164 

அஞ்சனமெழு தலா ற்றுதம்மவோவென் றுரையும் 

வஞ்சி. நுண்ணிடையாயீ ஐ குவைகியநாமவேலா 

னெஞ்சலிறருமன்றெண்ணீரிருங்கட லுலகமெல்லாஞ் 

செஞ்செவேயோசை போயதீதறுசெங்கோல்வேர்தே, 
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யமனுக்தம் நளனுக்கஞ் சிலேடை. ' 

இ-ள். அஞ்சனம் - மையை, எழுதல் - எழுதுதலை, ஆற்றா.து-௪௫ 

யாத, ஓவென்று - வென்ன, நையும் - வருத்தமடைகின்ற, வஞ்சிநுண் 

இடையாய் - வஞ்சிக்கொடிபோல் நுட்பமாகிய இடையையுடைய தம 

யநதியே ! ஈங்குவைதிய - இங்கேதங்கெ, நாமவேலான் - அச்சத்தைத் 

தருகின்ற வேற்படையை யுடையவன், எஞ்சலில் - குறைவில்லாத, தரு 

மண் - | தருமனென்னும் பெயரையுடையவன், | தருமத்தையுடையவன் 

தெள்கீர் - தெளிவுபொருந்திய நீரையுடைய, இருங்கடல்உலகமெல்லாம்- 

பெரிய கடல்சூழ்ந்த உலகமுழுவதும், செஞ்செவே - செவ்வையாக, 

ஒசையபோய் - புகழ்பாவப்பெற்ற, இதறு - குற்றமற்ற, செங்கொல்வேந் து- 

| செவ்விய காலதண்டத்தையுடைய யமன்.| செங்கோல் செலுத்தும் 

நளன், எ-று. 

கண்ணுக்கு மையெழு தினால் அந்த மையளவு கனமும் பொறுக்க 

a "சையுகிடையெனக் கொள்க. அம்மவோ - இரக்கக்குறிப்பு. 

அனிச்சப்பூங்கோதை சூட்டி னம்மனையோவென்றஞ்சிப், பணிக்கு 

கபம் பாவை ?? என்றார் பிறரும். உயிர்கள்செய்த தீவினைக் 

குத் தகவொறுத்தலால் யமனையும், அமமுப்பத் இரண்டும் செய்தலால் 

நளனையும் தருமனென்றார். இப்பாட்டிற் பின்னிரண்டடியும் யமனுக் 

(கும ஈளனுக்கும் சலேடையா தல் காண்க, 165 

பாற்றிரையமிர்தமூறும்படரொளிப்பவளச் செவவாயக் 

கெறற்றொடிமடர் தையிங்குவைகிபகுவவுத்தோளான் 

மாற்றருஞ் றெப்பின்மிக்கவள ங்கெழுபுவனவேந்த 

ஞற்றிசைப்பா ப்புஞ்சூழ்பொ நலங்கெழு நமி வந்தே. 

வநணற்தம் நளற்தஞ் சிலேடை. 

இ-ள். பால்திரை - பாற்கடலிற் பிறந்த, ப. - க் 

மூறகின்ற, படர் - பரவப்பெற்ற, ஒளி - ஒளியையுடைய, பவளம்செவ் 

வாய்-பவளம்போன்ற செவ்வாயையும், கோற்றொடி - அழயெ வளையலையு 

(நடைய, மடந்தை - தமயந்தியே ! ஈங்குவைடிய - இங்கேதங்கிய, குவ 

வுத்தோளான் - திரட்சபொருக்திய தோளையுடையவன், மாற்றரும்-ஒருவ் 

ராலும் மீக்குதற்கரிய, சறப்பின்மிக்க - றெப்பினால் மிகுந்த, வளங்கெழு- 

வளம்பொருந்திய புவனவேந்தன் நீறுக்காசன் - பூயிக்கரசன், நாற்றி 

சைப்பாப்பும் - நான்குதிசைகளின்' பாப்பினும், சூழ்போம் - சூழ்ந்து 

போகின்ற, நலங்கெழு - கன்மைபொருகச்திய, கேமிவேந்து - [கடலா௪ 
னவருணன்; ].சக்ரெவர்த்தியாயெ நளன். எ-று, 
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புவன மென்பது - நீருக்கும் பூமிக்கும், சேமியென்பது - கடலுக் 

கும் ௪க்கரத்துக்கும் பலபொரு ளொருசொல்லாதல் காண்க. இப்பாட் 

டிற் பின்னிரண்டடியும் வருணனுக்கும் நளனுக்கு சிலேடையாதல் 

காண்க. இதவுஞ் சிலேடையணி, 166 

போதரிமெடுங்கணல்லாய்பொருலைவேனிலானி ற் 

கோதையர்மனமுங்கண்ணுங்கூட் ணுங்குவவுத்தொாளான 

ருதவிழ்கமலப்போ அமலர்ந்தபூற்தடங்கடோறு 

மாதர்மென்முகங்கள் சாட்டும்வளங்கெழுகிடதவேர்ேத. 
ச 

இ-ள். போதுஅரி - அரிபரந்த, நெடுங்கண் - நெடிய கண்களை 

யுடைய, நல்லாய் - தமயந்தியே | பொருசிலை - பொருகின்ற வில்லை 

யுடைய, வேனிலானின் - மன்மதன்போல், கோதையர் - மங்கையாக 

ளுடைய, மனமும் - நெஞ்சையும், கண்ணும் - விழிகளையும், கூட்டு 

ணும் - கொள்ளையிடுகின்ற, குவவுத்தோளான் - இரட்டிபொருந்திய 

தோளையுடையவன், தாஅ அவிழ் - மகரந்தப் பொடியுதிர்கன்ற, கமலம் 

போது - தாமரைமலர்கள், மலர்ந்த-விரிக்த, பூக்தடங்கடோறும்-பொலிவு 

பொருந்திய தடாகங்கள்தோறும், மாதர் - மடலார்களுடைய, மென்முகங 

கள் காட்டும் - மெல்லிய முகங்களைக் காண்பிக்னெற, வளம்கெழு-வளம் 

பொருந் திய, நிடதவேந் த-நிடததேசத்தையாளும் ஈளமகாராசன். ௭- று. 

௭ - அசை. 

கோதையர் மனமுங்கண் ணுங் கொள்ளைகொண் டண்ணுக்தோளா 

னெனினும் ஆமையும். இப்பாட்டில் தோளான் எழுவாய், நிடதவேந் து 

பயனிலை, இப்படலத்திற் சேயரி இர் தியென்னும் நூற்றிருபத்து காலாம் 

பாட்டுமுதல் இப்பாட்டுவரையும் முதற்கண் இத்தன்மைய னென்று 

பொதுப்பட.ச் சட்டியதை எழுவாமாகவும் இக்காட னென்பதைப் பய 

னிலையாசவுங் கொள்க. 167 

என் நியலணங்குகூ றவினையரிலன்னங்கூ று 

மன் றலந்தெரியற்றிண்டோண்மன்னவன்யார் கொலெனனாப் 

பொன் றிகழ்திதலைபூத்தபுணர்முலைப்பாவைபோல்வா 

ளொன் நியவையத் தாடுமுள்ளநெக்குருகிநின்றாள். 

இ-ள். என்று - இப்படியென்று, இயலணங்கு - நாமகளானவள், 

கூற - சொல்லியவளவில், இணையரில் - இத்தன்மையையுடைய அரசர் 

களில்; ௮ன்னம்கூறும் - அன்னப்பறவை முன்புசொல்விய, மன்றல்- 

வாசனைபொருக்கிய, தெரியல் - மாலையையணிரந்த, திண்தோள் - இண் 

மைபொருர்திய தோள்களையுடைய, மன்னவன் - நளமகாராசன், யார் 
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கொலென்னா - எவனென்று, பொன் - பொன்போல், திகழ் - விளங்கு 

கின்ற, இதலைபூத்த “ தேமல்பரவிய, புணர்முலை - நெருங்கியமுலைகளை 

யுடைய, பாவைபோல்வாள் - பாவைபோல்பவளாகிய தமயட்தியானவள், 

ஒன்றிய ஐயத்தோடும் - பொருந்திய சந்தேகத்து_னே, உள்ளம் - மன 

மானது, நெக்குஉருகி ட்டு மிகவும் கரைந்து நின்றாள் எ-று 

சி 

இச்திரன் முதலிய நால்வரும் ஈளவேடங் கொண்டிருத்தலாலும, 

அவா அவ்வரறிருத்தலைக் கேள்விப்படாமையாலும், நாமகள் அர்நால் 
வரையுஞ் சொன்ன செய்யுளுக்கு அத்தேவரையன்றி ஈளனென்றும 

பொருள்படுதலாலும், நளனைச்சொல்லிய செய்யுளுக்கு வேறுபொருள் 

படாது நிடதவேந்தென்று வெளிப்பட்டிருப்பினும் இதற்கும் உளதோ 

வென்றும் கம்மை விரும்பியிருந்த தேவர்கிலைமாறி மாயஞ் செய்யினுஞ் 

செய்வரென்னு மெண்ணமுள்ள தமயந்திச்கு ஒருவர்போலிருக்கும் இவ் 

வைவருள் ஈளன எவனென்று சந்தேகத்துக் டெமுண்டாய் வருத்த 

தோன்றிய தென்க, இது போதுமையணி. 168 

எள்ளுறவேனையோரையிரட்றெமொழிதலானும் 
வளளன்மார்பணிந் ததாரிலவண்டுவீழ்ந்தர ற்றலானு 
முளளுறப்பிணித் தவன்பினூ ழ்வினை த்தொடர்பினானு 
ஈள்ளிருள்பருகும்பைம்பூணளனை யேரளனெனரோர்ந்தாள. 

இ-ள். எள்உற - சந்தேகம்பொருந்த, ஏனையோரை - மத்த 

யோரை, இரட்டுசமொழிதலானும் - இரண்டுபொருள்படச் சொல்லுத 

லாலும், வள்ளல்மார்பு அணிந்ததாறில் - நளன் மார்பிலணிந்த மாலையில், 

வண்டுவீழ்க்்து அரற்றலானும் - வண்கள்வீழ்ச் தொலித்தலாலும், உள் 

ஞூறப் பிணித்த - உள்ளே பொருந்தக்கட்டிய, அன்பின் - அன்பினாலுண் 
டாகிய, ஊழ்வினைத் தொடர்பினானும் - ஊழ்வினையினுடை சம்பந்தத்தி 

னாலும், கள் இருள் - மிகுந்தஇருளை, பருகும் - உண்கின்ற, பைம்பூண்- 

பசிய பொன்னாற்செய்த ஆபரணங்களையுடைய, களனையே-ஈளனெனனு 

மாசனையே, களனென்று - நளமகாராசனென்று, ஓர்ந்தாள் - அறிந்தாள். 

6-2, ச் 

சேவாகளணிவ.து கற்பகந்தர்ச பொற்பூமாலையாகலால் அதில்வண்டு 

வீழாமைபத்றி  வள்ளன்மார் பணிந்ததாரில் வண்டுவீழ்ந்தரற்றலானு?? 

மென்றும், ££ ஊழிற்பெருவலி யாவுளமற்றொன்று, சூழினுர் தான்முக் 

அறும்? என்பதுபற்றி, ஊழ் வினைத் தொடர்பினானு மென்றும் 
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சொல்வினார் பொதுமையுற்றிருந்த நளனை ஏதுவினாத் இதப்பித்த 
லால் இது சிறப்பணி. ப்பட், 

மாதர்மென்னோக்ககொணிமதிமுகஞ்சிறி துகோட்டிக் 

காதன் மீதூரவுள்ளங்களிம௫ம்.தூங்கநின் ற 

கோதை யர்மணிசெய்செம்பொற்கோடிக்த் இனிதினேர் தந் 

தாதுலாமலங்கன் மா லைதளிரியல்கர த்திந்கொண்டாள். 

இ-ள். மாதர் - அழகுபொருந்திய, மல்கக் - மெல்லிய பார் 

வையையுடைய தமயந்தியானவள், நாணி - நாணமுற்று, மதிமுகம்-மதி 

போன்றமுகத்தை, சிறிதுகோட்டி-கொஞ்சம்வணக்கிக்கொண்டு, காதல்- 

அசையான து, மீதூர - அதிகரிக்க, உள்ளம் - மனமானது; களிமூழ் 

அங்க - களிப்புமிகுந்த மழெச்சிதங்க, கின்ற - அருகேஙின்ற, கோதை 

யர் - தோழிகள், மணிசெய் - நவமணிகள்பதித்த, செம்பொன்கோடி. 

கத்து - செம்பொன்னாற்செய்த தட்டில், இணிதின் ஏந்தும் - இனிமை 

யித்ராங்குகின்ற, தாதுஉலாம் - மகரந்த முலாவுகன்ற, அலங்கல்மாலை- 

மலர்மாலையை, தளிர்இயல் - தளிரினது சாமலையுடைய, கரச்தில்கொண் 

டாள் - கையிலெடுத் தக் கொண்டாள். எ-று, 

கணவனென்னுந் துணிபுடையவ ளாகலால், நாணிமுகஞ் சிறிது 

கோட்டியென்றார். அப்பொழுது தமயந்தி யுவகை என்னாற்சொல்வி 

முடியாதென்பார், களிமகிழ்க்தூங்கி நின்ற கோதையரெனப் பூந்தட் 

டேந்திய தோழிகளின் உவசை மாத்திரங்கூறினார். . 170 

இன்னரிச்சிலம்புசெம்பொற்கிண்கிணியார்ப்பவே&ி 

மன்னவர்மனமுங்கண்ணும்வண்டெனத்தொடர்ந்துவீ ழக் 

கொன் லஓுனைஉயிரவொள்வானீ டதர்கோல் கு௨வுத்தோண்மேற் 

பொன்னரிமாலைசூட்டிப்பூங்கழல்வணங்கிநின்றாள். 

| இதனால் தமயந்தி ஈளனுக்கு மாலைசூட்டல் 

சொல்லப்படுகின்ற து, | 

இ-ள். இன் - இனியவோசையைத்தருகின்ற, அரி - பருக்கையை 
யுடைய, சிலம்பு - சிலம்புகளும், செம்பொன்-சிவந்த பொன்னாற்செய்த, 

கிண்கிணி - சதங்கைகளும், ஆர்ப்ப - ஒலிக்கும்படி, ஏக - போய், மன் 

னர் - அரசர்களுடைய, மனமும் - நெஞ்சும், கண்ணும் - கண்களும், 

வண்டுஎன - வண்டுகள்போல், தொடர்க் துவீழ - தொட ர்புகொணடுவீழ, 

கொல் - கொல்லுகின்ற, நனை - முனையையுடைய; வயிரம்ஒள்வாள்-- 
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கூர்மைபொருந்திய ஒளிவீசுன்ற வாட்படையை யேந்திய நிடதர் 

கோன் - களமகாராசனுடைய, குவவு - இரட்சபொருர் திய, தோள்மேல்- 

புயங்களின்மேல், பொன்னரி மாலைகுட்டி - பொன்னரி மாலையை 

யணிர்த, பூங்கழல் - அழகுபொருந்திய அவன்பாதங்களை, வணங்கி 

நின்றாள் - பணிக் அத் எ-று. 
க் 

. இப்பொழுது fe இததவறின் தமயந்தி நமக்குப் பார்க்க . 

வங் இடையாளென்னும் நினைப்பு அவள் தமக்கு மாலை குட்டிலனென் 

னும் பொருமையினு மேற்பட்டிருத்தலால், மன்னவர் மனமுங கண் 

ணும் வண்டெனத் தொடர்ந்து வீழவென்றும், மாதீர்க்குக் கணவரைத் 

தொழுதலின் மிக்கதின்மையால் பூங்கழல் வணங்கி நின்றா ளென்றும் 

சொல்லினார். போன்னரிமாலை யென்பது - பொன்னை யரிக்அசெய்யு 

மொருமாலை யிருப்பினும், முற்பாட்டில் தாதுலாமலங்கன் மாலையென 

லால், இங்கு அமுதபோருந்திய வண்டுகள் சூம்ந்த மாலையேனப் 

பொருள் கொள்க. 18701 

வடி. மலர்நெடுங்கட்செவ்வாய்மடவரலினி துசூட்டுந் 

தொடையல்பொற்கிரியில்வீமுஞ்சுடர்மணியருவியேப்ப 

விடுக திரவலயத்த ண்டோண்மன்னவன்விழைவுகர்நம்து 

பிடி தமி இயுவகையபூத்தபெய்மமதக்களிறு போன்றான். 

[இசனால் அப்பொழுது களனுக்கிருந்த மகழ்ச்சி 
சொல்லப்படுகின் ற அ.] 

இ-ள். வடி - தேனையுடைய, மலர்-குவளை மலாபோன்ற, நெடுங் 

கண - நெடிய கண்களையும், செவ்வாய் - செவ்வாயையுமுடைய, மட 

வரல் - தமயந்தியானவள், இனிதுசூட்டும் - இனிமையோடுஞ் சூட்டிய, 

தொடையல் - மாலையானது, பொன்கிரியில் - மேருமலையில், வீழும்- 

ஒழுகுகின்ற, சுடர் - ஒளியையுடைய, மணி - இரத்தினங்களோடும் வரு 

கின்ற, அருவீஎய்ப்ப - அருவியையொப்ப, விகெதர் - இரணங்களை வீசு 

கின்ற, வலயம் - கேயூரமணிர்த, திண் - வவிமைபொருக்திம, தோள்- 

தோளையுடைய, மன்னடன - ஈளமகாராசன், விழைவுகர்க்து - ஆசை 

மிகுக்து, பிடிதழீஇ - பெட்டை யானையைத்தமுவி, உவகைபூ தத- 

ம௫ிழ்ச்சியண்டாகிய, டெய்மதம்களிறு - மதீம்பொழிகனெற யானையை, 

டோன்றான் - ஒத்தான். எ-று, ல 

பிடி - பெண்யானை, களிறு - ஆண்யானை. 
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நளன் பிடியைத்தழுவி முவடைபூத்த் களிறுடோன்றானென்னலால்* 

அவ்வாறுதமயந்தி களிற்றைத்தமுவி யுவகைபூத்த பிடிபோன்றாளெனக 

கொள்க. இது உவமையணி. 172 

பூணுலாக்டெர் தவல்குற்பொற்பெலாங்களிகொள் வண்டின் 

ர ர பாப. தழால் 

நாண மீதூாரப்பைம்பொன்னலத்தபூங்கொடியினொல்க 

வாணகையுயர் ததசெவ்விமதிமுகங் கோட்டிநினறார். 

இ-ள். பூண்உலாக்டெந்த - ஆபரணங்க ளசைந்துடெந்த, அல் 

குல் - அல்குலைேயுடைய தமயந்தியின த, பொற்பு எலாம் - அழகனைத் 

தையும், களிகொள் - களிப்பைக்கொண்ட, வண்டின்-வண்டுகளுடைய , 

பாண் உலாக்டெந்த - இசையுலாவிக்கெந்த, தாரான்-மாலையையணிக்த 

நளனானவன், பருகுவான்போல - கண்ணாலுண்பவன்போல, கோக்க. 

பார்க்க, (அதனால்) நாணம்மீதூர - காண மதிஃறிக்க, பைம்பொன்-ப௫ய 

பொன்னாலாகிய. நலத்த - நன்மையையுடைய, பூகொடியின்-பூங்கொடி. 

போல், ஓல்கி - துவண்டு, வாள் - ஒளிபொருந்திய நகை உயிர்த்த- 

புன்னகையைத்தந்த, செவ்வி - அழகுபொருக்கிய, மதிமுகம் - சந்திரன் 

போனறமுகத்தை, கோட்டியின்னுள் - வணங்கிக்கொண்டு நின்றனள். 

௦-௮, 

' தமயந்தி மாலைகுட்டியபடியால் நமக்கு எப்படியுந் துணைவியாயி 

னள், இணிசாம் அந்தரங்கத்தில்  ௮வளழகைப் பாரப்போமென்றில்லா 

மற் பொற்பெலாம்பருகுவான்்போல கொக்கவென்றமையால், அவளழ 

இடத்திருந்த ௮வாவானது அப்பொழுது அவன் விலேசத்தினு மேற் 

பட்டிரு்ததுபோலும். அவளுக்கும் அ௮ப்ப'யிருப்பினும் பெண்பாலா 

கையால் வெளிப்படுத்த ளென்பதஅதோன்ற நாணமீதாரப் பூங்கொடியி, 

னொல்கி நகையுயிர்த்தசெவ்வி மதிமுகங்கோட்டி நின்றாளென்றும் 

சொல்லினார். 173 

அலைகட ஓயிர்த்தபொன்னம்பாவையையலங்குசோ தி 

நிலவுமிழ்பளிக்குமாடவேதிகைகொணர்ர் அநீங்காச் 

சிலதியருயிரையன்னதோழியர்செவிலித் தாயர் 

விலைவரம்பறியலாகாமென் றகிலெழினிவீ ழ்த்தார். 

இ-ள் அலைகடல் - பாற்சமுத்திரமான த, உயிர்த்த - பெற்ற 

பொன்னம்பாவையை - இலக்குமியையொத்த தமயந்தியை, அலங்கு- 

அசைகின்ற, ே £தி நிலஉமிழ் - யிகுக்தவொளியைல் கொப்புளிக்கனெற, 

பளிக்குமாடம் ட்டம் - பளிங்கரிந்துசெய்த உபரிகையிருக்கு மேடை 
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யில், கொணர்ந்து - அழைத்துக் கொண்டுவந்துவைத்து, நீங்கா - நீங் 

காத; லெதியர் - ஏவல்செய் தோழிகளும், உயிரை அன்னதோழியர்- 

உயிரையொத்த தோழிகளும், செவிலித்தாயார் - வளர்த்ததாய்மாரும், 

விலைவாம்பு அறியலாகா - விலையளவறியக்கூடாத, மென் அகில், மெல் 

லிய லையாற்செய்த, எழினி- திரையை, வீழ்த்தார்-விடுத்தார்கள். எ-று. 

சிலதியராதியர் எழுவாய். 

அரசரைத் தனித்தனி கண்டுவந்ததிற் பொழுது நீட்டித்ததால் 

இளைப்புறுமென்று தமயந்தியைப் பளிங்குவேதிகையிற் சேர்த்திப் பிறர் 

அவனையும் பிறரையவளும் சோக்காமைது பொருட்டுச் சில கியர்முதலவி 

யோர் இிரைவீழ்த்தனரென்க, 174 

தாவருஞ்£ற்றத்அப்பிற்றறுகண்மால்யானேயன்ன 

மேவலர்கடந்தவொள்வாள் வேந்தர்கோன்முழவுத்தோண்மே 

மா வகிர்நெடுங்கண்சூட்டோலைய மாலையாகக் [ன் 

காவலர்முகங்களெல்லாங்கமலமொ த்திருந்தமாதோ. 

இ-ள். தாவரும் - தாவுதற்கரிய, £ற்றத் அப்பின் - மிகுந்தகோபத் 

தையும், தறுகண் - அஞ்சாமையையு முடைய, மால்-பெருமை பொரும் 

திய, யானை அன்ன - யானையை யொத்த, மேவலர் - சத்துருக்களை, 

கடந்த - வென்ற, ஒள் - ஒளிபொருந்திய வாள்-வாட்படையையுடைய, 

வேந்தர்கோன் - களமகாராசனுடைய முழவு - மத்தளத்தையொத்த, 

தோள்மேல் - புயங்களின்மீ து, மாவதிர்-மாவடுடுவின் பிளபபையொத்த, 

நெடுக்கண்-நெடிய கண்களையுடைய தமயந்தியானவள், சூட்டும்-தரித் த, 

மாலையே - பூமாலையே, மாலையாக - மாலைப்பொழுதாக, காவலர் - ௮4௪ 

ருடைய, முகங்களெல்லாம் - முகங்களனைத்தும், கமலம் - தாமரைமல 

ரை, ஒத்திருந்த - ஓத்திருந்தன. எ-று, மாது - ஓ - அசைகள். 

நெடுங்கணென்பது - பண்புத்தொகை நிலைச்களத்துப்பிறக்ச அன் 

மொழித்தொகை. தமயந்தி நளனுக்கு மாலை தீரித்தவளவில் மற்றை 

யாசர் முகங்கள் குவிதல்பற்றி அவள்குட்டிய மாலையை மாலைப்பொழு 

தாகவும், அவர்முகங்களை அம்மாலைப் பொழுதிற் குவியும் தாமரைமலராக 

வும் சொல்லினார். முகங்கள் கமலமொத்திருந்த வென்னும் உவமை 

மாலையே மாலையாகவென்னும் உநவக மடியாக வருதலாற் கலவையணி. 

சுயம்வரப்படலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 718. 
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- பபோர்புரிபடலம். 

[இப்பட்லத்தாற் சுயம்வரத்திற்கு வந்த அரசர் தமயந்தி ஈளனை 

விரும்பி மாலை சூட்டுதலால். தாம் அவளைக் கைப்பற்றும் 

பொருட்டு அவனை வெல்லவெண்ணிச் செய்யும் 

யுத்தம் சொல்லப்படுகின்ற து. | த 
் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 
௫ 

ச பப்ளைணம்்றென் னா 

நன் வொழுகொளியாரமார்பருவாக்கடன் மெலியவார்ப்பப் 

பொழிக திர்வயிரவொள்வாட்புரவலன் புழும்கிறெஞ்சம் 

விழியமழல்க அவநோக்கிவேந்தரைவிழித் தச்சொல்வான்.. 

| இதனால் அரசர்கள் மகிழ்ச்சியும் இந்திரன் பொராமையுஞு . 
“ சொல்லப்படுகின் றன. | 

இ-ள். அழகினை - செளந்தரியத்தை, சமந்தபேறு - தாங்யெபேற் 

தினை, அணங்கு - தமயந்தியானவள், இன்றுபெற்றனள் என்னா-இன்று.. 

தான் பெற்றாளென்ற, ஓஒழுகுஒளி - ஓளிவிளங்குகின்ற, அரம் - மணி 

லடமணிந்த, மார்பர் - மார்பையடைய அரசர்களனைவரும், உவாக்கடல்- 

பூரணைக்காலத்துச் கடலானது, மெலிய - ஒளியித்குறையும்படி, ஆர்ப்ப- 

ஒவிக்க, (அ.துகண்டு,) பொழிகதிர் - கரணங்களை . வீசுகின்ற, வயிசம்- 

ஒள்வாள் - ஒளிபொருக்திய வச்சிரவாளையுடைய, புரவலன் - இத்திர 

னானவன்; நெஞ்சம்புழுங்கி - மனம்வெந்து; விழி - கண்களில், அழல் 

கதுவ - ரெருப்புப்பற்ற, நோக்கி - பார்த்து, வேந்தரை - அரசரை, 

விளித்து - அழைத்து, சொல்வான் - இவ்வாறு சொல்வான். எ-று, 

நளனுக்கு மாலைசூட்டுதலால் தமயந்தி யழகிற்கு அவனன்றி காம் 

தகுதியுடையோ மல்லமென்று, மற்றையரசர் நினைத்தமைதோன்ற அம 

இனைச்சுமந்த பேறுபெற்றன னணங்கின்றென்றும், அதி லவ்வரசர்க்கு 

மகழ்ச்சியன்றிப் பொறாமை யின்மை தோன்ற . ஆசமார்பர் உலாக்கடல் 

மெலிய வார்ப்பவென்றும், இந்திரன் தூதுகள் வீடுத்தும் களவேடங் 

கொண்டும் தம்மி லொருவர்க்கும் அவளிசையாமையால் வந்த அவமானம் 

பற்றிப் பொறாமையும் வெகுளியுங் கொண்டமை தோன்றப் புழுங்கி 

செஞ்சம் விநியழல் கதுவவென்றும், அதலால் அவ்வரசர்க்கும் பொறாமை 
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யுண்டாசக்கனமைதோன்ற வேந்தரை விளித்துச் சொல்லா னென்றும் 

சொல்லினார். (1 வெள்ளிலை வேற்கணாளைச் சீவகன் விரைந்துவென்றா, 
னொள்ளியனென்றுமாக்த ருவாக்கடன் மெவியவார்ப்பச், கள்வராற் புவி 

யைவேறு காணியைகாவன் மன்ன, னுள்ளகம் புழுங்கமொதோ வுசைத்த 

னன் மன்னர்க்கெல்லாம் ?? எனச் வக சிந்தாமணியாநம் இவ்வாறு 
கூறுதல் சாண்க.--பூரணைக்காலத்தில் நிறைமதி கண்டால் கடல் மிக் 

கொலித்தலறிக, 1 

விரிகதிர்ப்பரிதிமுன்னர்வெண்ம திமழுங்குமல்லா ற். 

பரிதியுமதியக்தொன் நிற்படரொலிமழுங்க லுண்ே டா 

வரசா்காணிவிர்வெய்யோனருங்குலத்துதித் துக் தங்கண் 

மர பின் மன்னவற்கு நுங்கண்மாணெழின் மழுங்கினீ சால். 

[ இதுமுதல் கான்குபாட்டால் இந்திரன் கலக 

மூட்டுதல் சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். விரிகதிர் - விரிந்த கரணங்களை யுடைய, பரிதிமுனனா- 

குரியன்முன்னே, வெண்மதி - வெண்மைபொருந்திய சந்திரன், மழுங் 

கும் அல்லால் - மழுங்கிப் போகுமல்லாமல், பரிதியும் - சூரியனும், மதி 

யந்தோன்றில் - சந்திரனுதித்தால், படர் - விரின்ற, ஒளி மழுங்க 

லுண்டோ - ஒளிகெடுதலுண்டோ; (இல்லை இவ்வாறிருக்க.) அரசர் 

காள் - அரசர்களே, நீவிர் - நீங்கள், வெய்யோன் - குரியணாடைய, அருங் 

குலத்து உதித்தும் - நிடைத்தற்கரிய மரபிணிற் பிறந்தும், திங்கள்மா 

பின் மன்னவற்கு - சந்திரவம்சத்திற்பிறந்த அரசனுக்கு நுங்கள்-உங்களு 

டைய, மாண் - பெருமைபொருக்கிய, எழில் - அழகு; மழுங்தனீர்- - 

மழுங்கிப் போனீர்கள். எ-று, 

சந் திரவம்சத்திற் பிறந்தவன் களன். 

உலகத்தில் யாவருக்கும் குலத்தை யிழிவுபடுத்தலி லுண்டாகும் 

வேற்றுமை மற்றொன்றி லுண்டாகாதென்பது பற்றி ௮ரசரைகோக்கி 

இவ்வநறு சொல்லினனென்க. 2 

உரிமையிற்புணர்ந்தமாதரூடவுமறுத்திம்மா இன் 

வரிமுலைப்போகம்வேண்டி மணவினை துணிக் அவர் தீர் 

குரு திவேல்சுமர் தவாளாவீ ங்யெகுவவுத்தோளீர் 

இருநகர்க்னிநீர்போய் நுந்தெரிவையர்க்கென்சொல்வீரே. 

இ-ள். உரிமையில் - கஇழமையிஞால், புணர்ந்த - கூடிய, மாதர்- 

மங்கையர்கள், ஊடவும் - பிணக்கிக்கொள்ளவும்; மறுச்து-அதை நீக்க, 
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இம்மாதின் - இந்தமங்கையினுடைய, வரி - ர்்வ்க்கோலிக்லை தியம் 

மூலைப்போகம் வேண்டி - தனத்தினுடைய போகத்தை விரும்பி, மண 

வினை - விவாகத்தொழிலை, துணிந்துவர்£ர் - நிச்சயித் துக்கொண்டு வர் 

தீர்கள், குருதி - உதிரந்ே தாய்ந்த; வேல்சுமந் த-வேற்படையமைச்சுமந ௮௦ 

வாளா - லீணாச, வீங்கிய - பருத்த, அவிவுக்தோனர? ு இரட்சிபொருக 

திய தோள்களையுடைய அரசரே, இருககர்க்கு - உங்களுடையககரச் திற்கு, 

இனி ஃ இப்பொழுது, நீர்போய் ஃ நீர்சென்று, நும்தெரிவையர்க்கு-உமமு 

டைய மனைவிகளுக்கு, என்சொல்லீர் - யாதுசொல்வீர்கள், எ-று 

வேறொருமாதரைச் தமது கணவனினைத்தது தெரியினும் பொருத 

மங்கையர் தமயந்தியின் விவாகத்தைக்குறித் துவந்த அரசரோடு மிகவும் 

பிணங்கியிருப்பரென்பத தோன்ற மாதரூடவுமென்றும் நீர் விரும்பி 

வந்த தமயந்தியைக கொண்டுபோன நளனையவெல்லும் வல்லமை உமக் 

இல்லையென்பது தோன் ஐக்குருக வேல் சுமந்து வாளாவீங்யெ குவவுச் 

கோளீசென்றும், இங்ஙனமான $£ர் உம்முடைய மனைவியர் பிணச்சையுஈ 

சணிச்சமாட்டீ ரென்பதுதோன்ற நந்தெரிவையர்க் கென்சொல்லீரென் 

றும் சொல்வினான், ட 

சூழிருஞ்சடைகடாங்கச்சுடாமுடி துற துகான்போய் 

வீழ்சருகருந் திநீவிர்மெய்த்தவம்புரி தல்வேண்டுக் 

தாழிருங்கூர்தலாளைகிடதர்கோனறமீஇயபோதே 

யாழிசூழுலகமெல்லாமவன டி படுக்குமன்றே. 

இ-ள். சுடர்முடி - இரணங்களையுடைய இரீடங்களை, துறந்து- 

விடுத்து, சூழ - சுற்றுதன்த, இரு - பெரிய, சடைகள்தாங்கி - சடைக் 

ளைச்சுமந்து, கானபோய் - வனத்திற்சென்று வீழ் - அம்கே யுதிரனெற, 

சருகுஅருந்தி - சருகைப்பு௫த் து, நீவிர் - (அரசர்களே) நீர், மெய்த்தவம்- 

உண்மையாகிய தவத்தை, புரிதல்வேண்டும் - செய்தல்வேண்டும், (௮ஃ 

தேனெனில்,) தாழ் - தாழ்ந்த, இரு - பெரிய, கூந்தலாளை - அளகபா 

ரத்தையுடைய தமயந்தியை, மிஃதர்சோன - நளன், தழீஇயபோதே- 

தழுவியபோதே, அழிகுழ் - கடலா ர் சூழப்பட்ட, உலகமெல்லாம்-பூவுலக 

மனைத்தும், அவன - அவ்வாசனுடைய, அடிபடுகசூம் - அடிபணிந்து 

கடக்கும். எ-று, 

உம்முடைய குலத்திற்கும் உமக்கும் இப்பொழுதுவர்த குற்றம் 

போரில்வென்று நீக்கல்வேண்டும்; ௮ங்கனமின்மையால் இச்செய்கையா 
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வன்றித் தீராதென்பான் மெய்த்தவம் புரிதல்வேண்டுமென்றும், தம 

பந்தி இலக்கணமுழுவதும் அமைந்த வுருவுடையவளாதலால் அவளை 

மணந்தவன் பூமண்டலமுழுவதும் ஆள்வனென்பது தோன்ற, ஆழிகுழு 

லகமெல்லா மவனடிபடுக்குமென் றும் சொல்லினான். :: வடஇசைக்குன்ற 

மன்னவான் குலமாசுசெய்தர், விசெதிர்ப்பரிதிமுன்னர் மின்மினிவிளக்க 

மொத்தீர், வடவுரையென்றுமாயும் வாளமாஞ்சினீரேன், முடிஐ,௰௩ 

தளியீர்போடி 'முணீவனம் புகுமினென்றான். ?? 4 திருமக ளிவளைச் 

சேர்ந்தான். ழறெண்டிரை யாடைவேலி, யிருகில மகட்குஞ்செம்பொ னே ் 

பிக்கு ற்ப! செருகிலச் திவனைவென்றர் கரு குரிய 

சென்றான்; கருமன நச்சுவெஞ்சொற் கட்டியங் காரனன்றே ? ? இவ்வாறு 

திரத்தக்கதேவநங் கூறுசல்காண்க, 4 

கண்டவாமனமுங்கண் ணுங்கவாந் திடவனப்புவாய்ந்த [டா 

வொண்டொடிமாலைவய்ந்தோற் குரியளென றெண்ணஃவண் 

திண்டிறனிட தர்கோமான் செருவினிலிரியல்போ க 

மண்டமர்கடந்தவொள்வேன் மன்னவற்குரியளென்றான். 

இ-ள். கண்டவர் - தன்னைப் பார்த்தவர்களுடைய, மனமும்-மனத் 

தையும், கண்ணும் - கண்களையும், கலர்க்திட - வாரிக்கொள்ளும்படி, 

வனப்புவாய்க்த - அழகுபெற்ற,; ஒண்தொடி - தமயந்தியானவள்; மாலை 

வேய்ந்தோன்கு - மாலைகுட்டினவனுக்கு, உரியள் என்று - உரிமையுடை, 

யவளென்று, எண்ணவேண்டா - நினைக்கவேண்டா, திண் இறல்-மிகுக்த 

வலி £யையுடைய, நிடதர்கோமான்-நிடததேசத்தரசன், செருவினில்- 

போரில், I இரியல்போக - ஓடிப்போக, மண்டு - நெருங்கிய, அமர்-யுத் 

தத்திலே, கடந்த - செயித்த; ஒள்வேல் - ஒளிபொருந்திய வேலை 

யுடைய, மன்னவன்கு - அரசனுக்கு, உரியள் என்றான் உரிமையுடைய 

வளாவாளென்றான். எ-று, 

நளனைப்போர்செய்து வெல்லினும் அரசர் பலராதலால் இவள் எவ 

னுக்கு உரியவளாதலென்னுஞ் சந்தேகமுண்டாகாமைப் பொருட்டு; இங் 

'இரனணானவன் நிடதர்கோமான் செருவிணிலிரியல்போகமண்டமர் ' கடந்த 

பவொள்வேன் மன்னவாக் குரியளென்றானென்க. மேத்படலத்தில் நூற் 

ஐறுபத்தைந்தாம் பாட்டிற் காட்டிய அனிக்கப்துக் ககம மென்னு மேற் 

கோளால் பிறரும் இவ்வாறு கூறுதல் காண்க, | த. 
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ன் றலுங்கடவட்டி ஙகளிருங்குலமிழித்துக்கூற. 
னன றநன்றென்ன நக்குநாமவேல்வமுது£ றி 

ர மனன ப்பனென்னாவெர் ஸிறுவாளுறையினீக்க1 த் 

குன்றெறிவயிரவொள்வாட்கு குரிசின்மேற்கனன்றுசென்றான். 

[ இசனால் அக்கலகவார்த்தைகேட்டபாண்டியன் வெகுளல் 

சொல்லப்படுகின் ற து. | 

இ-ள். என்றலும் - இப்படியென்று இந்திரன் சொன்ன வளவில், 

கடவுள் - தெய்வத்தன்மையுள்ள, திங்கள் இருங்குலம் - பெருமை 

பொருக்தய சந்திரவம்சத்தை, இழித்துக் கூறல்-இழிவுபடுத்திச் சொல் 

லல, நன்று நன்று என்ன - நல்லதுநல்லதென்ற, நக்கு - நகைத்து, 

காமம் வேல் - அச்சத்தைத் தருகின்ற வேற்படைமையுடைய, வழுது- 

பாண்டியராசன், £றி - அதட்டி, உன்தலை - இப்படிச்சொல்லிய உனது 

சிாத்தினை, துணிப்பன் என்னா - தறித்து விடுவேனென்று, ஒளி .த-- 

பிரகாசிக்கின்ற, வாள் - வாளை, உறையின்நீகதி - உறையினின் றநீக்கி, 

குன்று எறி - மலைகளின் சிறகையறுத்த, வயிரம் ஒள்வாள் - ஒளியை 

யுடைய வச்சிரவாளை யேந்திய, குரிசில்மேல்-இந்திரன் மேல், கனன்று- 

கோபித்த, சென்றான் - போனான். எ-று, 

குன்றென்பது அதன் சிறடினுக்காதல் - அகுபெயர், சன்று நன்று 

என்னும் அடுக்கு இகழ்ச்சிப்பொருளில் வர்தது. 

உமையவள், பரமசிவன், குமரவேள் என்னு மூவரும் விரும்பிவர் து 

அரசுசெய்திருக்த குலமாகலாலும், சந்திரனைச் வென் முடிமேற் கொண் 

டிருத்தலாலும், அந்தவம்சத்தைக் கடவுட்டிங்களிருங குவமென்றார், 

அதனால் அக்குலத்திற்றோன் றிய பாண்டியனுக்கு அதை இழிவுபடுத்திய 

இட்திரன்மேல் வெகுளியுண்டாயிற்றென்க. 6 

வெகுளலையணங்திற்காககள னுருக் கொண்டு மய 

வகல்விசும்பளிக் கும்வேர் தனிவனென வமராகூறத் 

தஅகளெழ்மெளலிபண்டுதோ ற்றவன் றன்னோடென் சொ 

லிகலெனப்புகையுமொள்வாளுறைசெ றித்ததினா ன 

இதுவமது. 

ச் 

இ-ள், வெகுளலை - கோபியாதே, அணங்கிற்கு ஆக - தமயக 

காக, நளன் உருக்கொண்டுமேய - களன் வடிவங்கொண்டுவற்த, அகல் 

வட அஃன்ற தெய்வலோகத்தை; அளிக்கும் வேந்தன் - காக்குமிந் 
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திரன், இவன் என - இவனென்று, அமரர்கூற - தேவர்கள்சொல்ல 

(அதுகேட்டு), அகள்எழ - தூளியெழும்ப, மெளலி - கிரீடம், பண்டு- 

முன்னே, தோற்றவன் தன்னோடு - தோற்றுப்போன இவனோட, என் 

கொல் இகல் என - என்னபோரென்று, புகையும் - புகைதின்ற, ஒள் 

வாள் - ஒளிபொருந்திய வாட்படையை, உழறைசெறிச் து-உழையிலிட்டு, 

ஏகினான் - போனான். எ-று, 

மதுரையில் உக்கிரபாண்டியன் அரசு செய்திருந்தராளில் தன 

ஞட்டிவிருக்கும் பொதியமலையின் கண்மேய்ட் திருந்த மேகங்களைப் பிடி ச் 

அத் தளைசெய்தான். அதைக்கேட்டு அப் பாண்டியனோடெதிர்த்து யுத் 

தஞ்செய்து * இந்திரன் மகுடபங்கப்பட்டுத். தோற்றோடியபடியால் 

தோல்வி யடைந்தவசோ டெதிர்த்தல் தருமமென்றென்ப பற்றி இவன் 

அவ்விந்நிரனென்று கேட்ட வாசன்,  துகளெழமெளலிபண்டு தோற்ற 
வன் றன்னோடென்கொ, லிகலெனப்புகையு மொள்வாளுறை செறித 
தேடினா ?? னென்றார். i 

கூற்றெனக்கனலியெனனக்குல வரை திரிக் குமுறிக் 

காற்றெனவுரு மேறென்னக்கதிர்முடியரசரெலலா 

மாற்றருஞ்£ற்றத்3தாமெடங்கலர் தவிரினின் றும் 

பாற்றினஞ்சுழலும்வைவாட்படையொடுகிலத்திற்பாய்ந்தார். 

[ இதுமுசன் மூன்றுபாட்டுக்களால் அரசர்செய்கை 
கூறப்படுகின்றது ] 

இ-ள், கூற்றஎன - யமன்போலவும், கனலி என்ன - அக்கினி 

போலவும், குலவரை - சத்தகுலகிறிகளையும், தரிக்கும் - சுழத்றுகன்2, 

ஊழிக்காற்றுஎன - முடிவுகாலக் காழ்றட்போலவும், உரும்லறு என்ன- 

இடியேற்றைப்போலவும், க திர்முடி - இரணங்களையடைய கரீடமணிந்த, 

அரசர் எல்லாம் - அரசரனைவரும், மாற்றும் - நீக்குதற்கரிய, 2ற்றத் 

தோடு - கோபத்துடன், மடங்கல் அம்தவிசனின்றும் - இங்காசனத்தி 

விருந்த, பாறு இனம் - பருந்துக்கூட்டங்கள், சுழலும்-வட்டமிடுகின் த, 

வை - கூர்மைபொருக்திய, வாள்படை ஓடும் - வாளாயுதத்துடன், நிலத் 

இல் - பூமியிலே, பாய்ந்தார் - குதிததார்கள். எ-று. 

% இந்திரன் மகுடபங்கப்பட்டுத் தோற்றோடியதைப் பின்வரும் 
செய்புளாலும் உணர்க. திரு விளை பாடற்புராண 1 ம் - இந்தின் முடிமேல் 
வளையெறிந்தபடலம். (6 காய்னெ மடங்கலன்னான் கைவளைசுழற்றிவல் 
லே - வீனென் குலிசந்தன்னைவீழ்த்த து விடுத்தான் சென்னிச் தேசனன் 

மகுடந்தள்ளிச்சிதைத்தது சிெதைத்தலோடுங் - கூசினனஞ்சிப்போனான் 
குன் றிறகரிக்தவீரன் !” என்பதனாலறிக, 
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உயிர்போக்கலால் யமனையும், 8றுசெய்தலால் அக்னியையும், வேகத் 

தோடு தள்ளுதலாற் காற்றையும், கர்ச்சித்து நடுச்சஞ்செய்தலால் இடி 

யேற்றையும், பெரும்பான்மைபற்றி அரசர்க்கு உவமையாக்கினார். என்ன- 

உவமவுராபிடைச் சொற்கள். 6 

கொய்யுளைக்கலினப்பாய்மாகொடிஞ்சியந்தேரிற்பூட்டி 
மைய மாமதத்தயானை பருமித்துபறலியேனுஞ் 

செய்யகண்புதைக்குஞ்£ற்றத்திலகெழுவயவா சூழ 

மொய்கழலாசரெல்லாமுருகுலாந்தும்பைவேய்ந் தார்: 

இ-ள். கொய்உளை-கொய் துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, ।கலினம்- 

கடிவாளம்பூண்ட, பாய் - தாரவுகன்ற, மா - குதிரைகளை, கொடிஞ்சிஅம் 

தேரில் - மேன்மொட்டையுடைய இரதங்களில், பூட்டி - பூட்டுதல் 

செய்து, மையல் - மயக்கம்பொருந்திய, மா- பெரிய, மதத்த - மும் 

மதத்தையுமுடைய, யானை - யானைகளை, பருமிச் து-அலங்கரித் த, மறவி 

யேனும் - கூற்றுவனாயினும், செய்ய கண்புதைக்கும் - வந்த கண்களை 

மூடிக்கொளளத்தக்க, £ற்றம் - கோபத்தையுடைய, திறல்செழு-வலிமை 

பொருந்திய, வயவர்குழ-காலாட்கள் தம்மைச் சூழ்ந் துவரும்படி மொய்- 

நெருங்கிய, கழல் - வீரக்கழலையணிந்த, அரசர் எல்லாம்-அரசானைவரும், 

முருகுஉலாம் - தேனோழுகுகின்ற * தும்டை-தும்பைமாலையை, வேய்க் 

தார் - தரித்தார்கள். எ-று. 

் தும்பைலேய்தலாவது - (£ செங்களச்து : மறங்கருதிப் - பைந்தும் 

பை தலைமலைந்தன்று.?? கார்கருதிநின்ற திரு்கெளவை விழுப்பணை 

யான், சோர்குருதி சூழாநிலகனைப்பப் - போர்கருதித், துப்புடைத் தும் 

பைமலைம் தான்றுகள நசீர், வெப்புடைத் தானையெம்வேந்து,?? என்னும் 

புறப்போரள் வேண்பாமாலையாலறிக, 9 

கொடுங்குணில் பொருதவெற்றிப் போர்ப்பறைகுளிற 

கெம்போர்க், கடுந்திறல் வயவர்விஈனாண் புடைப்பொலிகடலி 
கலையை வை வைய யய 

* தும்பை - எழுவகைப் புறத்தணையுள் ஒன்று, கெய்தல் என் 
னும் அகத்திற்குப் புறனாகவுள்ளது. 4: தும்பைதானே நெய்தலதுபுற 
னே ?? என்றார் அசிரியர் தொல்சாப்பியனாரும் தும்பை என்பது சூடும் 
பூலினாற் பெற்றபெயர். அதுபற்றியே, இக்.நாலாரும் *( துன்டைவேய்க் 
தார்? என்றார். தம்வலிமையே பொருளாக்கொண்டு பகைத்த வேந்த 
னுடன் எதிர்பொரச் சேறுங்கால் இம்மாலை குட்டிச் சேறலின் இ௩ஙனம் 
கூறப்பட்ட த. இது தமயந்தி மாலைகுட்டிய ஈளனைரோக்கிப் பொறாமை 
நிகழ்ந்த வேந்தர். அவட்பெறல் குறித்துச்சென்ற தும்பையாகலின் 
வெட்டிப் புறத்துத் தும்பையென்ப, 



ன் 

க் நைடசம். 

ஞார்ப்பச் சுடுங்கனல் குளிர வெய்தாச் சுடர்விழி பொறிகள் 

திந்த; மடங்கலே றனையவேந்தர் வாளமரமுவத்து நமர். 

இ-ள். கொடுங்குணில்-வளைந்த குறுந்தடியால், பொருத-அடி க்கப் 

பெற்ற, வெற்றி - சயத்தைத்தருகன்ற, போர்ப்பறை - யுத்தமுரசு- 

குளிற - ஒவிக்க, வெம்போர் - வெவ்விய போர்செய்கன்ற, கடுந்திறல்- 

மிகுந்த செளரியத்தையுடைய, வயவர் - படைவீரர்கள்), வில் - வில்லை 

ளைத் அச்செய்யும், நாண்புடைப்புஒலி - குணத்தொனணிகள், கடவின் 

ஆர்ப்ப - கடல்போலொலிக்க, சுடுங்கனல் - சடுகின்றரெருப்பும், குளிர- 

குளிரும்படி, வெய்தா - வெப்பமாக, சுடர்விழி-சிவந்தகண்கள், பொறி- 

நெருப்புப்பொறிகளை, சிந்த - தெற, மடங்கல்ஏறு இனைய-சிங்கவேற்றை 

மொத்த, வேந்தர் i அரசர்கள், வாளமர் - வாட்போர்செய்கின் த) அழு 

வம் - யுத்தகளத்தில், உற்றார் - அடைந்தார்கள். எ-று, 

அநேக ரிறக்கும்படிசெய்யும் போரைக்குறித்துப் பறையை யடிக 

கின்ற தாதலால், குணிலென்னாது கொடுங்குணிலென்றார், விழிகள் இக் 

தும் பொறிகளுக்குச் சுடுங்கனலை ஒப்புச்சொன்னால் நெருப்புக்கு நீரை 

ஒப்புச் சொல்லுதல்போ லிருத்தலாற் £: சடுங்கனல் குளிசவெய்சதாச் 

சுடர்விழிபொறிகள் சிந்த ?? வென்றார். குளிற, ஆர்ப்ப, சந்தவென்னும் 

பெயரெச்சம் வேந்தரென்னும பெயரைக்கொண்டு முடிந்தது. 10 

மன்னவர் தருக்கும்வெம்போர்வயிரவாளசுப ந்ததிண்டோட் 

பொன்னகர்க்கிறைவன் சூழ்ச்தபுணர்ப்புகா ங்காண்டுமென்னா 

வொன்னலாகலமூழ்கயூன்சுவைத் ததரமாந்து 

மின்னகுபரிதியொள்வேல்வேந்தர்கோன் சறிதுகக்கான். 

[ இதனால் ஈளன அ செருக்குச் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இன். மன்னவர் - அரசர்களுடைய, தருக்கும் - கர்வமும், வெம் 

போர் - வெவ்விய போர்செய்கின்ற, வயிரம்வாள்சுமந்த - வச்சிராயுதத் 

தைச்சுமந்த, திண்தோள் - 'வலிமைபொருந்திய தோள்களையுடைய, 

'பொன்னகர்க்கு இறைவன் - இந்திர னானவன், சூழ்ந்த - எண்ணிய, 

புணர்ப்பும் - சம்பந்தமும், நாம் காண்டும் என்னா-நாங்காண்போமென்று, 

ஒன்னவர்-சத் தருக்சளூடைய, அகலஷூழ்கி-மார்பினிடத்திலே குளித்து, 

ஊன்சுவைத்து - மாமிசத்தைமென்று, உதிரம்மாந்தும் - புண்ணீரைக் 

குடிக்சின்ற மின்ககு - ஒளிவிடுகின்ற, பரிதி - குரியன்போன்ற, ஒள் 
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வேல் - ஒளிபொருந்திய வேற்படையையுடைய, வேந்தர்கோன் - கள 

மகாராசன், சிறி ஐ - கொஞ்சம், சக்கான் - இரித்தான். எ-று, | 

* இங்கே நளன் சிரித்தது வீரச்சிரிப்பாம் அ தபரமவென் இறித் 

அத் திரிபுரத்தை யெறித்தலாலறிக, 66 ஒன்னலரைச் செற்றனவொச் 

குஞ் சிறுகைசெய்வன '? வென்றார் பிறரும். ப 11 

சிலகுழைத்தரசர்நின் ற£ீற்றமுநிணம்வாய்ப்பில்டிக் 

கொல்பழுத்தெ £ழு கும்்2 வலா ன்ளுவவுத்தோட்பணேை ப்புசோக் 

யிலைமுகப்பூணினாண்மற்றென் கொலாய்விளை யுமென்னா (இ 

முலைமுகட்டலங்கல்வேற்கண்முத் துகவெருவிநின்றாள். 

| இதனால் தமயந்தி வருந்தல் சொல்லப்படுகின்ற [2 

இ-ள். சிலைகுழைத்து - வில்லைவளைத் து, அரசர்நின்ற - அரசர் 

நிற்கப்பெற்ற, சீற்றமும் - கோபமும், நிணம் - கொழுப்பை, வாய்ப் 

பிலி - வாயிற்சிதறி, கொலைபமுத்து - கொல்லுதல்யிகுக்க, ஒழுகும் 

ஒழுகுகின்ற, வேலான் - வேற்படையையுடைய, களனது, குவவுத் 

தோள் - திட்பொரும்திய தோள்களினுடைய, பணைப்பும்- பூரிப்பும், 

நோக்கி - பார்த்து, இலைமுகம்பூணினாள் - தமயந்தியானவள், என் 

கொலாய் விளையும் என்னா - யாதாய் முடியுமோவென்று, முலைமுகட்டு- 

தனங்களினுடைய உச்சயில், வேல்கண் - வேல்போன் ற கண்களினின் 

தும், முத் துஉ௧ - முத்துப்போல் நீர்துளிக்க, வெருவி - பயந்து, நின் 

ருள் - நின்றனள். எ-று. 

அரசர்கோபததையும் நளன்றேோள் பூரிப்பையும் பார்த்த தமயந்தி 

யானவள் அரசனுக்கு இத்தனைபேர், பகையாசற்கு நான்க ரணமானேன் 

இனி யாதாகுமோவென்று வெருவி நின்றனளேன்க, மற்று- அசைநிலை, 

செழுங்கடைம ழைக்கணல்லாய்திண்கலைகுழைத் அவெம்போர் 

கெழுந்த விவவரசாமார்பத் திழிபெருங்குருதிம ந்தப் [க் 

* நகை முறுவலித்து நகுதலும், அளவே சிரித்தலும் பெருகச் 
சரித்தலுமென மூவகைப்படும், நகையென்ப அ விளையாட்டுப் பொருட் 

டாய் வரினும் ஈண்டு அப்பொருட்டல்லாதாயிற்று, களன் முறுவவித் து 
நக்கான் என்பார். (றிது நக்கான் ? என்றார். நகை எள்ளல்; இளமை, 
பேதமை, மடன் என்னும் நான்குவகைபற்றி யுண்டாவதரம். வேந்தர் 
கோனாம் நளனுக்கு எள்ளல் காரணமாகத் தோன்றியது. அவ்வாறுதோன் 
றங்காலத்த அதுதான் பிறரை எள்ளி ஈகுதலும், பிறரால் எள்ளப்பட்ட 
வழித்தான் நகுதலுமென இருவகைத் அவையிறறுள் நளன் ஈக்கது 

இறுஇவகைய தென்க. வீரத்நின்பயனால் வெகுளியும், வெகுளிக்கண் 
ணது ஈகையுமாகலிழ் கூறினார். 
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புமுங்கவெம்பகழிமாரிபொழிர் தமர்முருக்யொடி 

யுழுர்தருள்பொழுதின்மீள்வலுள்ளநீகவலலென்றான். 

இதனால் களன் தமயந்தியைத்தேற்றல் சொல்லப்படுசன்ற து. | 

இ-ள். செழுமைகடை-செழுமையுள்ள கடையையுடைய, மழைக் 

கண்றல்லாய் - குளிர்ச்சிபொருக்திய கண்களையுடைய தமயந்தியே ! திண் 

இலை - வலிமையையுடைய வில்லை, குழைத்து - வளைத்து, வெம் 

போர்க்கு:- வெவ்விய யுத்தத்திற்கு, எழுந்த - புறப்பட்ட, இவ்வரசர் 

மார்பத்து - இவ்வரசர் மார்பினிடத்திலே, இழி - இழின்ற, பெருங் 

குருதி - அதிகவுநிரத்தை, மாந்த - உண்ணும்படி, புழுங்கு - வெம்பு 

கின்ற, வெம்பகழிமாரி - வெவ்வியயாண மழையை, பொழிந்து- 

சொரிந்து, அமர் - யுத்தத்திலே, முருக்கி - கொன்று, ஆடி - விளையாடி, 

உழுந்து உருள் பொழுதின் - ஒரு உழுந்துருளுறெ காலத்திலே, மீள் 

வல் - திரும்புவேன், நீ - நீ, உள்ளம் - மனத்தினிடத்து, கவலல்- 

கலலைப்படவேண்டாம், என்றான் - என்றுகூறினான். எ-று. 

தமடந்தி யாற்றாமைமையும் கவலைப்படுதலைபு நோக்கி விரைவு 

தோன்ற உழுந்துருள் பொழுதின்மீள்வல் என்றான். உழுந்துருள் 

பொழு திலென உலக வழக்கச்சொல்லைத் தழுவிச் சொல்லுதலால் உலக 

வழக்க நவிற்சியணி. 13 

விளைசமர்க்கெழுக் அநின் றவீ மனை யினிதினேக்கக் 

களிமதக்களிறுந்தெருங்களப்படுத்திகலினேற்ற 

வுளைவயப்புரவித்தானேயொன்னலர்ச்செகுப்பன போய் 

ஈளிகடற்றானைகூழ௩ய்கையைக்கா த்தியென்றான். 

| இதனால் ஈளளுக்கு உதவியின்றிய பராக்ரெமஞ் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. ] 

இ-ள். விளை - உண்டாகின்ற, சமாக்கு - போர்செய்தற்கு, எழுந்து 

கின்ற - புறப்பட்டுநின்ற, வீமனை - வீமராசனை, இணிதின் - இனிமை 

யினால், நோக்கி - பார்த்து, களி - களிப்பைய/டைய, மதம்களிறும்-மத 

யானையையும்; தேரும் - தேரையும், களப்படுத் த-யுத்தகள த்திலழித்து, 

இகலின் - பகையினால், ஏற்ற - எதிர்த்த, உளை - புறமயிரினையுடைய, 

வயம்புரவி - வலிமைபெற்ற குதிரைகளையும், தானை - ே சனையையு 

முடைய, ஒன்னலர்-சத் துருக்களை, செகுப்பல்-கொல்லுவேன், நீபோய்- 

டடம 
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நீசென்றுசளி - குளிர்ச்ிபொருக்திப, கடல் - கடல்போன்ற, தானைகுழ- 

சேனைசூழ்க் இருக்க, நங்கையை - தமயந்தியை, காத்தி என்றான் - காப்பா 
- யென்றான். எ-று. 

நளன் ஈங்கையைக் காத்தியென்றா னென்க. 

தமயந்தி ஈமக்கு மாலையிட்ட பின்பு அவளை விரும்பி ஈம்மோடெ 

திர்க்கும் அரசர் காம்போர் செய்யும்போது அவளைக் கரந்து வெளவவரி 

னும் வருவரென்பது பற்றியும், தன்பொருட்ட வந்த பேரை மற்றொரு 

வர் பால்விடில் தனக்கிழி வென்பது பற்றியும், அவட்குத் தந்தையாகிய 

வீமனை அவனைக்காக்கும்படி வைத்தனனென்க. 14 

உடல்சினவுருமேறன்னவயவரையொருங்குநோக்கிக் 

கொடியணிசகொடிஞ்சித்திண்டர்கொய்யுளை க்கலினப்பாய்மா 

கலின்மடைதிறந்ததென்னக்காடமூற்றிருர் துபாயும் 

படுமதக்களிசல்யானபண்ணுறுத்திமிமினென்றான , 

| இதனால் நளன் போர்முயஜ்சி செய்தல் 

சொல்லப்படுகின் ற அ. | 

இ-ள். உடல் - பொருகன்ற, சினம் - கோபத்தையுடைய, உரும் 

ஏறுஎன்ன - இடியேற்றையொத்த, வயவரை - சேவகரை, ஒருங்கு 

நோக்கி - ஒரேதரம் பார்த்து, கொடி.௮ணி - கொடிக ளையணிந்த, கொடி. 

ஞ்சி - மேன்மொட்டையுடைய, இண்-வவிமைபொருந்திய, தேர்-தேரை 

யும், கொய்உளை - கொய்துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, கவினம்-கடிவா 

ளம்பூண்ட, பாய்மா - குதிரைகளையும், கடல் - கடலானது, மடைதிறக் 

தீது என்ன - மடைதிறந்ததென்று சொல்லும்படி, கரடம் - சவடுபட, 

ஊற்று இருந்துபாயும் - ஊற்றிருந்து பாய்கின்ற, படுமதம் - மதம்படு 
கின்ற, களிஈல்யானை - களிப்பையுடைய நல்லயானைகளையும், பண்உறுத் 

இடுமின் என்றான் - அலங்கரியுங்க ளென்றான். ௭-௮, 

தனித்தனி உத்தரவு தில் கால நீட்டிக்கு மென்ப பற்றி 

விரைந்து கூறினமைதோன்ற வயவரை யொருங்கு நோக்கித் தேர், 

. பாய்மா, யானை, பண்ணுறுத்திடுமி னென்றான். 15 

நீங்கருங்கவசமார் த் துநேரலாமெளலிகதேய்க்கும் 

பூங்கழனரலவிக்கப்போரெனிற்பொருப்புமஞ்ச 

49 
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வ் ர ங்கியகுவவு த்தோளில்வெங்கணைப்புட்டி ர ஜூஇ 

வா ங்குவிற்றடக்கையேர்திமறலிகண்புதைப்பஙின்றாட். 

| இதனால் ஈளன் போர்க்கோலங் கொள்ளுதல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ன். மீங்கரும் - பிரிதற்கரிய, கவசம்ஆர்த்து - கவசந்தரித்து, 

சோலர் - சத்துருக்களுடைய, மெளலி - முடியை, தேய்க்கும் - தேய்க் 

கின்ற, பூகழல் - வீரக்கழலை, நால - ஒலிக்கும்படி, வீக்கி - கட்டி, போர்: 

எனில் - யுத்தமென்றால், பொருப்பும் அஞ்ச - மலையுமஞ்சும்படி, வீங் 

இய - பருத்த; குவவுத்தோளில் - திரட்சிபொருந்திய புயத்தின்கண், 

வெம்கணை - வெவ்விய பாணங்களையுடைய, புட்டில்தாங்கி - அம்புக் 

கூட்டைத் தாங்கி, வாங்கு - வளைக்கப்பட்ட, வில் - வில்லை, தடகை 

ஏட்தி-விசாலம்பொருந்திய கையிலேந்தி, மறலி-யமனும்,; கண்புதைப்ப- 

கண்களை மூடிக்கொள்ளும்படி, நின்றான் - நின்றனன். எ-று, 

களன் கவசமார்த்துக் சழல்விக்கிப் புட்டில்தாங்கி வில்லேந்தி மின் 

றனனெனக் கூட்டுக. சத்துருக்கள் பணிந்துடெத்தலால் கோலர்மெளவி 

தேய்க்கும் பூங்கழலென்றார்; மறலியென்பதில் உயர்வு சிறப்பும்மை 

தொக்கு கின்றது. 16 

பொருசமர்தொடங்கிரின் றபுரவலாமடவார்செய்ய 

வரிநெடுங்கண்ணுந்தோனாம்வலர் அடித் தன்னல்காட்டக் 

குருமணிகுயிற்றஞ்செம்பொ ற்கோடுயர்கொடிஞ் சித்தேரி 

னருவரையிவருஞ்சற்றமடங் க லலறென்னவார்ந்தான். 

| இதனால் களன் தேரேறுதல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். பொரு - பொருபின்ற, சமர் - யுத்தத்தை, தொடங்கிரின்2- 

ஆரம்பித்து கின்ற, புரவலர் - அரசர்களுடைய, மடவார் - மாதர த, 

செய்ய - சிவந்த, வரி - வரிபரந்த, நெடுங்கண்ணும் - நெடிய கண்களும், 

தோளும் - தோள்களும், வலந்துடித்து - வலப்பக்கந்துடித்து, இன்னல் 

காட்ட - துன்பக்குறிகாட்ட, குருமணி - கிறம்பொருந்திய மணியால்) 

குயிற்றும் - பதிக்கப்பட்ட, செம்பொன் - இவர்த பொன்னாற் செய்த, 

கோடுஉயர் - இகரத்தினாலுயர்ந்த, கொடிஞ்சித்சேரின் - மேன்மொட்டை 

யுடைய தேரினமேல், அருவரை - அரியமலையின்மேல், இவரும் - ஏறு 

இன்ற, டற்றம் - கோபத்தையுடைய, மடங்கல்ஏறு என்ன - நம் 

போல், ஆர்ந்தான் - ஏறினான். எ-று. 
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நளன் தேரிலேநினனெனக் கூட்டுக, 

மாதர்க்குத் அன்பம் வருமானால் வலத்தோள்களும் வலக்கண்சளும் 

அடிக்குமென்பஅ துடிநூலீற்காண்க. 17 

ஊன் பயில்வடி வேலேந்தியுடன் றுவெம்போரிலேற்ற 

தேன்பயிறெரியல்வேர் தர்நடுக்குறத் திசையினின் ற 

கூன் பிறைக்கோட்டுநொல்வாய்க்குஞ்சரம்வெருவியோட 

வான்பொதிசெறியத்தெய்வவலம்புரி முழக்கியிட்டான். 

[ இதனால் ஈளன் சங்கத்தொனிசெய்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ன். ஊன் பயில் - மாமிசந்தங்யெ, வடிவேல் ஏந்தி - கூறிய 

வேற்படையைத்தாங்கிு, உடன்று - கோபித்து, வெம்போரில் - வெவ் 

விய யுத்தத்தில், ஏற்ற - எதிர்த்த, சேன் பயில் - தேன் தங்குகின்ற, 

தெரியல் - மாலையையுடைய, வேர்தர் - அரசர்கள்) ஈடுக்குத - நடுக்கம 

டைய, திசையில்நின்ற - எட்டுத்திசையினும் நின்ற, கூன் - வளைவுபொ 

ருந்திய பிறைக்கோட்டு - பிறையையொத்த கொம்பினையும், நால்வாய- 

தொங்குகின்ற வாயினையுமுடைய, குஞ்சாம்-யானைகள், வெருவியோட- 

பயந்தோடும்படி, வான் - ஆகாயம், பொதிர் எறிய - நடுக்கமடைய, 

தெய்வ வலம்புரி - தெய்வச்சங்கம், முழக்கி இட்டான் - தொனிசெய 

தான. எ-று, 

சங்கத் தொனியினால் தான் ௭ எதுஎப்படி ஆதல்வேண்டுமென் று 

நினைக்கின்றானோ ௮௮ அது அப்படியாகத் தொனித்தலால் தெய்வவலம் 

புரி யென்றார். 16 

கொன்னவில்பரிதிவைவாட்கூற்றுயிருண் ணுங்கூற்றின் 

மின்னஞுவரிவி லக் அம்விடலையைநோக்கியேற்ற 

மன்னவரள வின் நின்னோன்மணிவரைத்திணனிதோள்வீக்க 

மென்னினை ந்தென்செய்தோமென் றிந்திரனடுங்க லுற்றான். 

| இதனால் இந்தானடுச்கஞ் சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். கொல் - கொலைத்தொழிலை, நவில் - சொல்லப்பட்ட, 

பரிதி - குரியன்போன்ற, வைவாள் - கூர்மைபொருந்திய வாட்படை 

யையும், கூற்றயிர் - யமனுமிரையும் உண்ணும் - உண்ணநின்ற, கூற 

றின் - ஒரு யமன்போல், மின் ஈகு - ஒளியை வீசுகின்ற, வரிவிலேர் தும- 

நெடிய வில்லையு மேந்திய, விட லையை - நளமகாராசனை; நோக்கி- 
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பார்த்து, ஏற்ற - எதிர்த்த, மன்னவர் - அரசர்களது, ௮ளவன்று, ௮ள 

வுடையதன்று, இன்னோன் - இவ்வாசனுடைய, மணிவரை - அழகு 

பொருந்திய மலைபோன்ற, திணி - வலிமைபெற்ற, தோள் - புயங்களி 

னுடைய, வீக்கம் - பாரிப்பு, (ஆதலினால்) என் நினைந்து - யாதை 

நினைந்து, என்செய்தோம் என்று - யாஅசெய்தோமென்று, இட்திரன்- 

இந்திரனானவன்; நடுங்கல்உற்றான் - நடுங்கினான். எ-று. 

நாம் பொறாமையால் மூட்டிவிட்ட சண்டையிற் கொலைப்பழிவந் அ 

அதிலும் நமக்கு அவமானமே வருதற்கு ஐயமில்லையென்று இந்திரன் 

நடுங்கல் உற்றானென்க, 19 

கார்த்திரண்முழக்கமென்னக்கனைகுரன்முரசமார்த்த 

தார்த்தனகடல்களேமுர் அர கதக்குரத்தின் நாளி 

போர்த்தனவிசும்புபைம்பொற்கொடியொடுகுடையுமோங்கி 

யார்த்தன வுவகைபொற்கித் அணங்கையிட்டலகையிட்டம். 

[ இனி யிரண்டுபாட்டால் சேனைகளின் ஆரவாரஞ் 

சொல்லப்படுதின்ற த. | 

இ-ள். கார்த்திரள - மேகங்களினுடைய, முழக்கம் என்ன-சத்தம் 

போல், கனை - முழங்குதின்ற,குமல் - ஞூலையடைய முரசம் - பேரிகை 

கள், ஆர்த்த - ஒலித்தன, கடல்கள் எழும் - எழுசமுத்திரங்களையும், 

அரகதம் - குதிரைகளினுடைய, குரத்தின் அளி - குளம்பினின் அமெழு 

இன்ற புழுதிகள், தூர்த்தன - தூர்த்துவிட்டன, விசும்பு - ஆகாயத்தை, 

பைம்பொன் கொடி. ஓடு - பசியபொற்கொடிகளோடு, குடையும்-குடைக 

ரூம், ஒங்கி - உயர்ந்து, போரத்தன - மூடிக்கொண்டன, அலகை ஈட் 

டம் - பேய்க்கூட்டங்கள், உவகை பொங்கி-மதிழ்ச்சிமிகுக் து, துணங்கை 

இட்டு - கூத்தாடி, ப் சத்தித்தன. எ-று, 

துணங்கை - இட்டப் பழுப்புடை த கார்த் 

இரண் முழக்கமென்ன முரசமார்த்த வெனலால் அநேகமுரசங்க ளென் 

றும், குரத்தின்னூளி கடல்களேமும் தூர்த்தனவெனலால் அநேக குதி 

சைகளென்றும், விசும்பைப் போர்த்தன வெனலால் அநேகங் குடைகள் 

கொடிகளென்றும், அணங்கையிட்டார்த்தன வெனலால் மாமிச முண்ண 

வந்த பேய்க, எகேகமென்றும் பெறப்பட்டன. 20 
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கூற்றென வு றியார் த் துக்கொல்செவரி யேறென்ன 
வேற்றவர்வெருவகெய்த்தோரிடையருதொழுகுங்கோட்டுச் 

சற்றமும்மதத்தினூழித் இியையுமவிக்கும்வேகக் 

காற்றுறம்களிறு தூண்டிக்கட்கனல்கதுவச்செல்வார். 

இ-ள். கூற்று என - யமனைப்போல், உரறி-ஆரவாரித்து, கொல்- 

கொல்கின்ற, சனம் - கோபத்தையுடைய, அரியேறுஎன்ன - இங்க 

வேற்றைப்போல், ஆர்த்து - கர்ச்சித்து, ஏற்றவர் - எதிர்த்தவர்கள், 

வெருவ - அஞ்ச, நெய்த்தோர் - உதிரமான த, இடையரறாதொழுகு ம்- 

மீக்கா தொழுகப்பெற்ற, கோட்டு - கொம்பையும், சீற்றம் - கோபத்தையு 

முடைய, மும்மதத்தின் - மும்மதங்களால், ஊழித்தியையும் - வடவா 

முகாக்கினியையும், அவிக்கும் - அவிக்கப்பட்ட, வேகம் காற்று உறழ்- 

சண்டமாருதஃதையொத்த, களிறு தூண்டி - யானையைச்செலுத்தி, கண் 

விழிகளில், கனல்கதுவ - கெருப்புப்பற்ற, செல்வார் - செல்வார்கள். 

எ-று, 

லீரரைத் தன் கோட்டாற் குத்திக் கொல்லுதலால் யானைக்கொம்பு 

கெய்த்சோ ரிடையறா தொழுகுங் கோடெனப்பட்டது. 4: வேலாண் 

முகத்தகளரிறு ?? என்றார் பிறரும். 21 

ஒள்ள மல்கண்ணிற்காலவுயிர்ப்பலியுண் ணுங்கூற்றின் 

வள்ளுறைவடிவாளேந்திவாய்மடி த்தெயிறுதின் று 

கள்ளவிழ்தும்பைசூடிக்கழு துகைகொட்டியார்ப்ப 

வள்ளிலைவயிரப்பைம்பூணரசரோடாசரேற்றார். 

| இதுமூதம் பத்துப் பாட்டுக்களால் இருதிறச்சேனைகளும் 

பொருதல் சொல்லப்படுகின்ற. | 

இ-ள். ஒள் - பிரகாசம்பொகும் கிய, அழல் - நெருப்பு, சண்ணில்- 

கண்களினின்றும், கால - கொப்புளிக்க, உயிர்ப்பலி-உயிராகியடணவை, 

உண்ணும் - உண் ணுனெற, கூ,ற்றின்-யமன்போல், வள் உறை-நரெருங் 

இய உழறையையுடைய, வடிவாள் ஏந்தி - கூரியவாளை யேந்திக்கொண்டு, 

வாய் மடிதீது - உதட்டை மடித்துக்கொண்டு, எயிறு இன்று - பல்லைக் 

கடித்து, கள் அவிழ் - தேனெழுகுகின்ற, தும்பை குடி - தும்பமாலை 

யைத்தரித்து, (இதுஈண்டு) கழுது - பேய்கள், கை கொட்டி - கைகளைக் 

கொட்டி, ஆர்ப்ப - கர்ச்சிக்கும்படி, அள் இலை - அள்ளிக்கொள்ளும் இலை 

போன்ற வயிரம், பைம்பூண் - பசிய பொன்னித்பதித்த வச்சரொபரணதீ 
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தையுடைய அரசர் ஓடு - அரசருடன், அரசர் - அரசர்கள், எற்றார-எ திர்தீ 
தார்கள். எ-று, 

அகேகரைச் சேதித்து உயிரை யுண்ணுதலால் வாட்படைக்கு 

யமனை உவமை சொல்லப்பட்டது. வாய் மடித்தலும் பற்கறித்தலும் 

சினக்குறிப்பை வெளிப்படுத்திநின்றன. அதிரப்பொருதற்கு வந்த குறிப 

புத்தோன்ற “ கள்ளவிழ் தும்பைசூடி ?? யென்றார். நெடுங்காலம்போரில் 

லாமையால் உணவுகள் இடையாதிருந்த வருத்தம் இப்பொழுது கெடு 

மென்னும், உவகை மிகுதியால் கழுதுகைகொட்டி யார்ப்பவென்ளார். 

போரில்லாமை இந்திரப்படலத்தில் ஆங்கவண்மேலென்னும் பதினான் 

காம் பாட்டாலறிக. இதுதன்மை நவிற்சியணி. 22 

மண்ணிடைத்திரிவபோலமாதிரங்கடப்பதாவி 

விண்ணிடைப்பறப்பவே மமருப்பிடைமிதித் துமீள்வ 

கண்ணிமைபொருக்திற்காணாக்கடுப்பினகலின ப்பாய்மா 

வெண்ணிலவயவர் தூண்டியெதிரெதிரமலைர் தநிற்பார். 

இ-ள். மண் இடை - பூயியின்கண்ணே, திரிவபோல - திரிவன 

போல, மாதிரம் - இசைகளை, கடப்ப - தாண்டுவன; தாவி - பாய்ந்து; 

விண்ணிடை - ஆகாயத்திலே, பறப்ப - பறப்பன, வேழமருப்பு இடை- 

யானைக்கொம்பின்கண், மிதித்து - மிதித்து, மீள்வ - திரும்புவன, கண்- 

கண்கள், இமைபொருந்தில் - இமைகோட்டுமானால், காணாக் கடுப்பின- 

காணக்கூடாத வேகத்தையுடையன, கவினம் பாய்மா - இத்தன்மை 

யுள்ள கடிவாளம்பூண்ட தாவுனெற குதிரைகள், எண் இல - அளவற்ற 

வைகளை, வயவர்தாண்டி - காலாட்கள்செலுத்தி, எதிர் எதிர் - கோ 

நேராக, மலைந்து - போர்செய்து, நிற்பார் - நிற்பார்கள். எ-று, 

கடப்ப, பறப்ப, மீள்வவென்னுங் கடுப்பினவாகிய பாய்மாவெனக் 

கூட்டுக, வேழ்மருப்பு இங்கே வெள்ளையானைக் கொம்பெனக் கொள்க 

இதுவும் ௮வ்வணி. 22 

சூழ்சுடர்வயிரவாளாலிர் திரன் றுமிக்குமுன் னம் 

பா ழியங்குடுமிக்குன் றஞ்சிறகொபெறப்பவென்னக் 

கேழ்ளெர்ட /ரிதிமயய்க்குங்கிளாமணிக்கொ டி ஞ்சிமான்றே 

ராழியோடாழிதாக்கவருஞ்சமர்தொடங்கிநிற்பார். 

இ-ள். கூழ் சுடர் - ஒளி குழ்னெற, வயிரவாளால் வச்௫ராயு 

தத்தால்; இந்திரன் துமிக்கு முன்னம் - இக்திரனறப்பதற்கு முன் 
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னே, பாழி - அகன்ற, குடுமி - சிகரங்களையுடை ய, குன்றம் - மலைக 

சானவை, இறகுஓடு - இறகுடனே, பறப்ப என்ன - பறப்பன போல்). 

கேழ்கிளர் - செர்நிறயமிகுந்த; பரிதி ஏய்க்கும் - சூரியனையொத்த, இளா 

மணி - ஒளிவிளங்கு மணிகள் பதித்த, கொடிஞ்? - மேன்மொட்டை. 

யுடைய, மானதேர் - குதிரை கட்டிய தேர்கள், ஆழியோடு ஆழிதாக்க- 

உருளைகளோடுருளைகள் முட்ட; அறாஞ்சமர்- அரியயுத்தத்தை, தொடங்க 

ஆரம்பித்து, நீத்பார் - நிற்பார்கள். எ-று, 

ஒவ்வொருதேர்; ஒவ்வொரு மலைபோல் திரிதலால் அவைகடகுச் 

'சிறகுடைய மலையுவமை சொல்லப்பட்டன: அநேகந்தேராதலால் நெருக் 

கம்பற்றி ஆழியோடாழிதாக்கவென்றார். ௮ரசசோடாச ரெதிர்த்தலால் 

அழியோடாழி தாக்கினவென்க, 24 

மோட்டிளமுலைகள்டாய்ந் தமருமத் தின்மூரியானைக் 

கோட்டிணையுழக்கவெம்போர்க்கோளரியென்னச்சீறித் 

தோட்ணெகொட்டியார்த் துச்சுடர்நெடுங்குரு திவாளாற் 

பூட்டியவோடை.நெற்றிமத்தகம்போழ்ந்திட்டாசே. 

இ-ள். மோடு - உயர்ச்சிபொருந்திய, இளமுலை - இளமைபொரு$ 

இய தனங்கள், பாய்ந்த - பாயப்பெற்ற, மருமத்தின் - மார்பினகண், 

மூரி - வலிமையையுடைய, யானைக்கோடுஇனை - யானையி னிரண்டு 

கொம்புகளும், உழக்க - குத்திக்கலக்க, வெம்போர் - வெவ்விய போர் 

செய்னெற, கோளரி என்ன - எக்கர் இது பால்; £றி - சோபித்து, 

தோள் துணை - இரண்டுதோள்களையும், கொட்டி - தட்டி, ஆர்த்து- கர்ச் 

சித், சுடர் ஒளியையுடைய, நெடு - நெடிய, குருதி-உஇரந் தோய்ந்த, 

வாளால் - வாட்படையால், ஓடை பூட்டிய - முகபடாத்தையணிக்த, 

தெற்றி - நெற்றியையுடைய, மத்தகம் - தலையை, போழ்க்தி இட்டார்-பிளரி 

தார்கள். எ-று. 

தமது மார்பிற் குத்திய யானைக்குச் சங்கம் வைரியாதலால், அரச 

ரைக் கோளரியென்னச் சீறியென்ருர். அரசர் றி ஆர்த்துவாளால் மத்த 

கம் போழ்ந்திட்டாரென்க, 20 

கொலைத்தடங்கண்ணினல்லார்குறங்கன்மேற்குறங்குசேர்த்தி 

முலைத்தடகெமுங்கப்புல்லிக்கண்டுயின் முழவுத்தோளா 

சலைத்துமிழ்குருதிபொங்க வற்றுவீ ம்புழைக்கையேற்றி 

மலைக்கடாக்களிறுபுல்லிமண்ணிடை த் தஞ்சுகின்றார் 
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இ-ள். கொலை - தொலைசெய்னெற, தட - விசாலம்பொருந்திய; 

கண்ணின் - கண்களையுடைய, நல்லார் - மாதர்களுடைய,  குறங்கின் 

மேல் - தொடைகளின்மேல், குறங்குசேர்த்தி- தொடைகளைச் சேர்த் 

துக்கொண்டு, முலைத்தடம் - தனதடங்களை ஜெொழுங்கப்புல்லி - அழு 

தத் தழுவிக்கொண்டு; கண் தயில்-நித்திரைசெய்னெற, மூழவு-மத்தளம் 

போன்ற; தோளார் - தோளையுடைய அரசர்கள், அலைத் தஉயிழ்- 

அலைத் அமிழுகன்ற, குருதிபொங்க - உதிரமொழுக, அத்றுவீழ் - அற்று 
விழுந்த, புழைக்கை - அதிக்கையின்மேல், ஏற்றி - தொடையை ஏற்றிச் 

கொண்டு, மலை - மலையையொத்த, கடாக்களிறு - மதமானையை, புல்வி- 

தழுவிக்கொண்டு, மண்ணிடை - பூமியிலே, அஞ்சுகின்றார் - நித்திரை 

செய்கன்றார்கள். எ-று. 

மாதர் A அதிக்கையும், முலைக்கு யானையும், உவ்மை 

யாதல்பற்றி அரசர் இறந்தும் முன்பு மாதரோடு துயிணுதல்டோன்றி 

ருந்தனரென்க. 26 

கூந்றொடுங்கொம்மைகொட்டிக்குனிக்கும்வாளுழவர்வேகக் 

காற்றினாற்பெண்ணை யின் றகருங்கனியுகுவதேபோல் 

வேற்றிறல்வயவர்சென்னிவீ ழ்த்துவெங்கரிகணுூற்றிச் 

சீற்றவெம்மடங்கலேற்றிற்செருக்கள த்துழக்கியிட்டார். 

இ-ள். சகுற்றஓடும். - யமனுடனே, கொம்மை கொட்டி - கை 

தட்டிக்கொண்டு, குனிக்குமிகூத்தாடுகின்ற, வாள் உழவர் - வாட்படை 

யையுடைய வீரர்கள், வேகம் கரற்றினால்-சண்டமாருதத்தில், பெண்ணை 

ஈன்ற - பனைமரந்தந்த, கருங்கணி - கரியபழம், உருவதேபோல் - உதிர் 

வதுபோல், வேல்திறல் - வேற்படையின் றிறலையுடைய,  வயவர்-படை 

வார்களுடைய, சென்னி - தலைகளை, வீழ்த்து - தள்ளி, வெம்கரிகள்- 

வெவ்வியயானேைகளை, நூறி - கொன்று, ற்றம் - கோபத்தையுடைய, 

வெம்மடங்கல் ஏற்றில்-வெவ்விய சிங்கவேத்தைப்போல், செருக்கள தீ த- 

யுத்தகளத்தில் உழக்கி இட்டார் - கலக்கினர்கன். எ-று, 

கொல்லுதலில் அவனே டொப்பாதலால் அல்வுரிமைபற்றிக கூற் 

ரெொடுங் கொம்மை கொட்டியென்றார். கொம்மை கொட்டலாவது- 

அகங்கை விரித்துக் கொட்டுதலாம், மயிருள்ளதலையாதலால் வயவர் 
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சென்னிக்குப் பனையின் கருங்கனி உவமை சொல்லப் பட்டது. மடங்க 

லேற்றி லுழக்சியிட்டா ரெனலால் உவமையணி. 26 

வயவசோரிருவர் தம்மில்வாளமர்விளை த்தலோடு 

ழமுயிர்துறர் தவற்குமாலைபுனை அமென் மும்பர்ப்போந்த 

கயமலாக்கண்ணிகாணக்காளையாமாய்ந் துமண்ணிற் 

பயலுறழ்கூந் தற்காகவானினும்போர்செய்கினறார். 

இ-ள். வயவர் - படைவீசர்கள், ஓர்இருவர் - இரண்டுபேர், தம் 

மில் - தமக்குள்ளே, வாள்அமர்-வாட்போரை, விளைத்தலோடும்-செய்த 

வளவில், உயிர் துறந்தவன்கு - அவருளாவி நீங்கெெவனுக்கு, மாலைபுனை 

தும் என்று - மாலை தரிப்போமென்று, உம்பர்ப்போந்த - சுவர்க்கத்தி 

ணினறும்வந்த, கயமலர் - தடாகத்திற்பூச்த மலரையொத்த, கண்ணி- 

கண்ணையுடைய அரம்பையானவள், காண - காணும்படி, காளையர்-வீரர் 

கன், மாய்ந்து - ஒருசேர இறந்து, மண்ணில் - பூமியிற்போல், புயல் 

உறழ் - மேகத்தையொத்த, கூந்தற்குஆக - கூந்தலையுடைய பெண்ணிற் 

காக, வானினும் - ௮காயத்தின்கண்ணும்; போர் - யுத்தத்தை, செய்கி 

ரர் - செய்கிறார்கள். எ-று. | 

வானினு மென்பதில் உம்மை, இறந்த துதழீ இய வெச்சவும்மையாம் 

மண்ணிற் புயலுறழ் கூந்தல் - தமயந்தி, வானிற் புயலுறழ்கூக்தல் 

அரம்பையெனக் கொள்க, இம்மையில் ஒருபெண்ணைப் பலர்விரும்பிப் 

போர்செய்வதுபோல் மறுமையிலும் ஒரரம்பையை விரும்பியவர் பலராத 

லாற் பொருதனசென்க. எங்கணும் ஒருத்துதைய் பலர்விரும்பிற் போரே 

முடியும் என்பது கருத்து மாய்த்தும் போர்செய்கின்றா ரெனலால் 

தொல்லுநுப் பெறலணி. 

குருதிகொப்பளிக்கும்வேலான்குங்குமவள றுசூழ்கு 

மருமத்தில்வாளிமூழ்கமயற்கன ன்றெளிதலோடும் 

விசைமொய்த்தகூர் தழுழவிண்ணினின்றுர்வத்தோடு 

முருவத்தார்புணயவர் தவெண்டொடி மயங்கிநின்றாள் . 

இ-ள். குருதி - உதிரத்தை, கெரப்பளிக்கும் - உயிழகின்ற, 

வேலான் - வேற்படையையுடைய அரசனானவன், குங்கும அளறு-குங் 

குமச்சேற்றில், மூழ்கும் - முழுகப்பெற்ற, மருமத்தில் - மார்பிணிடச் 

தில், வாளிமூழ்க - பாணங்கள் புதைய, மயங்கென்-மயச்கங்கொண்டவ 

னாக, தெளிதலோடும் - தெளிந்த வளவில், விரைமொய்த்த - வாசனை 

யை யுடைய, கூந்தல் சாழ - குழலானது அவிழ; விண்ணின்மின் று- 
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ஆசாயத்தினின்றும், ஆர்வத்தோடும் - ஆசையுடன், உருவம்தார்-அழயெ 

மாலையை, புனையவந்த - தரிக்கவந்த, ஒண்தொடி - அரமங்கையானவள் ; 

மயங்கியின்றாள் - மயங்ககின்றனள். எ-று. 

கூந்த லவிழவெனலால் நினைப்பின்றி விரைந்து வர்தனளென்க. 

இவன் உயிர் மனித சேகத்தைவிட்டு நீங்குமுன் மாலைகுட்டத் தெய்வ 

மங்சைவந்து கரத்திருப்பாளானால் விண்ணின்பம் பெறுதற்குப் போரின் 

மிக்க தில்லையென்பதுகருத் து. 29 

கானபடுமுருவப்பைந்தார்விதர்ப்பர்கோன் கன்னிவேற்க 

ஹூன்படாஅளையக்குத்தயுள்ளுயிர்பருகலாற்றேம் 

வான்படாமின் னினோச்சும்வாளினான்மாய் துமென்னாத் 

தேன்படுதெரியல்வேந்தர்செருமலைந்தாவிநீத்தார். 

இ-ள். கான்படும் - லாசனையுண்டா௫ய, உருவம் - அழயெ, பைக் 

தார் - பசியமாலையையடை, விதர்ப்பர்கோன் - வீமனுடைய, கன்னி- 

தமயந்தியின அ, வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்களானவை, ஊன 

படாது - மாமிசம்படாமல், உளைய - வருந்தும்படி, குத்தி - குத்தி, உள் 
உயிர் - உள்ளாவியை, பருகல் - உண்பதை, ஆற்றேம் - பொறுக்கமாட் 

டோம், வான்படா - மேகத்திற்றோன்றாத, மின்னின் - மின்போல், 

ஓச்சும் - எறிகின்ற, வாளின்-வாட்படையால், மாய்தும்என்னா-மாய்வே 

மென்று, தேன்படு - தேனுண்டாகின் த, தெரியல் - மலர்மாலையை 

யணிந்த, கேந்தர் - அரசர்கள், செருமலைந்து - போர்புரிந்து, ஆவி-உயி 

ரை, நீத்தார் - நீக்கினார்கள். எ-று. ஞு 

மாதர்விழி வாளினுங் கொடியதென்பது. :: வெய்யகூற்றுருத்தெறி ... 

வேல் விலக்கினு, மெய்துமூழ் வினைத்சொட ரெண்ணிமாற்றினுந், 

தையலார்முழுமதி முகத்திற்றங்கய, மையகட் காலவேன் மாற்றலாகு 

மே.” இதனாலறிக, . 50 

முழவுறழ்திணிதாள்வீராமுழுமெயுமிரும்புண்மேய 

விழிபெருங்குருதியாடியிளங்க திர்ப்பரிதியேய்ப்ப 

வழிகவுட்சடாத்தரால்வாயரசுவாவெருத்திற்றோன் றிப் 

பொழிசணைமாரி௫ிந்தியகலிகுவிசும்புபோர் த்தார். 

இ-ள். முழவுஉறழ் - மத்தளத்தையொத்த, திணி - வலிமை 

பொருந்திய, தோள் - புயத்தையுடைய, வீரர் - படைவீரர், முழுமெயும்- 
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தேகமுமுதும், இரு - பெரிய, புண்மேய - புண்ணிற்பொருக்திய, இழி- 

ஒழுகுகின்ற, பெருங்குருதி ஆடி - பெரிய வுதிரத்தில்மூழ்கி, இளங் 
கதிர் - இளமைபொருக்திய ரெணத்தையுடைய, பரிதி ஏய்ப்ப-சூரியனை 

யொப்ப, கவுள் - கவுளினிடத்திலே, அழி - வீணாடின்2, கடாத்த- 

மதத்தையுடைய, கால்வாய் - தொங்குகின்ற வாயையுடைய, அரசு 

உவா - அரசயானையினது, எருத்தில் - பிடரியின்மேல், தோன்றி-ஏறி, 

பொழி - பொழிகின்ற, கனைமாரி - பாணமழைகளை, இந்தி.- சிதறி, 

அகல் - அகன்ற, இரு - பெரிய, விசும்பு - ஆகாயத்தை, போர்த்தார்- 

மழைச்தார்கள். எ-று, 

அரசுவாவிற் கிலக்கணம்--சுயம் வரப் படலத்திற் : குளிர்மதி ?? 

என்னும் எழுபத்து மூன்றாம் பாட்டுரையித் காண்க, ol 

அருமருரந்தனையாள்சூட்மெலங்கலந்தோ ளினைப் 

பொருதிரைப்புணரிகூழ்ந்தபுலியினிலர சரெல்லா 

நிரையுளையரிமானே ற்றைநிழல்சுளிதறுகட்சீற்ற 

வரைபுரைகளிநல்யானை வளைந்தெனவளைந் துகொண்டார். 

[ இனி மூன்றுபாட்டால் அரசர் ஈளனையெதிர்த்தல் 
சொல்லப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். அருமருந்து அனையாள் - அரிய தேவாயிர்தத்தை யொத்த 

தமயந்நியானவள், சூட்டும் - தரித்த, அலங்கலக் தோளினானை - மாலை 

விளங்கும் புயத்தையுடையகள னை, பொருதிரை - மோதுக்ற அலை 

களையுடைய; புணரிகுழ்ந்த - கடலாற் சூழப்பட்ட, புவியினில் - பூவு 

லகத்து, அரசர் எல்லாம் - அரசரனைவரும்; நிறை - வரிசைடெற்ற, 

உளை - புறமயிரையுடைய, அறிமான்ஏற்றை - சிங்கவேற்றை, நீழல்சளீ!- 

நிழலைக்கோபிக்கின்ற; தறுகண் - அஞ்சாமையையும்; ௪தறம் - கோபத் 

தையுமுடைய, வரைபுரை - மலையையொத்த, களிநல்யானை - களிப்பை 

யுடைய நல்லயானைகள், , வளைந்தெவளைந்தன போல், வளை அகொண் 

டார் - குழ்ர்துகொண்டார்கள். எ-று. 

இத்தனையரச ரெதர்த்தும் நளனுக்கு இணையாக மாட்டாரென்பத 

தோன்ற (:அரிமானேற்றைக் களிநல்யானை வளைந்தென வளைந்து 

கொண்டா ?? சென்றார். இது உவமையணி. . od 

ரசொறில்பரித்தடரந்தேருர் திரோன் சலைகுழையவாங்கிப் 

பொறியழற்பகழி தூ விப்பொங்குளை ப்புரவிமான்றேர் . 
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தெறுததக்களிகல்யானை கனவு வாள்வயவரீட்டங் 

குறைபடதூ ழிலாட்டிக்கூற்றெனவசசரார்த்தார். 

இ-ள். நெரறில் - விரைவினையுடைய, பரி - குதிரைகட்டி ய, தட- 

விசாலம்பொருச்திய, சேர்உர்தி - தேரைச்செலுத்தி, கசோன்டிலை-பெரிய 

வில்லை, குழையவாங்கி - வளையவளைத்து, பொறி அழல் - ௮க்கிணிப் 

பொறியையுடைய, பகழிதாவி - பாணங்களைவீசி, பொங்குஉளை-மிகுக்த 

புதமயிரினையுடைய, புரவி - குதிரைகளும், மான்தேர்-குதிரைகட்டிய 

தேர்களும், தெறுகதம் களிரல்மானை-மிகுக்சகோபத்தையுய களிப்பையு 

முடைய யானைகளும், னெவுவாள் வயவர்ஈட்டம் - கோபிக்கனெற வாட் 

படையையுடைய படைவீரர்கூட்டமும், குறைபட - குழையும்படி, 

அழில் ஆட்டி - அமிதமான கொலைசெய்து, கூற்றுஎன - யமன்போல், 

அரசர் - மன்னர்கள், ஆர்த்தார் - கர்ச்சித்தார்கள். எ-று, 

தேருந்தி, சலைவாங்கி, பகழிதாவி, நூழிலாட்டி, ஆர்த்தார் அரச 

ரெனக்கொள்க. நூழிலாட்டாவது - பகைவர் - ஓடும்படி சன்மார்பிற் 

ழைத்துக்டெந்த ஆயுதத்தைப் பிடிங்கி யெறிதல். ** களங்கமுமிய படை 

யிரிய, வுளங்கழித்த வேல்பறித் தோச்சின்று,? மொய்யகத்து வேந்தர் 

மாணினி யென்னாங்கொல், கையகத்துச் கொண்டான் கழல்விடலை, 

வெய்ய - விடுசுடர்சிர்த விரையகலம்போழ்ந்த, படுசடரெஃகம் பறித்து. 

கைவேல் களிற்றொடுபோக்கி வருபவன், மெய்வேல் பறியா ககும்.?? 

இவற்றாலறிக. 29 

தெண்டிரைப்பரவையேழுஞ்சேறுபட்டொழியத்தெண்ணீர் 

மொண்டுகொண்டெழுந்தோர்குன் நின்முஇற்குழாஞ்சொரிவ 

புண்டலைவடிவேன்மன்னர்பொறியழற்பக ழிமாரி [ே தய்ப்பப் 

மண்டமர்கடர்ததிண்டோண்மன்னன்மேற்பொழீரந்திட்டாரே. 

் 
இ-ள். தெண்திரை - தெளிவுபொருந்நிய அலைகளையுடைய, பர 

வை ஏழும் - கடல்களேமழும், சேறுபட்டு ஒழிய - சேறுபட்டு நீங்க, தெள் 

மீர் மொண்டுகொண்டு - தெளிவாகியரை மொண்டுகொண்டு, ஐர்குன் 

தில் - ஒருமலையில்; மூ£கில்குமாம் - மேகக்கூட்டங்கள், சொரிவது 

ஏய்ப்ப - பொழிவதை யொப்ப, புண்தலை - ஊனைத்தலையிலுடைய, 

வடிவேல்மன்னர் - கூறியவேற்படையையுடைய அரசர்கள், பொறி 

அழல் - நெருப்புப்பொறி பறக்கின்ற, பகழிமாரி - பாணமழையை, 

மண்டு - நெருங்கிய, அமர்கடந்த - யுத்தத்திற்செயித்த, திண்சோள்- 

~ 
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வலிமைபொருக்திய புயச்சையுடைய, மன்னன்மேல் - ஈளமகாராசன். 

மேல், பொழிந்திட்டார் - சொரிந்தார், எ-று, 
= 

பரவையேழுஞ் செறுபட் டொழியத் தெண்ணீர்மொண்டு கொண் 

டென்னலால், அரசர்கள்வைப்பாக வைத்திருந்த பாணங்களையும் ஈளன் 

மேற் பொழிந்தனரென்பதரயிற்று, 94 

கொள்ளைகொண்டூடோரியுண்ணக்குழாங்கொடுகவர்தமாட 

வொள்ளழற்றறுகட்கூற்றமுயிருண்டுதெவிட்டிகிற்ப 

வெள்ளவெங்குருதிபோர்ப்பவியன்பணைநிடதங் காக்கும் - 

வள்ளறன் புருவத்மதாடும்வரிசிலை, குனிந்ததன்றே, 

[இணி இரண்டுபாட்டால் அவ்வாசரை சளனெதிர்த்தல் 

சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

இ-ள். கொள்ளைகொண்டு - கொள்ளையாக வாரிக்கொண்டு, ஓரி 

உண்ண - ஈரிகளூண்ண, குழாங்கொடு - கூட்டங்சொண்டு, கவந்தம் 

ஆட - உடற்குறைகள் கூத்தாட; ஒள்அழல் - ஒளியையுடைய நெருப் 

புப்பொறி பறக்கின்ற, தறுகண் - அஞ்சாமையையுடைய, கூற்றம்- 

யமனானவன், உயிருண்டு - உயிரையுண்டு, தெவிட்டிஙிற்ப - உமிழ்ம் ச 

நிறக, வெள்ளவெம்குருஇ - எவவ்பம்தோகுாதிய் உதிரவெள்ளமான த, 

போர்ப்ப - மூடிக்கொள்ள; வியன் - பெரிய, பணை - வயலையுடைய, 

கிடதம்காக்கும் - நிடதநாட்டைப் புரக்கின்ற, வள்ளல்தன்-நளனுடைய, 

புருவத்தோடு - புருவத் இடன்; வரிசிலை - அவன து நெடியவில்லான த, 

குனிந்தது - வளைந்தது. எ-று, அன்று, ஏ - இவ்விரண்டும் அசை 

நிலைகள். 

ஓரியுண்ண, கவந்தமாட, கூற்றமுயிருண்டு தெவிட்டிறிற்ப; குருதி 

போர்ப்ப வள்ளல்சிலை குனிர்ததெனக் கூட்டுக, புருவத்தோடும் சிலை 

வளை சதெனலாள் உடனிகழ்ச்சியணி. 3 

கூன் பிறைக்கோட்டுவல்லிற் குறைந்த அங்குழைத் அத்தெய்வ 

ரூன்சுவைத் துண்ணும்வாளிவிடுத்த அமொன்னலார் தங் 

கான்படுதெரியன்மார்பம்போழ்ந்த துந்தெரியக்காணார் 

வான்படுபிணக்குன்றோங்வெயின்வயின்விளங்கக்கண்டார். 

இ-ள். கூன்-வளைவுகொண்ட, பிறை-ஃபிறையையொத்த, கோட்டு 

வல்லில்-கொம்பினாலாகிய வவியவில்லை, குழைத்ததும்-வளைத்ததையும், 

50 
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குழைத்து - வளைத்து, தெவ்வர் - பகைவருடைய,  ஊன்சுவைத்.து- 

மாமிசத்தைமென்று, உண்ணும் - உண்ணுகின்ற வாளிவிடுத்ததும்- 

பாணங்கள் விட்டதையும், ஒன்னலார்தம் - சத்துருக்களூடைய, கான் 

படு - மணமுண்டாதிய, தெரியல் - மலர்மாலையையணிக்த, மார்பம்- 

மாபை, போழ்ந்ததும் - பிளந்ததையும், தெரியக்காணார் - ஒருவருக் 

தெரியக்கண்டிலர், (யாதுகண்டனரெனில்) வான்படு - ஆகாயமளாவிய, 

பிணம் குன்றுஒங்கி - பிணமலைகளுயர்ச்து, லயின்வயின் - இடங்க 

டோறும், விளங்க - விளங்குதலை, கண்டார் - பார்த்தார்கள். எ-று. 

புகையினால் நெருப்புண்டென் தறிச்ததுபோற் பிணக்குன்றினால் 

நளன் பொருதனனென் நறிந்தனரென்க, பிணக்குன்றோங்கி வயின் 

வயின் விளங்கக்கண்டா ரென்னுங் காரியத் தினால் காரணமாகிய ஈகளனது 

வில்லாண்மை தோன்றுதலான் இத புனைவிலிப்பு கழ்ச்சியணி. 36: 

பொருசமத்துடன் றவீரர்பொ ன் றிடநின றவேறந்த 

வெருவலுற்றிரியுமாறும்வேர் தர்கோன்வலியுகோக்இ 

பெரிபணிப்பொன் செயோடையிளங்களிப்பகடுசூழக் 

கரைபொருகடலந்தானைக்கலிங்கர்கோனமரிலேற்றான். 

[ இனி ௩ளனொடு தனித்தனி அரசரெதிர்த்துப் பொருசல் 

சொல்ல த்சொடங்டுச் கலிங்கநாட்டரச னெதிர்த்தல் 

'சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். பொருசமத்து-பொருகின் போரில், உடன்றவீரர்-கோபித் 

தெடிர்த்த வீரர்கள், பொன்றிட - இறந்துவிட, நின்றவேந்தர் - நின்றி 

மற்றையரசர்கள், வெருவலுறறு - பயந்து, இரியுமாறும் - ஓடுந்தன்மை 

யும், வேந்தர்கோன் - நளமகாராசனுடைய, வலியும் - வலிமையினையும், 

நோக்டி - பார்த்து, எரிமணி - ஒளியையுடைய மணிகள்பதித்த, பொன் 

செய் ஓடை - பொன்னாற்செய்த RN இளங்களிப் 

பகடுசூழ - இளமைபொருக்திய களிப்பையுடைய யானைகள் சூழ்ந்துவர, 

கரைபொரு - கரையோடு மோதுகின்ற, கடலந்தானை - சேனாசமுத் 

திரத்தையுடைய; கலிங்கர்கோன் - கலிங்கே தசத்தரசன், அமரில் - யுத் 

தத்தில், ஏற்றான் - எதிர்த்தான். எ-று, 

எதிர்த்தவர்க ளிறத்தலையும் மற்றவேர்தரோடு தலையும் நளன் வவி 

மையையுங் கண்ட கலிங்கதேசத்தாசன் அவனோ டேற்றதனனென்க 
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சேனையிற் குறைவிலனென்பது தோன்றக் கடலந்தானைச் சலிங்கர்கோ 

னென்றார். ol 

கந்ததெறுகட்€ற்றக்கடாம்பொழிகளிநல்யானை 

மந் தரசரியாற்றானவாரிதியுழக்வொன த் 

இர் தரகுமரனென்னவிகல்புரிநிடதர்கோமா 

னுந் துமான்றேரின்மேலுமொருகணைதெரிந்துவிட்டான். 

இ-ள். கரத அடு - கட்டுத்தறியை முரிக்கின்ற, தறுகண் - அஞ் 

சாமையையுடைய, £ற்றம் - கோபத்தையுடைய, கடாம்பொழி - மதம் 

பொழிகின்ற, களிநல்யானை, களிப்டையுடைய நல்ல யானையாயெ, மந்தர 

இரியால்-மர்தாமலையினால், தானைவாரிதி-சேனாசமுத்திரத்தை, உழக்கி 

கலக்கி, வானத்து - விண்ணுலகத்து, இட்திரகுமரன் என்ன - இந்திர 

குமரனைட்போல், இகல்புரி - போர்செய்கின்ற, கிடதர்கோமான் - நள 

மகாராசன், உந்து - செலுத்தகன்ற, மான்தேரின்மேலும் - குதிரைக் 

கட்டிய தேரின்மேலும், ஒருகணை - ஒருபாணத்தை, தெரிந்து-பார்த அ, 

விட்டான் - விடுத்தனன். எ-று. 

இவன் விடும் பாணங்களுக்கும் வலிமைக்கும் தன அ கோலென்றே 

ிகென்பவன்போ |லொருபாணம் வீடுச்சனனென்க. உம்மை-சழப்பு, 

யானையை மந்திரகிரியாகும் தானையை லூரிதியாகவும் உருவகப்படுத்திக் 

- சொல்லுதலால் உநவகவணி. ௦6 

பைம்மலைத்தகன் றவல்குற்பாவையர்க்கநங்கனன்ன 

தெம்மலைச்சினவேற்காளைசிலைவளை த்தொருகோலுக்தக் 

கைம்மலைக்கோட்டில்வீ ழ்க்தகலிங்கர்கோனமரரமாதர் 

வெம்முலைக் மீகா ட்டில்வீ மர் தவிண்ணிடைவிளங்கனானே. 

இ-ள். பைம்மலைத்து-பாம்பின் படத்துடன் பொருது, அகன்ற- 

விரிந்த, அல்குல் - அல்குலையுடைய, பாவையர்க்கு - மாதர்க்கு, அங் 

கன் அனன - மன்மதனையொத்த, தெவ் - சத்துருக்களை, மலை - பொரு 

இன்ற, சன வேல்காளை-கோபம்பொருக்திய வேலையுடைய ஈளனானவன், 

சிலைவளை தீ து-வில்லேவளைத் அ, ஒருகோல் உர்த-ஒருபாணஞ செலுத்த, 

கைம்மலைக்கோட்டில் - யானைக்கொம்பின்மேல், வீழந்த - விழுந்த, கலிங் 

கர்கோன் - கலிங்க தேசத்தரசனனவன், அமரர்மாதர் - அரம்பையரு 

டைய), வெம் - விருப்பைச்செய்கின் ற, முலைக்கோட்டில்லிழ்ந்து - முலை 

யாகிய  மானைக்கொம்பின மேல்।வீழுர் அ,। விண்ணிடை - தெய்வலோகத் 

தில், விளங்கினான் - பிரகாசித்தான. எ-று, 
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சலிகங்சசேசச்சாசன் ஆனேக பாணங்கள் பிரயோடுச் தும் அதனால் 

நள்ணிறவாமல் இவன்விட்ட ஒருபாணத்தால் அவன் இறத்தலால் அப் 

பலவும் இவ்வொன்றை நிகராமை விளக்கி நின்றது ஈளனுடைய பாணச் 

தா லறபட்டு யானையின் கொம்பில்லீழ்ர்த வளவிலேசானே அரம்பை 

யரூடைய தனத்தைப் புல்லிஅதனாறி சிறப்புற்று நின்றனனென்க, கைம 

மலைச் கோட்டில் வீழ்ந்தது - மணிதவுடல், வெம்முலைக்கோட்டில் வீழ்ச் 

தது எ அனனைது செய்லவுட லெணக்கொள்க. விரைவுபற்றி அக்கோட்டில் 

வீழ்ந்து உடனே இக்கோட்டில் வீழ்ந்தன னென்றார். 9 

களத் இடைக்கலீங்கர்கோ மான்லவி ழ்கலுங்கை டக்கண்சேப்ப 

வுள த்திடைவெகுளிபொங்கவூ[றிவெங்காலினோடி 

னை த்தனன்சேனையோடும்வார சிைவணக்இவெம்போர 

விளை த்தனன் கூற் றுமஞ்சவெர திறன் மகதர்கோவே. 

| இணி மூன்றுபாட்டுக்களாலே மகததேசத்தரசன் எதிர்த்திறத்தல் 

சொல்லப்பட்டிராக்கன்ற த. | 

இ-ள். களத்திடை - யுத்தகளத்திலே, கலிங்கர் கோமான் - கலிங்க 

சேசச்சாசன், கவிழ்தலும - இறர்தவளவில், கடைக்கண்சேப்ப-கடைக் 

எண்கள் சிவக்க, உளத்திடை - மனத்தில், வெகுளிபொங்க - கோபயிக, 

ஊழிலெம்காலின் - யுகமுடிவிலுண்டாகய வெவ்விய காதறுப்போல், 

- ஓடி, வளைத்சனன் - வனைத்தனனாடு, சேனையோடும் ட அவத 

னே, வாச் - நெடிய சிலைவணக்கி - வில்லைவளைத்து, கூற்றும்அஞ்ச- 

யமனு மஞ்சும்படி, வெமதிறல் - வெவ்வியதிறலேய/பைய, மகதர்கோன்- 

பகுததேசததரசன், வெம்போர் - வலெவ்வியபோரை, விளைத்தனன்-செய் 

சீனன். எ-று, 

மகதர் கோவானவன் கடைக்கண் சேப்ப, வெகுளி பொங்க, ஓடி 

வனைத்தனனா விளைத்தனனெனக் கூட்டுக. 40 

முரீதிரைப்பரவைவேலைமுகட்டெழுந்தகல்வான்மேய 

வ்ரிகதிர்மதியர் இதண்டும்வெள்ளெயிற்றரவமென்னக் 

சூரு, கொப்பளம் குப்வேலான்கொற்றவெண்குடையின்மீஅ 

வரி சிலைகுழைத் துவெய்யவடிக்கணை யொன்றுவிட்டான். 

இ-ள். முரி - வளைந்த, திரை - அலையையுடைய, பரவை - பரப் 

எ படலடம, லேலையமுகட் டெழுந்து - கடலின துச்சியிலுஇத்து, அகல் 
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லான்மேய - அகன்ற ஆகாயத் தின்௧ணுள்ள, வீரிகதிரமயம் ௫ விரினெற 

கிரணங்களுடைய சந்திரனை, இண்டும் - தொடுன்ற, வெள் எயிறு ௮7 

வம் என்ன - வெள்ளிய பல்லையுடைய சர்ப்பம்போல், குருதிகொப்பளிக் 

கும் - உதிரத்தை யுயிழ்ன்ற; வேலான் - வேற்படையையுடைய கள 

னை வன், கொற்றம் - சயத்தைத் தருகின்ற, வெண்குடையின்ம் ு- 

தவளசத்இரத்தின்மேல், வரிசிலை குழைத்து - நெடியவில்லை வளைத்து, 

வெய்ய - கொடிய, வடிக்கணையொன்று - கூரியகணையொன்றை, விட் 

டான் - விடுத்தனன். எ-று, 

மதியச் €ண்டும் வெள்ளியிற் றரவமென்னல் 4: கண்டது மன்னு 
மொருரா ளவர்மன்னுர்- திங்களைப் பாம்புகொண்டற்று, ? இதலைறிக. 

வெண்குடைக்கு மதியையும் பாணத்திற்குச் சர்ப்பத்தைபும் ஒப்பு 

சொல்லுதலால் உவமையணி, 41 

சுரும்பிமிர் தும்பைவேய்ந்தசுடாமுடிமகதர்கோமான் 

விரும்பலாசெகுக்கும்வேலானவிற்பழுத் அமிமும்வெய்ய 

சரம்படவற்றுவீ ம்ச்ததன் அட ற்குறைநின்றாட 

வரம்பையரோடுநாக்கியணிமணிமுறுவம்பூத்தான். 

இ-ள். சுரும்பு வண்டுகள், இமிர் - ஒலிக்கின்ற, அம்பைவேய்ந்த- 

தும்பைமாலை தறித்ஐவந்த, சடர்முடி எ இரணங்கள் வீசுகின்ற இரீடத 
சையுபைழு, மகதர்கோமான் - மகததேசத்தரசனானவன், விரும்பலர்- 

௪திதுருக்களை, செகுக்கும் - கொல்லுகின்ற, வேலான் - வேற்படையை 

யுடைய களனது, வில்பழுத்து - வில்லானஅ பழுத்து, உமிழும்-உமிமு 

கின்ற, வெய்யசரம்பட - வெவ்விய பாணங்கள்பட, (அவைகளால்) 

அற்றுலிம்க்த - துணிந்து வீழ்ந்த, தன் - தன்னுடைய, உடல்குறை- 

கலந்தமான து, கின்று - நின்று, ஆட - கூத்தாட, அரம்பையரோடு- 

தெய்வமாதரோடு, நோக்கி - பார்தது, அணி - அழயெ - மணி - முத 

தையொத்த நகைதோன்ற, முறுவல் பூத்தான் - நகைத்தனன்.. எ-று, 

மகததேசத் தாசன் தெய்வவுருப் பெற்றமையால் அதிற்குறைக்த 

மணிதவுருவை யிகழ்ந்து ககைச்சனனேன்க. தன்னுடற்குறை நின்றாட 

கோக்கி யென்றலால், தறிபட்ட வுடலாடி நிலத்தின் விழுமுன்னமே 

தெய்வவுருப் பெற்றன னென்னும் விரைவு தோன்றிய அ. நாண மற்றவர் 

உடன் சிரித்இடுவதென்ப து இயல்பாகலால் தனக்கு மாலைகுட்டிய தூம் 

பையரோடு காக்கி யணிமணி முறுவல் பூத்தானென்றார். 42 
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அமைப்பருந்தறுகட்€ற்றத்தாளரியேறுபோல்வான் 

சமர் த்தலையிகலி ன ற்றதரியலர்சென்னிவீழத் 

அமித்திடுங்குருதியொள்வாள்சுடரெமவிதிர்ப்பகோக்கி 

பிமைத்தலும்வளவர்கோனைவெருவனீ யேகுகென்றான். 

[இச ஞ் சோழனெ இர்த்சல் சொல்லப்படுகின்ற த
. | 

இ-ள். அமைப்பரும் - அமைத்சற்கரிய, தறுகண்-அஞ்சாமையை 

யும், சற்றத்து - கோபத்தையும், ஆள் - ஆளுடின் 2), அரியேறுபோல் 

வான் - சிங்கவேற்றையொத்த களனானவன், சமர்த்தலை - யுத்தகளத்தில், 

இகலின்எற்ற - பகையின லெதிர்த்த, தரியலர் - சத் துருக்களுடைய 

சென்னிலீழ - தலைகள் வீழும்படி, துமித்இடும்-தறித்திடுகின்ற, குருத- 

உதிரத்தையுடைய, ஒள்வாள் - ஒள்ளிய வாட்படையை, சுடர்எழ - ஒளி 

அளுமப, விதிர்ப். - அசைக்க, நோக்கி - அதுகண்டு, இமைத்தலும்- 

இமைகோட்டுமளவில், வளவர்கோனை - சோழனை, வெருவல் - அஞ்சா 

தே, நீ - £, ஏகுகஎன்றான் - போவென்றான். எ-று. 

நளன் வாளசை ச்சசைச் கண்டு கண்ணிமை கோட்டலால் நம்மோடு 

பொருதற்கு அஞ்சினன். இவனோடு பொறுவது தருமமன்றென்று 

சோழனைப் பார்த்து அஞ்சாதே ! நீபோவென்றான். அதுதோல்லியென் 

பது 4: விழித்தகண்வேல் கொண்டெறிய வழித்தியைப்.), னோேட்டன் 

றோ வன்க ணவர்க்கு ?? இதனாலறிக, A 45 

கொய்யுளைப்புரவி தூண்டி.க்கொடுமரங்குழையவாங்கி 

வெய்யவெம்பகழிமாரிவிண்ணகம்புதைப்பத் தூவி 

யையன்மெய்க்கவசமீ துமைங்கணை சிதறியார் த்தான் 

பமையறுசிறப்பின்மிக்கவஞ்சியம்பதிக்குபவர்தே. 

[இதனால் சேரமான் எதிர்த்தல் சொல்லப்படுகின்ற து | 

இ-ள். மைஅறு - குற்றமற்ற, றப்பின்மிக்க - சிறப்பினாலுயர்க்த, 

வஞ்சியம்பதிக்கு - வஞ்சியென்னு நரகத்திற்கு, வேந்து - அரசனாகிய 

சேரமான், கொய்உளை - கொய்துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, புரவி- 

குதிரையை, தூண்டி - செலுத்தி, கொடுமாம் - வில்லை, குழையவாங்இ- 

வளையவளைந்து, வெய்ய - கொடிய, வெம்பகழிமாரி - வெவ்விய பாண 

மழையை, விண் - அகம் - அகாயமுழுவதும், புசைப்ப - மூடும்படி, 

தூவி - இறைத்து, ஐயன் - நளனுடைய, மெய்க்கவசம்மீதும்-சராவின் 

மேலும், ஐயங்கணை தூவி - ஐந்து பாணம்விட்டு, ஆர்த்தான் - கர்ச்சித் 

தான. எ-று, 
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நளன்மேல் ஐங்கணை தூவின னெனலாழ் பகழிமாரி விண்ணகம் 

புதைப்பத் தாவியென்பதைச் சேனைசண்மே வென்க்கொள்க. 44 

சில்லியர் தடந்தேருர் தித் தண்டிலைகுழையவா இக் 

கொல்லியவெழுர் தகூற்றிற்கொடியவெம்பகழிதூ வி 

மல்லடுதாளுமார்பும்வழிபெருங்குருதியோடும் 

வில்லவன்வெருவியோடவெஞ்சமமுடற்றினானே. 

இ-ள். சில்லி - உருளையையுடைய தட - விசாலம்பொருக்இய, 

தேர் உந்தி - தேரைச் செலுத்தி, திண் - வலிமைபொருந்திய, இல- 

வில்லை; குழைய வாங்கிஃவளைய வளைத்து, கொல்லிய வெழுந்த-கொல்ல 

வெழுந்த, கூற்றின் - யமன்போல், கொடிய - கொடியவாகிய, வெம் 

பகழி - வெவ்வியபாணங்களை, தூவி - விட்டு, மல்அடு - மற்போர்செய் 

கின்ற, தோளும் - புயங்களிலும், மார்பும் - மார்பிலும், வழி - வழிகின்ற, 

பெருங் குருதியோடும் - அதிக உதிரத்தோடும், வில்லவன் - சோமான, 

வெருவிஓட - அஞ்சி யோடும்படி, வெஞ்சமம் - வெவ்விய போரை, 

உடற்றினான் - செய்தான். எ-று. 

வீல்லவனாயினும் களன் வில்லுக்குத் தோற்றோ னடிமைதோன்றச் 

சேசமானுக்குப் பலபேரிருக்க வில்லவனென்றார் வில்லவன் - வீற்கொடி 

யையுடையவன், இன் - உவமவுருபிடைச்சொல், 45 

நிறங்களாரவயிரப்பைமபூணிடதர்கோன்றொடுத்தகோலிற் 

கறங்கென த் திரியும்வெய்யகலினமான் றடக்தேர்வீ ம 

மறங்கிளர்பரி திவலுமானமுந் அற் துகாணாற் 

புறங்கொடுத்திரியல்போனன்புட்கரத் தீவின்வேர் தன். 

[இதனாற் புட்சாத்தீவாச னெதிர்த்தல் 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். புட்கரம் தீவின் வேந்தன் - புட்கரத் இவையாளு மரசனான 

வன், நிறம் இளர் - ஒளி விளங்குகின்ற, லயிரப் பைம்பூண் - வச்சிர 

பரணத்தையுடைய, நிடதர் கோன் - ஈளமகாராசன், தொடுத்த - பிர 

யோகஞ்செய்த, கோவில் - பாணத்தால், கறங்கு எனத் திரியும் - காற் 

ரூடிபோஜ்றிரிகின் 5, வெய்ய - வெவ்விய கலினம் மான் - கடிவளம் 

பூண்ட குதிரைகட்டிய, தடம் - விசாலம்பொருக்் திய, தேர்வீழ - இசதம் 

வீழ, மறம் கிளர் - மதமிகுந்த, பரிதிவேலும் - சூரியனையொச்ச வேழ் 
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படையையும்; மானமும் - அபிமானத்தையும, தறச்து-விட்டு, காணால்- 

நாணத்தால், புறம் கொடுத்து - முதிகுகாட்டி, இரியல் போனான் - ஓடிப் 

போனான். எ-று, 

மானமும் ஓரு ஆபரணம்போ லணிபவனாதலின் புட்கரத்தீலின் 

வேக்தை, வேலுமானமும் துறந்து போனானென்றார். 1 மானவருங்கல 

னீக்கி?? என்றார் பிறரும். துறக்கப்படாத தொன்றாகவின் (4 மானமும்" 

என்று விதந்தது. ௮௮ “ குழுதல்வேண்டுர் தாள்கடொழுதிடல் வேண்டு 

மங்கைநானிவற் காளா - வாழுதல்வேண்டு நெஞ்சந. தடுத்தது மான 

46 மொன்மே என வரூஉஸ் கந்தபுராணச் செய்யுளானு முணாக, 

கலி விநத்கம். 
சீ 

பாகடுவெந்திறற்பருமயானை மல் 

வேகவெங்கலினமாவெள்ளஞ்சூழ்வரச் 

சாகத்திவுக்கிறைசமரினார்ப்போடு 

தோகையர்கண்ணெனப்பகழிதூவினான். 

| இதனால் சாகத்தீவாசன் எதிர்த்தல் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். பாகு - பாகனை, அடு - கொல்லுகின்ற, வெம்திறல்-ெவெவ் 

வியதிமலையுடைய, பரும யானைமேல்-ஒப்பனைசெய்த யானையின்மேல், 

வேகம் - வேகத்தையுடைய, வெம் கவினமாவெள்ளம் - வெவ்விய கடி 

வாளம்பூண்ட குதிரைக் கூட்டங்கள், கூழ்வர - தன்னைச் சூழ்ந்து வரும் 

படி, சாசம் தீவுக்கு இறை - சாகத்தீவுச்சரசசணானவன், சமரின் ஆர்ப் 

பொடு - யுத்தத்திறாவாரத்துடன், தோகையர்கண்என - மாதர் விழி 

கள்போல், பகழி - பாணங்களை, கூவினான் - இர்இனான், எ-று, 

மாதர் கண்கள் பாணங்களினுள் கொடியனவாகலால் 4: தோகையர் 

கண்ணெனப் பகயூதாவினா  னென்றார். பாகு என்னும் பண்புப்பெ 

யர் பண்பிக்காயிற்று, இது உவமேயமாயெ கண்களை உவமானமாயெ 

பாணங்களுக்கு ஒப்புமை சொல்லலால் எதிர்மறையணி, 47 

அணங்கையிட்டலகைகடுள்ளியார் த்தெழ 

வணங்கெயிற்றசவெனவழலும்வாளிகள் 

வணங்குவிற்கால்வளை த்தெய் தமா ற்றினா 

னிணங்கமழ்குரு திவனிட தர் வேர் தனே. 
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இ-ள். துணங்கை இட்டு - கையைக் கொட்டி, அலகைகள் - பேய் 

கள், துள்ளி - குதித்து, ஆர்த்து - ஒலித்து; எழ - எழும்ப, ௮ணங்கு- 

வருத்தத்தைச்செய்கின் ற, எயிறு - பல்லையுடைய, அரவுஎன - சர்ப்பம் 

போல், அழலும் - சுஇன்ற, வாளிகள் - பாணங்களை, வணங்கு - வளை 

தின்ற, வில் - வில்லை, கால்வளைத் ஐ - காலிலூன்றி வளைத்து, எய்.து- 

பிரயோகஞ்செய்து, மாத்தினான் - நீக்கினான், நிணம் கமழ் - கொழுப்பு 

நாறுகன் த, குருதிவேல் - உதிரந்தோய்ந்த வேற்படையையுடைய, கிட 

தீர் வேந்தன் - ஈளமகாராசன். எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றசை, 

இப்போரில் நமக்கு ஈல்லவுணவு கிடைக்குமென்று அதிக மழெச்சி 

யாற் பேய்கள் கர்ச்சிச்தலால் தணங்கையிட் டவகைகடுள்ளி யார்ச்செழ 

வென்றார். அரவைப்பாணத் துக்கும் எயிற்றை,அதன முனைக்கும உவமை 
யாகக் கொள்க, 46 

பாற்றினந்தொடர்வதுபகைவரூன் வைத் 

தாற்றிருக்திடையருதுஇரங்கால்வது 

கூற்றொ்தோழமைகொள்வதாயதோர் 

மாற்றருங்கொடியவேன் மன்ன ன்வாங்கி னை | 

இ-ள். பாறு இனம் தொடர்வது - பருந்துக் கூட்டங்கள் தொடர் 

வதுங், பகைவர் - ௪த்துருக்களுடைய, ஊன் - மாமிசத்தை, சுவைத் து- 

மென்று, ஊற்று இருர்து - ஊற்றாகவிருந்து, இடைஅமுது - ஒழியா 

மல், உதிரம் கால்வது - உதிரம் கக்குவதும், கூற்றொடும - யமனுடன், 

தோழமை கொள்வது ஆய்து - சினேகங்கொள்வதாகியதுமாகிய, ஓர- 

ஒரு; மாற்ற அரும், - தடுப்பதற்கரிய, கொடியவேல் - கொடியவேற் 

படையை, மன்னன் - ஈளனானனை, வாங்கினான் - கைக்கொண்டான. 

எ-று, ர் 

ஒருவர்மேல்விட்டால் அதன்கொடுமை கொல்ல வேண்டுவதில்லை 
யென்பது தோன்ற, சுபாவத்தில் இம் முக்குணஙகளையு முடையவே 
லென்ரறா. 

40) 

அயிலெடுத்தெறிதலுமடாக்குமொன்னலார் 

வயிறெறி தவழ்ந்ததுவயிரவாட்படை 

செயிரறவேந்தியசாகத்திவிறை 

யுயிர்துறகதர்தகனுலகம்புக்கதே. 

இ-ள். அயில் எடுத்து எறிதலும் - வேற்படையை யெடுத்து 

லீசியலளவில், அடர்க்கும் - பொருகின்ற, ஒன்னலார் - பகைவருடைய, 

உயிறு - உயிரானது, எரி - நெருப்பினால், தவழ்ந்தது - தவம்ச் திடப்பட் 
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டது, வயிரம் வாள்படை - வசரவாளை, செயிர் அற - குற்றமற, ஏக 

திய - தாங்கப்பெற்ற, சாகத்தீவு இறை - சாத் தீவுக்சனுடைய, உயிர்- 

உயிரானது, துறந்து - உடலைவீட்டு, அந்தகன் உலகம் - யமலோகத்தில், 

புக்கு - புகுந்தது. எ-று, 

வயிறெறி தவழ் சலால் அடர்க்கு மொன்னல ரென்றது, சாகத்த 

வரசனோடு வந்து எதிர்த்தவரை யெனக்கொள்க, நிராயுதனாகி யிறந்தில 

னென்பதுதோன்ற 4 வயிர வாட்படை செயிரதவேடியசாகச் தீவிறை ” 

யென்றார், : 20 

/ 
தூம்புடைக்கரமலையெருத்திற்றோன்றுபு 

காம்பிலிக்கசசன்வில்வாக்குிக்காய்கணை 

தேம்பொ திசெழுமலர த்தெரியன் மார்பினான் 

வாம்பரித்தேர்மிசைமமையிற் றாவினான், 

[இதுமுத லேழுபாட்டுக்களாம் காம்பிலிதேசத்தரச னெதிர்த்தல் 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

இ-ள். காம்பு உடை - துவாசத்தையுடைய, கரமலை - கையை 

யுடைய மலைபோன்ற யானையின த, எருத்தில்-பிடரியின்மேல், தோன் 

அபு - தோன்றி, காம்பிலிக்கு அரசன் - காம்பிலி நாட்டுக் கரசனனவன, 

வில் வாங்கி - வில்லேவளைத்து, காய் - கொல்லாநின்ற, கணை - பாணங் 

களை, தேம் - வாசனை, பொதி - நெருங்கிய, செழுமலர் - செழுமை 

யுள்ளமலராற்றொடுத்த, தெரியல் - மாலையையணிந்த, மார்பினான்-நள 

ன த, வாம் - தாவுகின்ற, பரி - குதிரைகட்டிய, தேர் மிசை - தேரின் 

மேல், மழையில் - மேகம்போல், தாவினான் - பிரயோகித்தான். எ-று, 

வ 
அதிக்கை யொன்று தவிர மற்றையுடல் மலைபோ விருத்தலால் 

யானையைக் கரமலையென்றார். காமபிலிதேசத்தரசன் நளன்தேரின்மேற் 

பாணம் தூவினனெனக் கூட்டுக. 51 

சிலையுயிர் த் அயிர்ப்பலிகவருச் திண் கணை 

கொலைவடி வேலினான் அரப்பக்குஞ்சர 

மலையெனக்கவிழ்த லுமடங்கலேறெனப் 

புலவுவாளொடுமவன் புவியிற்பாய்க்தனன். 

இ-ள். எலை உயிர்த்து - வில்லால் விடப்பட்டு, உயிர்ப்பலிகவரும்- 

உயிராகிய வுணவை யுண்கின்ற, திண்கணை - , வலிமைபெற்ற பாணன் 

களை; கொலைவடிவேலினான் - ஈளனானவன், அரப்ப-செலுத்த, குஞ்ச 
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ரம் - (ஏறிவந்த தன்) யானையானது, மலை எனச்கவிழ்தலும்-மலேபோற 

கவிழ்ந்து வீழ்க்தவளவில், மடங்கல் ஏறு என - சிங்கவேற்றைப்போல்॥ 

புலவு - புலானாற்றத்தை யுடைய, வாள் ஓடும் - வாட் படையுடன்; 

அவன் - அவ்வரசனானவன், புவியில் - பூமியிலே, பாய்ந்தனன் குதித் 

தனன. எ-று. 

தன்னை விட்டுத் தன் தேரின்மேற் பாணம் விடுத்தலால் ஈளனும் 

அவ்வரச னேறிவந்த யானைமேற் பாணம் விடுத்து அதைக்கொன்றன 

னென்க. மலையென '? வெனலா லுவமையணி. ௦2 

வார்மயிர்க்கேடகம்பற்றிவாள்விதிர் த் 

தூர்செக்சளிற்றணியுமக்கியொய்யெனப் 

போர்முகத் துரறிவெம்புலியின்போத்தென ச் 

சாரிகைதிரிக்தனன் றறுகணாளனே . 

இ-ள் வார் - நெடிய, மயிர்க்கேடகம் - மயிசையுடைய தோற்கே 

டகத்தை, பற்றி - பிடித்து, வாள் விதிர்த்து - வாளை யசைத்து, ஊர்- 

நடக்கின்ற, சனம் - கோபத்தையுடைய, களிறு அணி - யானைவகுப்பை, 

உழக்கி - கலக்கி, ஒய் என - விரைவில், போர்முகத்து - யுத்தமுகத்தில், 

உரறி - கர்ச்சித்து, வெம்புலியின் போத்து என “வெய்ய புலிப் போத் 

தப்போல், சாரிகை திரிக்தனன் - வட்டமாகத்திரிக்தான், தறுகணாளன்- 

அஞ்சத்தக்கவைகட்கு அஞ்சாத காம்பிலி2தசத் தரசனனவன். எ-று, 

பாணங்கள் தைப்பினும் அழிவிலாதிருத்தற்கு மயிருள்ள தோலி 

றை செய்துபற்றி 4: மயிர்க்கேடக ?? மென்றார். ஒரு குற்றஞ் செய்தவர்க 

குப் பல்குற்றஞூ செய்பவர்போல் தானேறிவந்த ஒரு யானையைக் 

கொன்ற களனது களிற்றணி யுழக்கிக் சாரிகை இிரிந்தனனென்றார், 

புலியின் போத்தென வெனலால் உவமையணி. 93 

பாரினின் றவனமர்புரியப்பாப்பரித் 

தேரினின் றடுகணைச்செருவிளை த் திட 

ருருடைவயவர் பார் த்தருமமன்றெனக் 

கூர் அ திவாளார் இக்குப்புற்முன ரோ, 

இ-ள். பாரில் கின்று - பூமியிலிருக்து, அவன் அமார்புரிய - அவ் 

வாசன் போர்புரிய, பாய் - தாவுகின்ற, பரித்தேரின் நின்று - குதி 

ரை கட்டிய தேரிலிருந்து, அகெணே - கொல்லாநின்ற பாணங்களைக் 

கொண்டு, செருவீளைச்திடல் - யுத்தஞ்செய்சல்) தார்உடை - வெற்றி 
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மாலையை யணிந்த, வயவர் - படைவீரருடைய, போர்த் தருமம் 

அன்றுஎன - யுத்தத்தினுடைய தருமமன்றென்று, கூர் - கூரிய, நுதி- 

நுனியையுடைய, வாள்உரீஇ - வாளையுருவிக்கொண்டு, குப்புற்றான்- 

குதித்தான். எ-று, அரோ- அசை. 

நளன் அறறிலைப்போ செய்பவனாகலால் தன்னோடெதிர்த்த காம 

பிலிதசத் சாசனைவன் பூமியிலிருத்தல் பற்றித் தானும்பூமியிற் குதித் 

தன னென்றார். 54 

மன்பெருங்கேடகர்திரித் துவானிடை 

மின்பிறழ்ந்தென்னவாள்விதிர் ச ௮ கோக்க 

ரென புநெக் குள்ளுடைர் திரியமவற்றனர் 

வென்பிறர றிலொ த்திறல்கொள்விரசே. 

இ-ன். மன் - நிலைபெற்ற, பெருங்கேடகம் - பெரிய பரிசையை, 

திரித்து - சுழற்றி, வான் இடை * ஆகாயத்நின்கண், மின்பிறழ்ந்தது 

என்ன - மின்ன லசைந்தாற்போல், வாள்விதிர்த்து - வாட்படையை 

யசைத்து, நோக்கனெர் - பார்த்தவர்ககதுடைய, என்பு - எலும்புகள், 

நெக்கு - நெக்குவிட்டு, உள் - உள்ளே, உடைந்து இரிய - உடைந்து 

போகும்படி, வெர் - தம்முதுகை, பிறர் - பிறரால், அறிகிலா - அறியப் 

படாத, இழல்கொள் - வலிமையைக்கொண்ட, வீரர் - அரசர்கள், எற்ற 

னா - எதிர்த்தனர். எ-று, 

வெ - என்பதில் நகரவொற்றுப் பகரத்தோடு மயங்காமையின் 

வழக்கப்படி எதுகை ரோக் னகரவொற் நெமுதப் பட்டதாம். 

“் வென்பிறரறிகலொ ?? வென்பதனால் ஓரிடத்திலும் இவ்விருவரும் 

தோற்றவால்லரென்பது கருத்தி. இது உவமையணி. 

தெறுஞ்சென ச்தலைக்கொளீ இச்செங்கண்டீயுகப் 
பிறங்குபொற்கேடகம்பிறழவெற்றியு 

மறங்கிளர்வயிரவாள் வாவிற்றாக்இயுங் 
கறங்கென த்திரிர்தனர்காளைவிரசே. 

இ-ள். தெறும் - அழிக்கின்ற, சனம் - கோபமானது, தலை 

கொளீஇ - அதிகரித் த, செம்கண் - வெந்த கண்களினின்றும், தீஉக- 

ரெருப்புதிர, பிறங்கு - உயர்ந்த, பொன்கேடகம் - அழயெ கேடகத்தை, 

பிறழ - நீங்கும்படி, எற்றியும் - எறிந்தும், மறம் கிளர் - கொலைத்தொழி 

லில் மிகுந்த, வயிர ம்வாள் - வச்சிரவாளை, வாளிற்றாக்கியும் - வாளினை 

வெறிக்தும், கறங்கு என - காற்றுடியோல், காளைவீரர் - அரசர்கள், இரிக் 

தனர் - இரிந்தார்கள். எ-று. 
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இவ்விரண்டு பாட்டானும் ஒருவருக்கொருவ ருபர்வு தாழ்வு சொல்லா 

மையால் வாட்போரில் இவ்விருவரு மொத்தனரென்பதாம். 96 

கோட்புலிப்போத்தெனநிடதர்கோமகன் 

ஞாட்பினுட்காம்பிலிக்கிறைவனாமற 

வாட்படையெறிச் அயிர்வெள வினனவன் 

சேட்புலத்தரம்பையா்கெரியல்சூடினான். 

இ-ள். கோள் - கொலைசெய்பின்ற, புலிப்போத்து! என - ஆண் 

புலிபோல், கிடதர்கோமகன் - நளனானவன், ஞூாட்பினுள் - யுத்தத்தின் 

கண், காம்பிலிக்கு இறைவன் - காம்பிலிநாட்டார்ச் காசனுடைய, காமம் 

அற - காமமறும்படி, வாள்படை - வாளாயுதத்தை, எறிந்து-வீசி, உயிர்- 

வியை, வெளவலினை - கொண்டான் வன் - அவ்வரசன், சேண் ஆ 9 69 ட்ப ௮] 
புலத்து - விண்ணுலகத்தின்கண், அரம்பையர் - தெய்வமங்கையரால், 
தெரியல் - மாலை, சூடினான் - கூடப்பட்டான். எ-று. காமம் - நாம்என கீ 

கடை குறைந்தது. 

தோல்வீயின்றி வாட்போரில் எதிர்த்திறந்தவனாகலாற் காம்பிலி 

தேசத் தாசனுக்கு அரம்பையர் மாலைகுட்டினரென்றார். 07 

அறைகமல்வேற்தர்மேலலங்கல்வேலினா 

னெறுழ்வலிக்களிற்றிடைத்தாவுமெண்ணிலா 

நொ நில்பரிதேர்மிசைபடாயு நோன் கெழு 

சிறையொடுர்திரிவதோர்சீயமென்னவே. 

இ-ள். அலங்கல் - வெற்றிமாலைதரித்த, வேலினான் - வேற்படை 

யையுடைய களனானவன், கோன்கெழு - பெருமைபொருக்திய சிறை 

ஒடுந்திரிவது - இறகினுடன் றிரிவதாயெ, ஓர் - ஒரு, சீயம்என்ன-ிங்கம் 

போல், அறை - ஒலிக்கின்ற, கழல் - வீரக்கழலையணிந்த, வேர்தர்மேல்- 

அரசர்கள்மேலும், எறுழ்வலி - மிகுந்த வலிமையையுடைய, கலிறு 

இடை - யானையின்மேலும், தாவும் - தாவுவான், எண்இலா - அளவில் 

லாத; நொறில் - ஒளியையுடைய, பரி - குதிரைமேலும், தேர்யிசை- 

தேரின்மேலும், பாயும் - பாய்வான். எ-று, 

பரிதேர் உம்மைத் தொகையாகலின் இயல்பு. களன் செய்தபோ 

ரைத் தனித்தனிசொல்லின் மூடியாதென்பார். தோதத்துச் சட்ட 

வென்னும் உத்தியால் வேந்தர்மேத் களித்றிடைப்பரி தேர்மிசை இவ் 

ol 
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வாதெதிர்த்து வென்றனனென்றார். நோன்மை - பெருமைப்பொருட் 

டாதல் *£ உறுநர்த்தாங்கெயெ மதனுடை நோன்றாள் ?' என்னுந் த்ருழறு 

காற்றப்படைச் செய்யுளானு முணர்க, 29 

இன்னணங்கொடுஞ்சமாமுருக்கியேற்றிகண் 

மன்னவர்புறக்கொடைகண்டுமாலைதாழ் 

கொன்னவில்குரு திவேற்குவவு த்தோளினான் 

சென்னிவான் றடவுபொற்றேரினே நினான். 

௫-ன். இன்னணம் - இந்சப்பிரசாசம், கொடுஞ்சமர் - கொடியயுத் 
தத்தில், முருக்கி - கொன்று, ஏற்று - எதிர்த்து, இகல் - பசைக்இன் ற, 

மன்னவர் - அரசர்கள், புறம்கொடை கண்டு - முதுகுகொடுத்தோடச் 

செய்து, மாலைதாழ் - மாலைதாழ்கின்ற, கொல்கவில் - கொல்லுதலைச் 

சொல்லுற, குருதி - உதிரக்தோய்ந்த, வேல்-வேற்படையையடைய, 

குவவு தோளினான் - திரட்சிபொருந்திய தோள்களையுடையாளனானவன, 

சென்னி - தலையினால், வான் - ஆகாயத்தை, தடவு-தடவுகன்ற, பொன 

தேரின் - அழகியதேரின்மேல், ஏறினான் - ஏறினான். எ-று, 

இன்னவண்ணம் - என்பது இன்னணம் எனமரூஉவி நின்றது. 

பகைவரைக் கொன்று குவித்தலால் இரத்தந்தோய்க்த வேலாகலால்வேலி 

னைவிதந்தார். கொல்லுதலைச் தெரிந்தவர் வாயிற் சொல்லாது செய் 

கையால் சொல்லுதல்போல் வேற்படை கொலைசெய்தலாற் சொல்லு த 

வின் :: கொன்னவில் குருதிவே ?' வென்றார். 99 

கொச்சகக்கலிப்பா. 

புலத்தலுமட நலலா புலவதீர் தரச்சூட்டு 

மலத்தக மலர்க்குஞ்சியழிகுரு இப்புன ௪ லைப்ப 

மலைத்தடந்திணிதோள ரர்வடிக்கணைமெயிற்போர்ப்பக் 

கொலைத்தலைமுண்மாப்போற்கொடுஞ்சமத்திற்குிடர் தனரே. 

| இணி ஆறு பாட்டுக்களாற் படுகளச்சிதப்புச் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். மடநல்லார் - மாதர்கள், புலத்தலும் - ஊடியவளவில், 

புலவி - அவ்ஷ்டல், இர்தா - நீங்கும்படி, சூட்டும் - அணிவிக்கும், அலத் 

தகம் - அவர்பாதங்களி னூட்டப்பெற்ற செம்பஞ்சுபடிந்த, மலர் - பூவை 

யணிந்த, குஞ்சி - குடுமியை, அழி - அழினைற, குருதிப்புனல் - உதிர 

நீரானது, அலைப்ப - அலைக்க, மலை - மலைபோல், தட - பருத்த, திணி- 
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வவிமையையுடைய, தோளார் - தோளையுடையவாசர்கள், வடிக்கணை- 

கூரியபாணங்களை, வெயில்போர்ப்ப - தேகத்திலேமூட, கொலைத்தலை- 

சொல்லுகின்ற தீலையையுடைய, முள்மாப்போல்-முள்ளம்பன்றிபோல், 

கொடுஞ்சமத்தில் - கொடியயுத்தகளத் நில், பெர்சனர் - இடந்தார். எ-று. 

மாதர்க்கு ஊடலுண்டாயின்௧ணவரையுதைத்தல் மாலைப்படலத்து 
இசண்டாம் பாட்டாலுணர்க, மாதர் புலவியில் அடவரைச் தாமுதைத் 
சீலும் அவரை ஆடவர் பணிதலுமாகிய இரண்டுமுண்டு.அஅ அப்போது 

அவர்க்குண்டாகும் வேட்கைக்டோய் நிற்குமெனக் கொள்க. தேகங்க 

ளில் அம்புகள் தைத்திருத்தல் முள்ளம்பன்றி முட்களைச் விர்த்தல் 
போன்றிருத்தலால் அதற்கதை யுவமையாக்கினார். 60) 

இகன்மிகுதிறல்வேந் தசேதியாற்களப்படுத்த 
புகர்முகக்கடாயானைபொழிகுருதிச்செழுஞ்சேற்றிற் 
றிகிரியகொடிஞ்சநெடுந்தேருழக்கத் துகளெழுர்தவ் 

வகலிருவிசும்புபோ ர்த்தர்திவான்்போன்ற துவே. 

இ-ள். இகல்மிகு - பகைமையிகுந்த, திறல் - வலிமைபொரும் 

திய, வேந்தர் - அரசர்கள், ஏதியால் - வாட்படையால், களம்படுத்த,யுதீதீ 

களத்திற்கொன்ற, புகர்முகம் கடாயானை | புள்ளிபெற்ற முகத்தையு 

மதத்தையுமுடைய யானைகள், பொழி-ஊழற்றிய, செழுகுருதிச்சேற்றில்- 

செழுமைபொருக்திய வுதிரச்சேற்றில், இதிரிய - உருளைகளையுடையவும், 

கொடி ஞ்ச - மேன்மொட்டை யுடையவுமாகிய, நெடுந்தேர் - நெடியதேர் 

கள், உழக்க - கலக்க, துகள் - தூளிகள், எழுந்து - எழும்பி, ௮ அகல 

இருவிசும்பு - அந்த அகற்சியுள்ள பெரிய அகாயத்தை, போரத்து-மூடிக 

கொண்டு, அந்திவான் - செவ்வானத்தை, போந்தது - ஒத்தது. எ-று. 

குருதிச் சேறாயினும் அநேகந்தரம் தேருருளைக ளோடுதலாற் புழுதி 

யாயித்றென்க. அப்புழுதி மூடதலால் அகாயம் செவ்வானம் போன்ற 

சென்றார். இது உவமையணி. . 61. 

ஒளிளெர்மணியோடைசிதைந்தொ ழியவுடன்றபோர்க 

களினைமால்யானைக்கதாமருப்புமிழ்க த த 

முளிதடஞ்சினைபேயுமுருங்கெரியெனப்பற்றி 

விளிதருவயவருடல்வெந்தொழியப்பரந்ததே, 
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இ-ன். ஒளிளெர் - பிரகாசயிகுந்த, மணி ஓடை - அழயெ முக 

படாமான ௮, சிதைந்து - கெட்டு, ஒழிய - நீங்க, உடன்ற - வெகுண்ட, 

போர் - யுத்தத்தில், கணி - செருக்கையும், சனம்-கோபத்தையுமுடைய, 

மால் - பெரிய, யானை - யானைகளூடைய, கதிர் - பிரகாசம்பொருந்திய, 

மருப்பு - தந்தங்கள், உமிழ்ந்த - சொரிந்த, தீ - நெருப்பானது, முளி- 

சாய்ந்த, தடம் - பருத்த, இனை - இளைகளை, மேயும் - தூக்கின்ற, 

மருங்கு எரியென - அழியும் தீியைப்போல், பற்றி - பற்றிக்கொண்டு, 

விளிதரு - இறந்த, வயவர் உடல் - படைலீரருடைய தேகங்கள், வெந்து 

ஒழிய - லெர்துபோகும்படி; பரந்தது - பரவியது. எ-று. ஆல்-அசை. 

போர்க்கள த்தில் யானைக்கொம்பிற்பிறந்த தீயே வயவருடல் வெர் 

தொழியப் பாந்ததெனக் கொள்க, 62 

ப்ரிதிவடிவாள் டித் அப்பல்லினாலிதழதுக்இத் 

திருகுசினந்தலைக்கொள் இச்செங்கண்சடீயுமிழக் 

குருதிபாயடுகள ததிற்குற்றயிரிற்டெர்தார்க்கண் 

டருகணயக்கொடுககூ ற றமஞ்சிநின் றலறுமால். 

இ-ள். பரிதி - குரியன்போன்ற, வடி - கூரிய, வாள் - வாட்ப 

டையை, பிடித்து - கையிறபற்றி, பல்லினால் - பற்களினால், இதம் 

அதுக் - உதட்டைக்கடித்து, கிருகு - மாறுபட்ட, சனம் - கோபம், 

தலைக்கொளீஇ - அதிகரித்து, செம்கண்கள் - வந்த கண்களானவை, 

உமிழ - நெருப்பைச்சொரிய குருகிபாய்-உதிரம்பரலிய, அடுகள த்தில்- 

கொலைக்களத்தில், குற்றயிரில் - குற்றுயிருடன், கடக்தார்க்கண்டு-இடர் 

தவர்களைக்கண்டு, அருகு௮ணைய - அவர்களருகே வருவதற்கும், கொடுங் 

கூற்றும் - கொடிய யமனும், அஞ்சிரின்று - அச்சமுற்று நின்று, அல 

றும் - அலறுலான், எ-று, அல் - அசைநிலை. 

குற்றுயிரிந் கெக்கும்போது யமன் அவரைப்பற்றுதற்கும் அலறு 

வானென்ணிற் போரி லெதிர்க்கும்போது ம்ம பம் அஞ்சுதல் 

சொல்ல வேண்டுவதில்லை யாயிற்று, 63 

சலைபொருதிணிதடந்தோட்டேர்வேந்தாசெருமலைந் து 

கொல்புரியகெ ளத்திற்குடர்பின் னிக்டெக்ததனைப் 

புலவுகா ஐடற்றசைவேட்டுண்ணவரும்புள்ளின ங்கள் 
வலைவளை ந்ததென வெண் ணிவானினிடைச்சுழலுமால். 

இ-ள். சலைபொரு - மலையையொத்த, திணி - வலிமைபொ 
ரர்தீய, தடதோள் - பருத்த தோள்களையுடைய, தேர்வேந்தர-தேரை 
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யுடைய அரசர்கள்; செருமலைந்து - போர்செய்து, கொலைபுரி - கொலை 

செய்த, அகெளத்தில் - யுத்தகளத்தில், குடர் - குடர்கள், பினணிக்கி 

டந்ததனை - - ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கெந்ததை, புலவுகாறு - புலா 
நாத்றநாறுகின்ற; உடல் தசைஃதேகச்தின் மாமிசத்தை, வேட்டு-விரும்பி, 

உண்ணவரும் - உண்பத்ற்குவந்த, புள் இனங்கள் - பறவைக் கூட்டங்க 

ளானவை, வலைவளைந்ததஎன-வலையான அ வளைந்ததென்று, எண்ணி- 

நினைந்து, வானின் இடை - ஆகாயத் தின்கண், சுழலும் - வட்டமிடும் 
எ-று, அல் - அசை, 

தசைவேட்கையினும் உயிரின் வேட்கை பெரிதாகலானும், தசை 

யைவிட்டு நீங்கற்கு மனமெழாமையாலும், குடர்பின் னிக்கிடந்ததை வலை 

வளைந்ததென்று தசைவேட்டுண்ண வரும்புள்ளினங்கள் வானினிடைச் 

'சுழலுமென்றார். 64 

சற்றமிகுங்களியானை த்திறல்கெழுபோர்வயவேந் தர் 

காற்றாளக்குடை துணிக் அகள த்தினிடைக்கிடப்பனக 

ளேற்றெருமையுகைத்தடருமிருணிறத்தவெரிகுஞ்சிக் 

கூற்றுமுயிர்ப்பலியேற்குங்கொள்கலம்போன றிருக் கனவே. 

இ-ன், 2ழதம்மிகும் - கோபமிகுந்த, களியானை ஃ செருக்கை 

யுடைய யானைகள் போல, இறல்கெழு - வவிமைமிக்க, போர் - போர் 

செய்கின்ற, வயம்வேந்தர் - வெற்றியிகுந்த வீரர்களுடைய, கால் - காலை 

யுடைய, தாளம்குடை  முத்துககுடைகளானவை, அணிந்து - துண்டு 

பட்டு, களத்தின் இடை - யுத்தகள த நின்கண், டெப்பனகள் - இருப்பன 

வாதி, ஏறுஎருமை - எருமைப்போத்தை, உகைத்து - செலுத்தி, அட 

ரும் - ரெருங்குன்ற, இருள்மிறத்த - இருளையொத்த நிறத்தையுடைய, 

எரிகுஞசி - எரிபோன்ற கையையுடைய, கூற்றம் - யமனானவன், 

உயிர்ப்பலி ஏற்கும் - உயிர்ப்பிச்சை யேற்கன்ற, கொள்கலம்போன் ற. 

பாத்திரத்தை மொத்த; இருந்தன-இருந்தன. எ-று, ஏகாரம் ஈற்றசை, 

கள் - இங்கே இசைநிழைத்தற் பொருட்டு விகுதிமேல் விகுதியாய் 

வந்தது காம்பு அணிக்துகிடந்த குடையைப் பலியேற்கும் பாத் இரமாகக் 

குறித்சலால் தற்குறிப்பணி, 65 

கலிவிருக்கம், 

இன்னகள த்தினி ரிக தவர லாத் 

றுன்னின ன ராவி அ தக க பக்தன் வெ கூற் 

றனனவனவாளமரா ற்றலுகாக்நாப் 

பொன்னகரத்திறைபுர் இயினோ! ந்தான். 
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| இணி இரண்டுபாட்டால் இர்திரனெண்ணு தல் 

சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். இன்னகளத்தின் - இப்படிப்பட்ட யுத்தகளத்தில், இரித 

னால்லால் - ஓடிப்போனவரல்லாமல், தன்னினா - எதிர்த்தவர்கள, 

ஆவிதுறத்தலும் - உயிர் விடுசலையும், வெம்கூற்று அன்னவன் - வெவ் 

விய யமனையெரத்த நளனானவன், வான் அமர் - வாட்போரை, ஆற்ற 

லும் - செய்தலையும், நோக்கா பார்த்து, பொன்ககரத்து இறை - இந்திர 

னானவன், புத்தியின் - தன்புத்தியில், ஓர்ந்தான் - சந்தித்தான். எ-று. 

ஓடினவர் பிழைத்தலையும், எதிரத்தவ ரிறத்தலையும், களன் வாட் 

போர் ஆற்றலையும் பார்த்து, இந்திரன் அலோடத்தன னென்பதாம். 

கோக்கா - உடன்பாட்டு வினையெச்சம். 66 

மன் றன்மலர் த்தொடைமன்னனையெய் தி 

வென் நிகொள்போரைவிலக்கிலமாயிற் 

அன றுதிரைக்கடல்சூழுலகெல்லா 

மின றுமுடித்திமென்னநினைந்தே. 

இ-ள். மன்றல் - வாசனைபொருந்திய, மலர் தொடை - மலர் 

மாலேயையணிந்த, மன்னனை - நளனை, எய்தி - அடைந்து, வென்றி 

கொள் - வெற்றியைக்கொண்ட, போரை - யுத்தத்தை, விலக்கிலம் 

ஆயின - விலக்காமல் போவோமாடுல், . துன்று - நெருங்கிய, திரை- 

அலையையுடைய, கடல்சூழ் - கடலாற் சூழப்பட்ட, உலகு எல்லாம்- 

பூவுலகத்திலுள்ள யாவரையும், இன்று - இன்று, முடித்திடும் என்ன. 

கொல்லுவானென்று, கினைச்து-(இந்இரன் முதலிய நால்வரும்) கருதி. 

எ-று. 

இச்செய்யளு மேஜ்செய்யுளுங் தளகமாதலின், இதில் கினைந் 

சென்னும் வினையெச்சம் மேத்செய்யுளில் மேவியவென்னும் பெய 

செச்சவினை-கொண்டது. இந்திரனானவன் நாம் இப்போரை விலக்கா அ 

விட்டனமென்னில் உலக முழுவதையும் களன் கொல்லுவனென்று 

நினைத்தான். அக்கினைப்பு இரக்கமன்றியும் போரைத்தான் மட்டின 

மையாலு முண்டாயிற் தென்க. 67 

மழகளிறன்னவன்மாணுருகீங்கு 

விழைவொடுதம்முருமேவியவிண்ணோ 

சழகுறுகாளையரவவுருவிட்டோர் 

கிழவுருவெய்தியகேண்மையரொத்தார். 
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| இதனால் இந் திரன்முதலிய ரால்வருர் தம்முருக் 

ட கொளல் சொல்லப்படுதின்ற த ] 

இ-ள். மழகளிறு அன்னவன் - இளங்களிற்றையொத்த ளன அது, 

மாண் - பெருமைபொருக்திய, உரு - வடிவத்தை, நீங்கி - விட்டு£ங்கி, 

விழைவு ஒடு - விருப்போடு, தம் உருமேவிய - தங்கள் வடிவைப்பொருக 

திய, விண்ணோர் - தேடர்கள், அழகு உறு - அழகஇின்மிக்க, காளையா- 

காளைப்பருவத்தை யுடையவர், ௮ உருவிட்டஃ-அக்காளைவடி வத்தை விட்டு, 

ஓர்கிழவுரு எய்திய - ஒரு மெவடி வத்தையடைந்த,; கேண்மையர் - தன் 

மையராதலை, ஒத்தார் - ஓத்தனர். எ-று. 

நளனுறாவிற்கும் இந்திரன் முதலிய நால்வருருவிற்கும ஒப்பு௪ 

சொல்லில், அழகிய காளையர் வடிவிற்கும்; இழவர் வடிவிற்கும் ஒப்புச 

சொல்லுதல் போலாமென்பது கருத்து, 68 

முன் னுருமேவியமொய்க ழல்விண்ணோர் 

மன் னனையெய் த. புவாய்மையினானுர் 

துன்னலரைத்தெறுதோள்வலியானு 

நினனைநிலத்திடை நேர்பவர்யாரே. 

[ இனி இரண்டபொட்டுக்களால் களன் போரை 

விலக்குதல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். முன் உருமேவிய - பழைய வடிவினைப்பெற்ற; மொய்- 

நெருங்கிய, கழல்-லீரக்கழலையணிந்த, விண்ணோர்-தேவர்கள், மன்னனை 

எய்துபு - நளனையடுத்து, வாய்மையினானுமப்-சத்இியத்தினாலும், துன்ன 

லரை - சத்துருக்களை, தெறு - கொல்லுகின் 2, தோள்வலியானும் - புய 

பலத்தினாலும், நின்னை - உன்னை, நேர்பவர் - ஒப்பவர், நிலத்து இடை- 

பூமியில், யார் - எவர், (ஒருவருமில்லை) எ-று, ஏகாரம் - ஈற்றசைக்கண் 

வந்தது. 

யாவரும் புகழ்ச்சியில் வயப்படுதல்போல் மத்றொன்றிலும் வயப் 

படா ரென்பது தெரிந்த தேவர்கள், களனைப்பூமியில் வாய்மையிலும் 

வலிமையிலும் உனக்குச் சமானமானவ ரில்லையென்றார். உவமேயமாயெ 

ஈளனை உவமானமாகக்கூறி அவனுக்கு மற்றையாசசோடு ஒப்பானமை 

சுடதலால் எதிர்நிலையணி. 69 

தன்றுகள த்தெதிர் துன்னலர்யாரும் 

பொன் றமுருக்கயபோர் த்தொழினீ ங் 
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வென்றிகொள்வேலவமின்னளையாடன் 

மன் றன்முடித்தனைவாழியவென்றார். , 

இ-ள். வென்றிகொள் - வெற்றியைக் கொண்ட; வேலவ ஃ வேதி 

படையை யுடைய நளனே ! அன்று : நெருங்கெ, களத்துஎதிர் - யுத்தி 

களத்திலெதிர்த்ச, துன்னலா யாரும் - சத் துருக்களெல்லாம், பொன்ற- 

தஇறக்கும்படி, முருக்கெ - கொன்ற, போர்த்தொழில் நீங்கி - போர்த் 

தொழிலைவிட்டு, மின் அணையாள் தன் - மின்னலையொத்த தமயக்தி 

யினது) மன்றல் - விவாகத்தை, முடித்தனை - செய்துசொண்டவனால, 

வாழிய என்றார் - (8) வாழக்கடவையென்றாரர்கள். எஃறு, 

முடித்தனை என்பது வினைமுற்றெச்சம். போரைவிட்டு விவாக 
முடித் துக்கொண்டு தமயந்தியுடன் நெடுங்கால மிருப்பாயாக வென்பார் 

வாழியவென்றனர். வேலவ என்றமையால், வேலாயுதத்தையுடைய 

சுப்பிரமணியக்கடவுளை யொத்தவனே என்றும் பொருள்படும். வீரம்; 

பேரறிவு, வெற்றி, புகழ், இன்பம் அழகு முதலியவத்றாற் குகப்பெரு 

மானை மயொத்தானென்ஃ. 10 

விண்ணவரின்னணம்வேண்டினர்கூறப் 

புண்ணுறுவெய்யபுலால்கமழ்வைவே 
லண்ணலமர் த்தொழிலா ற்றலனாகப் 

பண்ணமைதேரினிழிக் துபணிக்தான். 

| இதனால் இந்திரன்முதலிய நால்வரையும் ஈளன் 

வணங்குதல் சொல்லப்படுகின்ற ஐ. | 

இ-ள். விண்ணவர் - தேவர்கள், இன்னணம் - இந்தப்பிரகாரம், 

வேண்டினர் - வேண்டினவராகி, கூற - சொல்ல, புண் உறு - மாமிசர் 

தங்கிய, வெய்ய - வெவ்விய, புலால் - புலானாற்றம்; கமழ் - வீசுகின்ற, 

வைவேல் - கூரிய வேற்படையை யுடைய, அண்ணல் - ஈளனானவன, 

அமர்த்தொழில் - யுத்தத்தை, ஆற்றலனாடி - செய்யாதவலகி, பண் 

அமை - அலங்கரிப்பமைந்த, தேரின் இழிந்து - தேரினின்று மிறகடு, 

பணிந்தான் - (அந்நால்வரையும்) வணங்கினான். எ-று, 

போர்த்தொழிலில் முடுினனாயினும் களனானவன் தேவர்கள் 

வேண்டுகோளுக் குடன்பட்டவனாய், அமர்த்தொழில்விட்டுத் தன அ 

பொறைதோன்ற அவரைப்பணிந்தன னென்க. (1 
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'இந்திரன்முதலிய நரல் வரும் நளனுக்கு வரல்சொடுத்தல், 
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கருணையினெய்தியகாளையைரோக்கி 

யருமகமெவவுழியாற்றினுமாங்க 

னுருவொடுவந்தவியுண்குவமென்னா 

மருவருஈல்வரம்வாசவனீற் தான். 

[இனி ஐந்து.பாட்டுக்களால் தேவர்கள் வரங்கொடுத் 

தல் சொல்லச்தொடக்கி, அவருள் இட்திரன் 

வரமளித்தல் இயம்பல். | 

இ-ள். வாசவன் - இர்திரனானவன், கருணையின் - அருளினால்) 
எய்திய - அடைந்த, காளையை - நளனை, கோக்க - பார்த்து; .அருமகம்- 

அரியயாகத்தை, ஏ உழி - எவ்விடத்தில், ஆழ்றினும் - மீசெய்தபோதி 

் னும், ஆங்கண்-அவ்விடத்தில், உரு ஒடு-உருவுடனே, வச்து-அடைக்து, 
அவி - அவிப்பாகத்தை, உண்குவம் என்னா - யாமுண்போமென்று, 

மருவ அரும் - அடைதறகறிய, ஈல்வரம் - நல்லவரத்தை, ஈந்தான் 

கொடுத்தனன், எ-று, 

உருவுடனே தேவர்கள்வர்து யாகத்தில் அவிப்பாகங்கொள்வத ௮௫ 

மையென்பது தோன்ற மருவரு ஈல்வரமென்றார் 12 

[| அக்ணெி வரங்கொடுத்தல் | 

மிடல்கெழுமேழகமேற்கொளுமேலோ 

னுடைதிரைவேலையினின்னமுதொப்ப 

மடி தலில்வெங்கனலின் றியும்வாளா 

வடி. சலடுச்தொழில்விஞ்சையளித தான். 

இ-ள். மிடல்கெழு - வலிமை பொருந்திய, மேழகமேல்கொளும்- 

. ஆட்டுக்கடாவின்மேலேறும், மேலோன்-அக்கினிதேவனானவன், உடை 

'திரைவேலையின் - உடைபின்ற அலைகளை யுடைய கடலிற்பிறந்த, இன 

அமு.அ ஒப்ப - இணிய அயிர்தத்தையொப்ப, மடிதல் இல் ஈ கெடாத, 

வெம்கனல் இன்றியும் - வெவ்விய தீயில்லாமலும், வாளா - சம்மா, அடி 

சில் - உணவை, அடும் தொழில் - சமைக்குந்தொழிலாகிய, விஞ்சை- 

லித்தையை, அளித்தான் வரமாகக் கொடுத்தான். எ-று. 

அக்னிதேவன் , இவ்வரங் கொடுத்தலால் உலகத்தில் இப்பொழு 

தும் நளபாகம் போஃலன்று உவமை சொல்லும்படி விளங்கிற்றென்க. 

கெழுமு - ஏழகம் எனப் பிரிப்பாருமுளர், 13 
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[ இயமன் வரங்கொடுத்தல், ] 

அல்லலுழக்தஞசெய்தினுகெஞ்9 
னல்லறமெய்தவுகண்ணியஞாட்பில் 

கெல்படைே வண்டுவவெய்தவும்வென் றிக் 

கொ ல்செ வெம்பக௫ர் திகெ £டுத்தான். 

இ-ள். வென்றி - வெற்றியையும், கொல்னம் - கொல்லாநின்ற 

கோபத்தையுமுடைய, வெம்பகடூஊர்தி - வெவ்விய எருமைக்கடாவாக 

ன ச்தையுடைய யமனானவன், அல்லல் உழந்து - வருத்தப்பட்டு, அஞர் 

எய்தினும் - துன்பமடையினும், நெஞ்சில் - மனத்தின் கண், கல் அதம் 

எய்தவும் - நல்ல தருமமடையவும், நண்ணிய - பொருந்திய, ஞாட்பில்- 

யுத்தத்தில், வெல்படை-வெல்லத்தக்க ஆயுதங்கள், வேண்டுவ-வேண்டு 

வனவற்றை, எய்தவும் - அடையவும், கொடுத்தான் - நளனுக்கு வரங் 

கொடுத்தான். எ-று, 

காரணம் காரியத்துள்ளதென்பது பிரசித்தபடும்பட், யமன் 

தருமனென்னும் பெயர்ச்கேற்ப நளன் அல்லற்படும்பொதும் நல்லற 

மெய்சவும், கொலைச்தொழிற்கேற்ப யுத்தகளத்தில் வெல்படைக ளெய்த 

வமலரமாகக் கொடுத்தனனென்னார். 74 

வருணன் வரமளித்தல். 

தார்புலரா த தயங்கவும்வேண்டி 
னார்கலிவற்றவமைக்கவுமல்லா 

உனீரறுபாலையினெஞ்சினினைப்பின் 

» வார்புனலெய் தவும்வருணனளித்தான். 

* கடுஞ்சுரமாதல் பற்றி 4 நீராறு பாலை என்றார். கடுஞ்சுரம் எனி 

னும்; பாலையெனினும், நடுவு நிலைத் திணை யெனினு மொரு பொருட் 

சொற்கள்.  முல்லையுங் குறிஞ்சியு முறைமையிற் றிரிர்து ஈல்லியல் 

பழிர்து நடுஙகுதுயருறு த் துப்-பாலை யென்பதோர் படிவங் கொள்ளும் ?” 

என்றாங்கு முதற்பொருள் பற்றிப்பாலை கிகழ்தலானும், புணர்தல், இருத் 

தல், ஊடல், இரங்கல் என்பவற்றிற்கு இடையே பிரிவு நிகழ்தலானும், 

நடுவண தாகிய ஈண்பகற்காலந் தனக்குக் காலமாகலானும், நடுவுகிலத் 

இனை யெனப்படும். (: நடுவணதொழியப் படுதிரைவையம் பாத்திய 

பண்பே ?? என்று ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் உரைத்தது முணர்க. 

இத்திணைக்குச் சூரியனே தெய்வமென்பாரும், தர்ச்கையே தெய்வ 

மென்பாரும், அக்கினி, காற்றுஎன்பவே கடவுளென்பாறாம் அகப் பல 

வகைப்படுவர். அவற்றையெல்லாம் மறுத்து, அவ்வத்திணைத் தெய்வங் 

ள இப்பாலைக்குர் தெய்வமாகுமென்றார் - ஆசிரியர் ஈச்சிஞர்க்கனியர் 
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ச இ-ள். வருணன் - வருணனானவன், தார் - மாலைகள், புலராது - 

வாடாமல், தயங்கவும் - விளங்கவும், வேண்டின் - வேண்டுமானால், ஆர் 

கலி - சமுத்திரமானது, வற்றஅமைக்கவும் - வற்றும்படி செய்யவும், 

அல்லால் - அவையன்றியும், நீர் அறுபாலையில் - நீரில்லாத .பாலைநிலச் 

தில், நெஞ்சில் நினைப்பின் - நெஞ்சிலே, நினைத்தால், வார் - நெடிய, 

புனல் எய்தவும் - நீருண்டாகவும், அளித்தான் - ஈளனுக்கு வரங்கொடுத் 

கான. எ-று, 

இதனால் மழையில்லா அவிடினும் இவன் தேசத்துக்கு நீராறகுறை 

வில்லையாம். 75 

ஆண்டகைக்கன்னவளித்தரிவைக்கு 

மாண்டகுகற்பைவருத் தவமெனனாத் 

தீண் டினராவிசதைர் திடுமாறும் 

ர ப அதாம் 

[கால்வருச் தமயந்திக்கு வரமீ தல், | 

இ-ன். விண்ணவர் - இந்திரன் மூதலிய : தேவர்கள், ஆண்ட 

கைக்கு - நளனுக்கு, இன்னஅளித்து - இவ்வரங்களைக் கொடுத்து, அரி 

வைக்கும் - தமயந்திக்கும், மாண்தகு - மாட்சிமைபொருக்திய கற்பை- 

கற்பினை, வருத்துவம் என்னா - வருத்துவோமென்று, தீண்டினா-தொட் 

டவர்களுடைய, ஆவி - உயிர், சிதைம்திடும் ஆறும் - கெடுமாறும், 

வேண்டுஉருஎய்தவும் - வேண்டியவடி வங்களெடுக்கவும், ஈந்தார் - வரக 

கொடுத்தனர். எ-று, 

அரிவைக்குமென்பதில் உம்மை, எச்சவும்மை யெனக்கொள்க, தாங் 

கள் பலமுயற்சிசெய் தஞ் சம்மதியாமல் மனிதனாகிய நளன்மேல் வைத்த 

கருத்தின்படி சாதித்சலால், தேவர்கள் அதில்மிகவும் மகிழ் உடையவ 

ராய்த் தமயந்தி கற்பை வருச்சவெண்ணின் அவருயிர் மாயும்பழ. வரக 

தந்தனசென்க. 16 

கண்ணகன்ஞாலமளித்தகழற்கா 

லண்ணலையேத்தியருர் ததிமானும் 

பெண்ணமுதத்தைவியர் துபெருஞ்சர் 

விண்ணவர் தம்ப திமேவின ரன் றே, 

[ இதனால் தேவர் மகிழ்வோடு தம்பதியடை தல் 
சொல்லப்படுகின் ஓ ௮. | 

இ-ள். கண் அகல் - இடமசகன் த, ஞாலம் - பூமியை, அளிதத- 

காத்த; கழல் கால் - வீரக்கழலை யணிர்த காலையுடைய, அண்ணலை- 

92 
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நளனை, ஏத்தி - துதித்து, அருந்ததிமானும் - அருந்ததியை யொத்த) 
பெண் அமுதத்தை - தமயந்தியை, வியந்து - அதிசயித்து, பெருஞ்£ர்- 

மிகுந்த சிறப்பையுடைய; விண்ணவர் - தேவர்கள், தம்பதி-சம்முடைய 

தகரங்களை, மேவினர் - அடைந்தனர். எ-று, அன்று - ஏ- அசைகள். 

குற்றமில்லாத தன்மே லெதிர்க்கவந்த மற்றையாசரை விடுத்சலால் 

£ ஞாலமளித்த அண்ணலென்றார். ?? அருந்ததிமானும் என்பது பெரும் 

யாலும் கற்புக்கெனக் கொள்க. பெண்ணமுதத்தை வியந்தென்பது தம 

பந்தி நற்குண நற்செய்கையையென்க. 71 

அங்கண்வானத்தமாருமாழியிற் i 

பொங்குதானையரசரும்போயபின் 

சுங்கவேறனையான றிகம்மாமணி 

தங்குபைம்பொனிருக்கையிற்சார்க்தனன். 

இ-ள். அம்கண் - அழகிய இடத்தையுடைய, வானத்து - தெய்வ 

லோகத் இருந்துவந்த, அமரரும் - தேவரும், அழியில் - சமுத்திரம் 

போல், பொங்கு மிகுந்த, தானை - சேனையையுடைய, அரசரும் - அரசர் 

களும், போயபின் - போனபின்பு; திகழ் - பிரகாசிக்கின்ற, மாமணி- 

மாணிக்க மணிகளிழைத்து, தங்கு - தங்கிய, பைம்பொன் - பசியபொன் 

ழைசெய்த, இருக்கையில் - ஒரிடத்தில், இங்சஏறு அனையான் - சிங்க 

வேற்றையொத்த நள னைவன, சாரந்சனன் - சேர்ந்தனன். எ-று. 

தேவரும் அரசரும் தம்மிடத்திற் சென்றபின்பு நளனும் தானிருக் 

தத்தக்க ஒரிருக்கையிற் சார்ந்தன னென்பதாம், 73 

போர்புரிபடலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 796. 

மணம்புரிபடலம். 

சதி வலர RE. 

[களமகாராசன் தமயந்தியை விவாகஞ்செய் தல் 

. சொல்லப்படுநின்ற து. | 

கவிவிநத்தம். 

சாக்தமூழகு தடமுலைக்கோை தயா 

காந்துபைம்பொற்கவரியிரட்டுற 

வாய்க்தசெவ்விமணவினை மாடத்தின் . 

வேந்்தர்சூழ்வரவீமன்வந்தெய்இனான். 
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இ-ள். சரச்தம - சந்தனச்குழம்பினால், மூழ்கு - முழுகப்பெற்ற, 
தீடமுலை - பருத்த முலையையுடைய, கோதையர் - மாதர்கள், காந்து- 
பிரகாசிக்கின்ற, பைம்பொன் - பயெ பொற்காம்பையுடைய, கவரி-சாம 

ரைகளை, இரட்டுற - வீச, வாய்ந்த - பொருந்திய, செவ்வி - அழகிய, 

மணவினை - விவாகஞ்செய்யும், மாடத்தின் - உபரிகையில், வேந்தர்- 

- அசசர்களனைவரும், சூழ்வர - சூழ்ந்துவாராகிற்க, வீமன் - வீமராசன்) 

வது எய்தினான் - வர் துசேர்க்தான். எ-று. 

பாரத்தவர்களுடைய கண்களைக் கவர்ர் துகொள்ஞாம்படி. கைபோயவ 
சால் அணிசெய்த மாடமென்பதற்கு 4 வாய்ந்த செவ்விமணவினைமாட. '? 

மெனப்பட்டது. விவாகஞ் செய்வித்தற்குப் பிரதானமானவ னாகையால் 

முன்னே வீமன் வந்தன னென்றார், 

ஆற்றுவேள்வியருந்தவர்சூழ்வாப் 

போற்றுநான்மறைக்கோ தமன்போர்கெழு 

வேற்றடங்கண்விளங்கிழைமன்றலுக் 

கேற்றயாவையுங்கொண்டெனெய்தினான். 

இ-ள். வேள்வி - யாகங்களை, ஆற்று - செய்கின்ற, அரும்தவா்- 

முனிவர்கள், குழ்வர - கூழந்துவர, நால்மறை - நாலுவேதங்களையும், 

போற்று - போற்றுகின்ற, கோதமன் - கெளதமமுனிவர், போர்கெழு- 

போரினமிக்க, வேல்தடகண் - வேல்போன்ற விசாலம்பொருக்கிய கண் 

களையுடைய, விளங்குஇடை - தமயந்தியின த; மன்றலுக்கு - விவாகத் 

இற்கு, ஏற்றயாவையும் - ஏற்றதிரவியமனை த்தையும், கொண்டு-வருவித் 

துச்கொண்டு, உடன் - அதனுடனே, எய்தினான் - வந்தான். எ-று. 

கேளதமழனி விவாகபத்ததிப்படி அக்கிரியைக்கு வேண்டிய 
மாவிலை, சமித்து, தருப்பை முதவியவும் வூவமைத்துக்கொண்டுவகதன 

னென்பதற்கு மன்றலுக் கேற்ற யாவையங் கொண்டெ னெய்தினா 

னென்றார்.. 2 

வேரியந்தொடைவீ மனும்வேர் கருர் 

தேருகான்மறைச்செல்வருமன் லுக் 

கோரையெய்தியதென் றுழையொற்றரா 

லாரமார்பற்கரியவுணர்த்தினார். ம் 

இ-ள். வேரி அம்தொடை - தேொெழுகு மலர்மாலையையணிர் த, 

வீமனும் - வீமராசனும், வேந்தரும் - ௮அரசர்களூர, தேரும் நால்மறைச் 
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செல்வரும் - நான்கு வேதங்களையு மறிந்த பிராமணர்களும், மன்றலுககு- 
விவாகத்திற்கு, ஓரை எய்தியது என்று - முகூர்த்தகாலம் வந்ததென்று, 

உழை - அருகிலிருந்த, ஒற்றரால் - வேவுகாரரால், ஆரமார்பன்கு - கள 

மகாராசனுக்கு, அறிய - தெரியும்படி, உணர்த்தினார் - தெரிவித்தார்கள் 

கறு. 

விவாகக்கிரியைக்கு முன்பு நடக்கவேண்டிய சடங்குகளனை த்தையு : 

முடிக்கவேண்டி, .ஈளமகாராசனைத் தூண்டும் நினைப்புடையவர் ஓரை 

யெய்நியதென்று ஒற்றரால் ஆரமார்பனுக் குணர்த்தினரென்றார். ஈந்து 

செய்பவராகலின் ஓற்றர் எனப்பட்டார். 3 

ஒற்றர்கூறவொளிமுடி.வேந் தனைக் 

கற்றவார்சடைக்கா இிடனாதிமயார் 

சொற்றநான மறை நால்வழித்தூமணிப் 

பொற்றசும்பினிற்பூம்புனலாட்டினார். 

இ-ள். ஒற்றர்கூற - ஒற்றர் சொல்ல, (அவ்வளவில்) ஒளிர்முடி- 

விளங்குகின்ற மகுடத்தையுடைய, வேந்தனை - நளனை, கற்றை - மயிர்த் 

தொகுதியாகிய, வார்சடை - நெடிய சடையையுடைய, காசிபன் ஆதி 

யோர் - காசிபன்முதலிய முனிவர்கள், சொத்றநான் மறை நால்வழி- 

வேதறநூவிற் சொல்லிய வழிப்படி, தூ - பரிசுத்தமாதிய, மணி - நவமணி 

கள்பதிதத, பொன்தசம்பினில்-மொற்குடத்திற் கொணர்ந்த, பூம்புனல்- 

பொலிவையுடைய தர்த்தங்களினால்; ஆட்டினார் - ஸ்நானஞ் செய்வித் 

ஜார்கள், எ-று. 

காசிபன் - பிரமதேவரது புத்திரரு ளொருவன் ; கூரபன்மன் சிங்க 

முகன் முதலிய அசுரலீரர்களின் தந்தை. நூல் - உவமையாகுபெயர். 

அது. 6 பஞ்சிதன சொல்லாப் பனுவ லிழையாக ?? எனவும், (உரத் 

தின் வளம்பெருக்கி - யுள்ளிய தீமை ?? எனவும் வரூஉம் நன்னூற்சேம் 

யுள்கனா னுணர்க. பூம்புனலெனலாற் கங்கையாகிய தீர்த்த மெனக் 

கொள்க, நல்வழிப் பூம்புனலாட்டின ரெனலால் முப்பத் திரண்டுவகை 

யுள்ள ஓமாலிகையையும், அவர்பத்தையும், விரை ஐந்தையும் பூசிமுமுக் 

, காட்டின ரென்க. இவைகள் சுயம்வாப் படலத்தில் ££ களிமகிழ் 

வெய்து ?? யென்னும் நூற்றொன்பதாம் பாட்டுரையிற் காண்க. 4 

புனிற்றிளம்பிறைக்கண்ணியன் பூங்கழன் 
மனத்தினெண்ணிவழிபட்டுமாமறை 

யனை த் தும்வல்லவறகெ றியந் தணர் 

நினை த்தயாவையுந்ரொடுநல்கனான். 
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இ-ள். புணிறு இளம் - மிகுந்த விளமை பொருக்கிய, பிறைக் 

கண்ணியன் - பாலசந்திரனாயெ மாலையணிந்த பரமசிவனுடைய பூகழல்- 

அழயெபாதங்களை, மனத்தின் எண்ணி - இதயத்திலே இயானிசத் ௮, 

வழிபட்டு - பூசித்து, மாமறை அனைத்தும் வல்ல - வேதமாழுதுக் 

தெரிச்த, அறநெறி - சருமமார்ச்கத்தினின் ற, அந்தணர் - பிராமணர்கள், 

நினைத்த யாவையும் - நினைத்தவையனை த்தையும், நீரோடு - மீருடனே, 

நல்கினான் - கொடுத்தனன். எ-று, 

இதனாலே நஈளச்சக்காவர்த்தி, காரணனை வழிபடும் வைணவண் 

எனக்கூறல் மறுக்கப்பட்டு அவன முப்பத்தாறு தத்துவங்கட்கும் 

மேலான தற்பரசிுவனை வழிபடூஉம் அந்கவித சைவ சித்தாந்தி என் 

பது நாட்டப்பட்டது. புனிற்றிளம்பிறைக் கண்ணியன் வழிபடு கடவு 

ளெனக் கொள்க, வழிபடல் - பூசித்தலாம். குறிப்பறிக் தீபவனாதலால் 

அந்தணர் நினைத்தயா வையு பவம் தானஞ்செய்தன னென்க. 2 

அழகுவாய்ப்பவனை பவரண்ணலைத் 

தொழுதுகல்லருள் பூண்டுசு டர்விரி 

மழவுஈன்கதிர்மால்வசைசோந்தெனச் 

செழுமணிப்பொற்றிகம்முடி சூட்டினா. 

[ இதுமுதல் ஆறுபாட்டுக்களால் நளனுக்கு அலவ 

கரித்தல் சொல்லப்படுகின் தது. | 

இ-ள். அழகுவாய்ப்ப - அழகுபொருந்த, வனைபவர் - ஆபசணம் 

அலங்கரிப்பவர்கள், அண்ணலை, த்தொழுது - நளனைவணம்கி, நல் அருள் 

பூண்டு - அவனுடைய கிருபை பெற்று, சுடர்விரி - கிரணம் விரிகின்ற, 

மழவுநன்கதிர் - இளஞ்குரியனா।னவன், மால்வரை சேர்ந்து என - உதய 

திரியில் வந்ததுபோல், செழுமணி - செழுமையுள்ள மணிகள்பதித்க, 

பொன் - பொன்னாத்செய் ௮, திகழ் - பிரகாசிக்கின்ற, முடி-கரிடத்தை, 

சூட்டினார் - தரித்தார்கள் எ-று. 

அணிதலில் வல்லவரென்பது தோன்ற 4: அழ்குவாய்ப்பவனைபவ ?? 

ரென்றும், ஈளனருள் பெற்றென்பதற்கு :: நல்லருள் பூண் ” டென்றும், 

அரசாக்குப் பிரதானமாகையால் முடிசூட்டியென்றுஞ் செலினா 

கதிர்வரை சேர்ந்தென வென்னலால் உவமையணி. 6 

புயங்களென் அம்பொலங்ஒரிமீ தவான் 

றயங்கு தசோ திக்கதிர்ச டவம்ந்தெனக் 

அவ்ன் க்கவின் கவர்கா தினில் 

வயங்குபைம்பொ ன்மணிக்குை மசேர்த்தினார். 
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இ-ள். புயங்கள் என்னும் - தோள்களென்கிற், பொலம் இரிமீ த 

மேருமலையின்மேல், வான் - ஆகாயத்தில், தயங்கு-தங்குகின்ற, சோதி 

ஒளியையுடைய, கதிர்கள் - சூரியர்கள், தவழ்ந்தது என - தவழ்ந்ததைப் 

போல், கயம்கொள் - தடாகங்கள் கொண்ட, வள்ளை-வள்ளையினு டைய, 

கவின் - அழகை, கவர் - கொண்ட, காதினில் - செவிகளில், வயங்கு- 

பிரகாசிக்கின்ற, பைம்பொன் - பசியபொன்னாற் செய்த, மணிக்குழை- 

இரத்தினகுண்டலங்களை, சேர்த் இனார் - தரித்தார்கள். எ-று. 

நளன் புயங்களென்னும் பொலங்கிரி யென்றது - ௨நவகவணி. 

கதிர்கள் தவ்ழ்ந்தெ மணிச்குழையென்றது உவமையணி. வள்ளைக் 

கவின்சலர்சாதென்றது காட்சியணி. இமஹுன்றுங் கலர்துவருதலிற 

கலவையணி. 1 

வண்ணமேகலையார்மனங்கூட்ணெக் ச 

கண்ணகன்றுகவின் செயுமார்பிடை 

யண்ணன் மால்வரை தாழுமருவிபோற் 

றெண்ணிலாமணியாரவடஞ்சோ த் இனார். 

இ-ள். வண்ணம்மேகலையார்-அழடிய மேகலையைத்தாித்க மங்கை 

யர்களுடைய, மனம் - நெஞ்சை, கூட்டு உண - கொள்ளை கொள்ள, 

கண் அகன்று - இடமகன்று, கவின்செயும் - அழகைச் செய்யும், மார் 

பிடை - மார்பின்கண்ணே, அண்ணல் - பெரிய, மால்வரை - மேருமலை 

யில், தாழும் அருவிபோல் - தாழ்ந்தொழுகு மருவிநீரைப்போல், தெள்- 

தெளிந்த, நிலா - ஒளியையுடைய, மணி ஆர்வடம் - முத்துவடங்களை, 

சோத்தினா் - தரித்தார்கள். எ-று. 

மாதர்க்குத் தழுவற்குரிய ஆடவர்மார்பிடத்தில் மிகுந்தமிழ்ச்சி 
யென்பது தோன்ற, மேகலையார் மனங்கூட்டுணு மார்பெனப் பட்டத. 

மார்பிடை வரைதாமு மருவிபோல் வடஞ்சேர்த்தினாரெனலால் உவமை 

யி, 8 

பூமலர்ச்செழுங்கற்பகம்புல்லிய 

காமர்வல்லியென க்கவின் செய்திடத் 

ஆாமணிச்சுடர் தூககுபொலக்தொடி 

தேமலர் த்தொடை திண்புயஞ்சேர் த தினார். 

இ-ள். பூமலர் - பொலிவுபொருந்திய மலர்களையுடைய, செழு- 

செழுமையுள்ள, கற்பகம்புல்லிய - கற்பகத்தைக் தழுவிய, காமர்வல்வ! 

என - காமர்வல்லி யென்னும் கொடிபோல்; கவின்செய்திட - அழகைச் 
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செய்ய, தூ - பரிசத்தமாகிய, மணிச்சுடர் - நவமணியின் செணங்கள்) 

தூங்கு - தவ்யெ, பொலம்தொடி - தோள்வளையை, தே.ம்மலர்த்தொடை- 

வாசனை பொருந்திய மலர்மாலையை யணிந்த, தஇண்புயம் - திண்ணிய 

தோளகளில், சேர்த் தினார் - தரித்தார்கள். எ-று. 

கற்பகம்புல்லிய காமர் வல்லிபோற் பொலந்தொடியைத் இண்புயஞ் 

சோததினரெனலால் உவமையணி. பொலங்கொடி எனவருதல். 

“4 பொன்னென் கிளவி யீறுகெட முறையின் '? எனவரூஉர் தோல் 

காப்பியக் சூத்திர விதியானடக்கிக் கொள்க. 9 

அளங்குதெண்டிரைசூழ்கடல்வையக 

மளந் துகோடற்கருவிலைப்பூக் அதில் 

விள ங்ருபொன்ன ங்கிரியினை வெண்முகில் 

வளைக் ததென்னமருங்கனிற்சா ற்றினார் , 

இ-ள். துளங்கு - அசைகின்ற; தென்திரைசூழ்கடல - தெளிந்த 

அலைகளையுடைய கடலாற்குழப்பட்ட, வையகம் - பூமியை அளந்து 

கோடற்கு - அளவிட்டுக்கொள்வதற்கு, அருவீலை - அரறியவீலையை 

யுடைய. பூந்துகில் - அழகியஆடையை, வீளங்கு-பிரகாசிக்கன்ற, பொன் 

அம்கிரியி னை - ருமேமலையை, வெண்முகில் - வெள்ளைமேகமான ௮, 

வளைந்தது என்ன - குழ்க்ததுபோல், மருங்கினில் - அரையின்சண், 

சாத்தினார் - தறித்தார்கள். எ-று. 

பொன்னங்கிரியினை வெண்முகில் வளைந்ததெனனப் பூந்துகில் 

மருங்கினிற் சோத்தினாரெனலால் உவமையணி. 10 

பாந்தளேர்தியபார்பொ அநீக்கிய 

வேற் தல்சேவடிப்போ தினெ ழமில்பெற 

வேர். தா பொன் முடிதேய்த் கூவிள ங்கிய 

காக்துபைம்பொற்கனைகழல்வீக்கினார். 

இ-ள். பாந்தள் - ஆதிசேடனால், ஏந்திய - சுமக்கப்பட்ட, பார்- 

பூமியை, பொதுநீக்கிய - யாவருக்கும் பொதுவாதலை நீக்கிய, ஏந்தல். 

களன த, சேவடிப்போதின் - சிவந்த பாதமலர்களில், எழில்பெற-அழகு 

பெறும்படி, வேந்தர் - அரசர்களுடைய, பொன்முடி - சுவர்ணகிரீடங்க 

ளால், தேய்த்து - தேய்க்கப்பட்டு, விளங்கிய - பிரகாசித்த, காந்து 
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சொலிக்கின்ற; பைம்பொன் - பசும்பொன்னாற் செய்த, கணைகழல்- 

ஒலிக்கும் வீரக்கழலை, வீக்கினார் - கட்டினார்கள், எ-று. 

பூமி அரசர்க்கெல்லாம் பொதுவாயிருப்பதை நீக்கித் தனதாக்கி 

மாரூகையால் பார்பொது நீக்கிய ஏந்தலென்றார். வீரத்தன்மை தோன 

றக் கணைகழல் வீக்கினா ரெனப்பட்டது. 11 

இன்னபேரணியாவுமெழில்செயத் 

அன்னியெங்குமுழவர் துவைத்திடப் 

பொன்ன ஞ்சூழிப்புகர்முகவெற்பின்மேன் 

மன் னர்மனனன்மகிழ்ச்சியோ டேஇனான். 

இ-ள். இன்ன - இப்படிப்பட்ட, பேர் ௮ணியாவும் - பெரியவிலை 

யுள்ள ஆபரணங்களனைத்தும், எழில்செய் - அழகினைச்செய்ய, எங்கும்- 

எவ்விடத்தும், துன்னி - நெருங்கி, முழவம் - பேரிகைகள், துவைத் 

இட - ஒலிசெய்ய, பொன் - பொன்னாற் செய்த, அம் - அழிய, சூழி- 

முகபடாத்தையுடைய, புகர்முகம் - புள்ளிபெற்ற முகத்தையுல டய, 

வெற்பின்மேல் - யானையின்மேல், மன்னர் மன்னன் - களனானவன், 

மகிழ்ச்சியொடு - மழெச்சியுடன் , ஏகினான் - சென்றான். எ-று, 

அரசன் புறப்படல் யாவர்க்குக் தெரிவித்தல்போல் எங்குமுழவக் 

துவைச்திடவென்றும், சக்கரவர்த்தி யென்பதுதோன்ற மன்னர் மன்ன 

னென்றஞ் சொல்லினார். இதுமுதல் வீதிப்பவனிவநதல் கூறப்படு 
கின்றது திருமணக் காலத்தில் யானைமேற் பவணிபோதல், விநாயகக் 

கடவுள் திருமணத் தும், வேலிதையாம் யாழ்ப்பாணம் புதுச்சந்ந்திக் 

கோயிலமர் கந்தநாதன் றிருமணத்துங் காண்க. 12 

கேமிசூழ்க் தகெடுநிலமன்ன வர் 

தாமவெண்குடை தாங்கினர் பின்வர 

வாமமெகலைமங்கையரங்கையிற் 

காமர்செம்பொற்கவரியிசட்டவே. 

இ-ள். நேயிகூழ்ந்த-சமுத்திரஞ்குழந்த, நெடுகிலமன்னவர்-நெடிய 

பூவுலகத்தரசர், தாமம் - மாலையணிந்த, வெண்குடை - வெண்கொற்றக் 

குடையை, தாங்கினர் - சுமந்தவராகு, பின் வர-பின்னேவரவும், வாமம்- 

அழகிய, மேகலை - மேகலாபரணத்தையுடைய, மங்கையர் - மாதர்கள் , 

அமகையில் - அழதியகையினால், காமர் - அழகிய, செம்பொன் - சிவந்த 

பொழ்காம்பையுடைய; கவரி - சாமரைகள், இரட்ட - வீசிவராவும். எ-று, 
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வட்டவடிவாகவின 46 நேமி ?? என்றும், நிலம் வரையறைப்படா 

மையின் *: நெடுநிலம ?' என்றும், சக்கரவர்த்நிகட் குரிய வெண்கொற்றக் 

குடையைத தாங்குதற்குள்ளார் அரசர் என்பார் 6 மன்னவர். ..தாங 

இனர் ?? எனவும் கூறினார். நிலம் - நிலைத்தலையுடையது எனக்காரணங் 

கொள்க. குடை தாங்குதல் அருமையாகலால், அதற்கேற்ப அரசரையும், 

கவரியிரட்டல் எளிதரகலால், அதற்கேற்ப மங்கையரையுஞ சொல்லினர் 

என்றலுமாம். இதுமுதலிரண்டு தளகம். தாங்கினர் - வினைமுற்றெச் 

சம். அங்கை - உள்ளங்கை என்பதுமாம். செம்பொன் என்பது ஆகு 

பெயராய்க் காம்புக்கு ஆயிற்று, ட 

தண்ணந்தாமரைத்தாக்கணங்கன்னவர் 

கண்ணுகெஞ்சுமுவந் துகளிப்புற 

வெண்ணிலவே தியரா சியியம்பிட 

வண்ணமாமணிமண்டபத்தெ ய்தினான். 

. [களன் விவாகமண்டபம் வருதல். | 

இ-ள். தண் அம் தாமரை - குளிர்ச்சி பொருந்திய தாமரை மலரி 

விருக்கன்ற, தாக்கணங்கு அன்னவர் - இலக்குமியையொத்த மங்கையர், 

கண்ணும் நெஞ்சும் - கண்ணும் மனமும், உவந்து - மகிழ்ச்சியடைந்து, 

களிப்பு உற - களிப்புமிக, எண் இல் வேதியர் - அளவற்ற பிராமணர் 

கள், ஆளி இயம்பிட - ஆசீர்வதிக்க, வண்ணம் மாமணீ-அழமெ மாணிக்க 

மணிகள்பநித்த, மண்டபத்து - மண்டபத்தில், எய்தினான் - வா .துசர்ச் 

தான. எ-று. த 1 

நினைக்கு நெஞ்சுகளித்தற்கு நோக்குங்கண் காரணமா கலால் கண்ணு 

நெஞ்சு முவந்து களித்திடவென்றும், மண்டபத்தெய் தஞ் சமயமாதவில் 
எண்ணில் வேதியராட யியம்பிட வென்றுஞ் சொல்லினார். தாக்கணங்கு- 

இண்டவருத்துர் தெய்வம் என்பர் ஆசிரியர் ஈச்சினார்க்கினியர், 14 

வேனிலைங்கணைமேசள் புறங்கா த்திடப் 
பான லுண்கட்பனிமதிவாணுதற் 

றேனவாங்குழுற்றேமொழியைக்கொடு 

மானினோக்கன் மடந்தையசெய்தினார். 

| தமயந்தி மணமண்டபம் வருதல். | 

இ-ள். வேனில் - வசந்த காலத்திற்குரிய, ஐங்கணைவேள்-பஞ்ச 

பாணங்களை யுடைய மன்மதனானவன், புறம் காத்திட - புறங் 
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காதீதுவர), பானல் அம் கண் - நீலோற்பலம்போன்ற கண்களையும், பனி 
மொழி - குளிர்ச்சிபொருக்திய சொல்லையும், வாள் நுதல் - ஒளிபொருர் 
திய நெற்றியையும், தேன் அவாம் - வண்டுகள் விரும்புகின்ற, குழல்- 
கூ்தலையுமுடைய, தே மொழியைக்கொடு - தமயந்தியை யழைத்துக் 
கொண்டு, மாணின்நோக்கின் - மான் பார்வையையொத்த பார்வையை 

யுடைய; மடந்தையர் - மாதர்கள், எய்தினார் - அடைந்தார். எ-று, 

நளனை வெல்லும்படி வந்தவளாதலால் அதுபற்றி வேள்புறங 

காத்திடவென்றார், வேள் - விரும்பப்படுவன். கந்தக்கடவுளை நீக்கற்கு 
9 என அடைகொடுத்தார். 15 6: ஜஙுகணே வேள் ? 

கள்ளருமலர்நாற்றியெண்காவத 

முள்ளகன் றவொளிர்மணிமாடத்தின் 

பிள்ளை மானிகர்கோக்கியைப்பெய்கழல் 

வள்ளலோடுமண த்தவிசசற்றினார். 

தம்பதிகள் மணத்தவி௫ருத்தல். 

இ-ள். கள்௮அறா - தேனறாத - மலர்நாற்றி - மலர்மாலை.தாககி, 

எண்காவதம் - ஏட்டுக்காததாரம், உள் அகன்ற - உள்ளேவிரிந்த, ஒளிர்- 

பிரகாசம்பொருந்திய, மணிமாடத்தின் - மணிகள் பதித்த உபரிகையில், 

பிள்ளைமான் நிகர் - இளமான் பார்வைபோன்ற, கோக்கியை - பார்வை 

யுடைய தமயந்தியை, பெய்கழல் - வீரக்கழலையணிர்த, வள்ளலோடு- 

நளனுடன், மணித்தவிசு - கல்யாண மேடையில், ஏற்றினார் - ஏற்றினார் 

கள். எ-று, 

இடமுழுவதும் அலங்கரித்தமை தோன்றக் “6 கள்ளறாமலர் நாற்றி 

யெண் காவத?? மெனறார். ஒருகாவதம ஆவது - பத்துமைல் தாரம் 

என்க, எட்டுக் காவதம் எனவே எண்பது மைல்தாரம் என்பது பெறப் 

படும். பிள்ளை - இளமைகுறித்த பெயர்ச்சொல். 16 

உ தககல்குகல்லோரையிஃதென 

விதியினாடிக்கணிதாவிளம்பலும் 

பதலையார் த்தெழப்பாவையைகல்கய 

மதுமலர் த்தொடைமன்னெழுந்தானரோ. 

[ சாரைவார்க்க வீமனெழுதல். |. 

இ-ள். உதகம் நல்கும் - தாரைவார்க்கின்ற;, நல் ஓசை - நல்ல 

முகூர்த்தம், இஃதுஎன - இதுவென்று விதியினாடி - சோதிடவிதிப் 
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படிபார்த்து, கணிதர் - கணிதநூலோர், விளம்பலும் - செரன்னவளவில், 

பதலை - வாத்தியங்கள், ஆர்த்துஎழ - மிசவொலிக்க, பாவையைஈல்கயெ- 

தமயக்கியைப் பெற்ற, மதுமலர்த் தொடை - தேனொழுகு மலர்மாலை 

யையணிந்த, மண் - வீமன், எழுந்தான் - எழுந்தனன். எ-று, 

தாரைவார்க்கின்ஐ காலமாகலாற் பதலையார்த்தெழப் பாவையை 

நல்கிய மன்னெழுந்தா னென்றார். பதலை - ஒருகட்பறையுமாம். அரோ- 

அசைநிலை. 17 

கமலமீ துசெங்காந்தளலாந்தெனக் 

குமரனங்கையிற்கொல்வளைசெங்கைவைத் 

திமயமா அமிறைவனும்போலவாழ்ந் 
ய் 

தமைதிரென்னவரும்புனனல்இனான். 

[வீமன் தாரைவார்த்தல் சொல்லப்படுகின்ற து .] 

இ-ள். கமலம்மீ து - தாமரை மலரின்மேல், செம்காந்தள் அலர்ச்து 

என - இவந்த காந்தண்மலாபூத்தத போல், குமரன் அங்கையில்-நளன து 

அழூயகைம்மேல், கோள்வளை - தமயந்தியினது, செங்கைவைத்து- 

இவந்தகையைவைத்து, இமயம்மாதும் - பார்வதியும், இறைவன்போல 

வாழ்ந்து - பரமஏவனும்போல் வாழ்ந்து, அமைதிர் என்ன-பொருந்தி 

யிருமென்று, அரும்புனல் - அரியகீரை, நல்கினான் - வார்த்தான். எ-று, 

கமலமலரையும் காந்தண்மலரையும் ஈளன் தமயந்தியென்னும் இரு 

வர் கரங்களுக்கும், இமயமாதையும் இறையையும் அவ்விருவர்க்கும் இணை 

சொல்லுதலால் உவமையணி. ££ இம௰௰யமாது மிறைவனும்போல ?? என 

வாழ்த்திய தெற்றுலோவெணின், மலர்மணம், மரவைரம்போல, ஓர்கண 

மும் பிரியாதுரின்று ( ஏத்திற நின்று னீசனத்திற மவளுமிற்ப்ள் ?? 

என்னுஞ் சேந்தமீழபநீடகமாகிய சிவஞான சித்தியார் உசைத்தபடி, 

அவன் நிறமாகிற்றலின் என்க. அன்றியும் அழிவின்மை, உடமை, 

அன்பு, மக்கட்பேறு, அறம்வளர்த்சலாதிய காரணங்களும் பற்றியாம். 

இமய௰யச்செல்வி யொருகணம் பிரிந்திருந்த காலத்து உலகத்தின் படைத்த 

லாதி தொழில்களில்லாமத் போயினஎன்று கந்தபுராணம், சேளநீ 

தரிய லகரி முதலாயின கூறுமாறுணர்க, ஏனைத் தேவர்க்கும் தேவி 

மார்க்கு மிப்பெருமைக ளொன்று மில்லையென்பது வெளிப்படை, 18 

5 



636 நைடதம். 

சாந்தமூழ்குவடம்புயரைழற் 

கேய்ந்தயாவுமினிதமுடித்தபி 

யைந்சகான்மறையின்வழியாயிழை 

காந்தண்மெல்விரற்கைபிடித்தானசோ. 

இ-ள். சாந்தம் மூழ்கு - சந்தனக்குழம்பால் மூழ்கப்பெற்ற, தட் 
புயன் - பருத்த புயங்களையுடைய நஈளனானவன், ஆர் - பொருந்திய, 

அழகு ஏய்ந்த யாவும் - அக்கினி காரியத் துக்குப் பொரும்தியவனை த்தை 

யும் இனிதுமுடித்தபின் - இனிமையோடுசெய்து முடித்தபின்பு, 

ஆய்ந்த - ஆராய்ந் தறிந்த, நான் மறையின் வழி - வேதமார்க்சப்படி, 

ஆயிழை - தமயந்தியின த, காந்தள் மெல்விரல் - காந்தளரும்புபோன் ஐ 

மெல்லிய விரல்களை, கை - தன்கையால், பற்றினான் பிடித்தான். எ-று. 

அரோ - அசை. 

விவாகச் கோலந்தோன்ற * சாந்தவூழ்கு தடம்புய ?? னென்றும், 

அரசர்க்கும் பாணிக்கரகணமே தெப்பென்பது தோன்றநான் மழையின் 

வழி ஆயிமைகாந்தண் மெல்விரல் சைப்பிடித்தென்றும், சொல்லினார். 19 

பொங்குசெந்தழல்சூழ்வந் அபூம்பொரி 

செங்கையாரச்சொரிக் து திருமகள் 

பங்கயப்பதம்பைம்பொனினம்மிவைத் 

தங்கண்வானத்தருந்ததிகாட்டினான். 

|பொரியிரைத்தல், அம்மிமிதித்தல், அருந்ததிகாட்டல் கூல். | 

இ-ள். பொங்கு - மிகுந்த, செம்தழல் - அக்னியை, சூழ்வக்து- 

வலம்வந்து, பூ பொரி - அழிய பொரியை, செங்கை - சிவந்தகை 

நிறைய, சொரிந்து - அத்தீயிலிட்டு, திருமகள் - தமயந்தியின அ, பங்க 

யம் பதம் - தாமரைமலர்போன்ற பாதத்தை, பைம்பொனின் - பசிய 

பொன்னாற்செய்த, அம்மிவைத்து - அம்மியின்மேற் தூக்கிவைத்து, 

அம்கண்வானத்து - அழகிய இடத்தையுடைய ஆதாயத்திலிருக்கன்ற, 

அருர்ததி-அருந்ததி நட்சத்திரத்தை, காட்டினான்-காண்பித்தான். எ-று. 

அக்கினி வலஞ்செய்து பொரியிறைத்து பாதத்தை அம்மியின் 

மேல் தூக்கிவைத்து அருந்ததி கரட்டினனென்க. இப்படி செய்தற்கு 

விதி விவாகப்த்ததியிற காண்க. அருந்ததி - தடுத்தப்பேசாசவள் என் | 

பது காரணம், ந--ருந்ததஇி எனப் பிரிக்க, ப 20 
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ஏனையுள்ளனயாவுமுடி த்தபின். 

மானினோக்கியொர்வல்லியினொல்இப்போய்த் 

தானையங்க டற்றாதைபொற்றாளினிற் 

றேனவாங்குழற்றேமலர்குட்டினாள். 

[ தமயர்த தாதையை வணங்குதல். ] 

இ-ள். ஏனைஉள்ளன - மற்றையகாரியங்கள், மாவும் - எல்லாம, 

முடித்தபின் - முடித்தபின்பு, மாணின்நோக்கி - தமயந்தியானவள், ஓர். 

வல்லியின் - ஒருகொடிபோல், ஒல்கிப்போய் - அசைந்துபோய், தானை 

கடல் - சேனாசமுத்திரத்தை யுடைய, தாதை - தகப்பனாகிய வீமனது, 

பொனதாளினில் - பொற்பாதங்களில், தேன் அவாம் - வண்டுகளால் 

விரும்பப்படுகின் த, குழல் - கூக்சலாகிய, தேம்மலர் - வாசனைபொருக் 

தியமலரை, சூட்டினாள் - தரித்தாள். உறு. 

விவாகமுடி வில் தக்தையை வணஙட மங்கலவாழ்த்துப் பெறுதல் 
மகளிர்க்கு மரபு ஆதலின், அவ்வாறு தமயந்தியும் தன்தாதையாயெ 
வீமனை வணங்கினானென்க. அம் - சாரியை. 21 

சென்னிதா ம்த்தூவணங்கியதேமொழி 
மின்னஞளையுவந் துவிதர்ப்பர்கோன் 
பொன்னர்தாமரைப்பூவையுமா லும்போன் 
மன்னர்கோனொடும்வா ம்கெனவா ம் த்தினை. 

[| சம்பதிகளை வீமன் வாழ்த்துதல். | 

இ-ள். சென்னி-தலையை, தாழ்த்து - தாழச்செய்து, வணங்கிய- 

பணிந்த, சேம்மொழி - சேன்போன்ற சொல்லையுடைய, மின் அனாளை- 

தமயந்தியை, உவந்து - மகிழ்ந்து, விதர்ப்பர் கோன் - வீமனனவன், 

பொன் அம்தாமரைப்பூலையும் - இலக்குமியையும், மாலும்போல்- 

திருமாலையும்போல், மன்னர்கோனொடும் - நளனேடும், வாழ்க ஏன- 

வாழக்கடவையென்று, வாழ்த்தினான் - வாழ்த் இனான். எ-று, 

இங்கே காப்பதுகருதி மாலையம், செல்வமிகு இகருதித் திருமகளை 

யும், நளனுக்குக் தமயக்திக்கும் உவமைகூ.றலாயிற்று, அவ்விருவரையும் 

போல் நெடுங்காலம் வாழ்கவென வாழ்த்தினனெனினும் . அமையும். 

சிவன் பிராமணனும், திருமால் க்ஷ்த்திரியனும் எனமழைகூறியபடி 

அரசதர்மத்திற் சேற்பத் திருமாலையும் கூறினான்.  இமையமாது மிறை 

வனும்போல, என்றதோடு அமையா அ ?? “ பொனனர்தாமரைப் பூவையு 



698 பதம்! 
மாலும்போல் ?? என்று வீமன்கூறியது விதிலயத்தாலென்ப. என்னை 2 

காட்டின்கட் சானகியைப் பிரிந்து ஏக்கமுறவிடுத்து, தானுமிரங்குற்றாற் 

போல, ஈளதமயந்திகனாம் அவ்வா றகலிப்பயன் கோடல்வரு மூழாகவின் 

எனக, 

முருகுவாய்மதெதண்டளிமூசு பூர் 

கெரியன்மார்பினன் £றசிகர் சாடொழு 

அருகுமன் பினுவம் அவிதர்ப்பர்கோன் 

வரைகொண்மார்பமகழ்வுறப்புல்லினான். 

[களன் குருவைவணங்கலும் மாமனைப் புல்லுதலும் 

| கூறப்படுகின்றது. | 

இ-ள். முருகு - தேனை, வாய்மடுத்து உண்டு - வாயினாலுட் 

கொண்டு, அளி - ௨ண்டுசள், மூசு - மொய்க்கப்பெற்ற, பூ தெரியல் 

மார்பினன் - மலர்மாலேையையணிந்த மார்பையுடைய ஈளனானவன், தேசி 

கர் - அசிரியா ௮, தாள் தொழுது - பாதத்தை வணங்கி, உருகும-கரை 

இன்ற, அன்பின் - பத்தியினால், உவச்து - ம௫ழ்ர த, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசனுடைய, வரைகொள்மார்பம் - மலையின தழகைக்கொண்ட மார் 

பினை, மழெவுஉற - மகிழ்ச்சியடைய, புல்வினான் - சழுவினன். எ-று. 

தேசிகராதலில் தாடொழுதென்றும், தான் சக்கிரவர்த் தியாகலின் 

விதர்ப்பர்கோன் வரைகொண்மார்பம் மகிழ்வறப் புல்லினானென்றுஞ் 

சொல்லினர். 29 

கோதினான் மறைக்கோ தமனாதியா ன் 

மா தவத் துமுனிவருமன்னருங் 

காதல்வேலைகரையழிந்தோஙடெ 

* வாதரத்தொடுமாசியியம்பினார். 

௩ [முனிவர்கள் வாழ்த்துதல். | 

இ-ள். கோது இல் - குற்றமற்ற; நான்மறை - நான்குவேதங்களை 

யுடைய; கோதமன் ஆதியாம் - கெளதமமுனி முதலாகிய, மாதவத்து- 

பெரிய தவத்தைச்செய்யும், முனிவரும் - தபோதனரும், மன்னரும்- 

% ட அஜ யியம்பினார் எனவே. 

நவோ நவோ பவதி ஜாய மாநோச் நாம்கேதுரூஷ ஸாமேத்யக்ரே 
பாஹந் தேவேப்யோவித தர தயாயம் பிரசட்த்ரமாஸ்தி ரதிதீர்க்கமாயு : சத 
மாகம பவதிசதாயு: புருஷச் சதேச்திரிய அமஷ்யேவேந்தாயே ப்ரதி 
திஷ்டதி !! நவ ஏகவபதி ஜரயமா என்றற் ரொடக்கத்தவாய்வரும் சுலோ 
கங்களைக் கூறி வாழ் சதுதலாம். இது சுவஸ்தயுடயுக்த வேத பாகமாகிய 
சல்யாண பஞ்சா தியிற் காண்க, 
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அரசரும், காதல் - ஆசையாகய, வேலை - கடலானது, கரை அழிந் த- 
கரைகெட்டு, ஓங்கிட - உயர, அதரத்து ஒடும் - அன்புடனே, ௮5 

இயம்பினார் - ஆ£ீர்வதித்தார்கள். எ-று, 

தவமாதியவற்றிற் றலைமையுடைமைபற்றிக் கோதமனாதியா முனிவ 

சென்றார். விவாசமுடிவில் கூறல் பெரியோர் கடனென்பதாம், 24 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

இன்னவைநிகழ்க்தபின்னரிறைவனுமணங்களுளும் 

பொன்னரிமாலைகாற்றிப் பூம்புகைகமழவூட்டிப் 

பன்னருஞ்சிறப்புவாய்ந் துபனியிருவிசும்புபாரின் 

மன்னிய தனையகோலமணவழறையெய்தினாசே. 

[ களனுச் தமயந்தியும் மணவரைபுகுதல் சொல்லப்படுசன் ற அ. ] 

இ-ள். இன்னவை - இத்தன்மை யானவை, நிகழ்ந்தபினனா. 

நடந்தபின்பு, இறைவனும் - நளனும், அணங்கு அன்னாளும் - தமயந்தி 

யும், பொன் அரிமாலை - பொன்னரிமாலைகளை, நாற்றி - தொங்கக்கட்டி, 

பூம்புகை - அழகெபுகையை, கமழ் - பரிமளிக்கும்படி, ஊட்டி - ஊட்டு 

வித்து, பன்னஅரு - சொல்லுதற்கரிய, இறப்புவாய்ந்து - இறப்புப் 

பொருந்தி, பணி - குளிர்ச்சிபொருக்கிய, இரு - பெரிய, விசும்பு- பொன 

னுலகம்; பாரில் - பூயியின்கண், மன்னிய அனைய - பொருந்தி யிருச் 

தால் அதையொத்த, கோலம் - அழிய) மணஅறழை - படுக்கை யறை 

யை, எய்தினார் - அடைந்தார்கள். எ-று, 

பூவுலகில் அவ்வள வழகுள்ளவிட மொன்று மில்லாமையால் விசும்பு 

பாரின் மன்னியதனைய கோலமணவழையென்றார். 29 

பாயிருட்பிழம்புசத் துப்ப கற்கதிருமிமும்வெய்ய 

காயெரிமணியிற்செய தகவின் றிகழ்மஞ்சம் த 

தூயமென்பஞ்சியன்ன த் தூவியூறினியசெய்யு 

மாய்மயிர்முதலரூவைந் தடுக்கியவமனி சர்க் தார். 

[ சளதமயந்திகள் பஞ்சசயன மடை தல். ] 

இ-ள். பாய் - பாயாநின்ற, இருள்பிழம்பு - இருளினது திட் 

யை, உத்து - போக்கு, பகல்கதிர் - குரியகிரணங்களை, உமிழும் - கொப் 

பளிக்னெற, வெய்ய - வெவ்விய, காய் - சுடுகின்ற, எரி - அக்கினி 

போன்ற, மணியித்செய்த - மணிகளாற் செய்யப்பெற்ற, கவின் திகழ்- 

அழகுவிளங்குகன்ற மஞ்சம்மீது - கட்டிலின்மீது, தூய - சுத்தமா, 
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மெல் - மெல்லிய, பஞ்? - பஞ்சியினாலும், அன்னம்தாவி - அன்னப் 

புள்ளினிறகாலும், ஊறு - பரிசம், இனிய - இணியவாக, செய்யும்- 

செய்கின் 2, ஆய்-ஆயாநின் ற, மயிர்முதல்-மயிர்முதலியவாக, மூவைக் து- 

மூவைந்தாக, அடுக்யெ - ஒன்றின்மே லொன்று சேர்த்த, அமளி - மெத் 

தையின்மேல், சேர்ந்தார் - சேர்ந்தார்கள். எ-று. 

பஞ்சியெனப் பொதுப்படக் கூறினமையாற் செம்பஞ்சு வெண் 

பஞ்சு இரண்டுங்கொள்க. :: இறுபூளை செம்பஞ்சு வெண்பஞ்சு சேண் 

முது தாவியோ டைந்து ? என்றார் பிறரும். மூ வைந்து என்றமையால் 

ஐந்துவகை யொன்றாகச் செய்த மூன்று மெத்தையென க்கொள்க. அம் 

மூன்றும் ஒன்று போக நுகர்தற்கும், இரண்டு இருவரும் தனித்தனி நித 

இசை செய்தற்குமாம். 26 

போயிறுமருங்குலென்னப்புணர்முலைசுமக்கலாற்றுச் 

சேயிழைபஞ்சியாரக்த?றடிக்கமலப்போதின் 

மியுயர்விசும்புபூத்தமின்னுருக்கொண்டதன் ன 

வாயிரங்கோடிமா தரயினிநீர்சுழற்றிப்2பானார். 

[ஆலத்தி சுழத்தல். ] 

இ-ள். மருங்குல் - இடையானது, போய் இறுமென்ன - இற்றுப் 
போய்விடு மென்னும்படி, புணர்முலை - நெருங்கியமுலைகளை, சமக்கல் 

ஆற்றா - சுமக்கமாட்டாத, சேய் இழை - தமயந்தியினுடைய; பஞ்சி 

ஆந்த - செம்பஞ்சு நிறைந்த, சீறடி - சிறிய அடிகளாகிய, கமலம் 

போதின் - தாமரை மவரின்மேல், மீஉயர் - மேலாகவுயர்ந்த, விசும்பு 

பூத்த - மேகத்திலுண்டாயெ, மின்-மின்னல், உருக்கொண்ட து அன்ன 

பெண்வடிவுகொண்ட தென்னும்படியுள்ள, ஆயிரம்கோடிமாதர்-ஆயிரங் 

கோடி மங்கையர்கள், அயினி£ீர்-சோறிடப்பட்ட மஞ்சள்கீரை, சுழற்றி- 

சுழற்றுதல் செய்து, போனார் - போயினார்கள். எ-று. 

அனேக மாதரென்பதற்கு ஆயிரங்கோடி மாதரென்றார். அயினி 

மான்பதற்கு முன்னுரைத் தாங்கு உரைக்க, 27 

அருப்புமென் முலையாரைஞ்னுற் றைம்பஇிற் றெண்மர் 

பைம்பொற், பொருப்புறழ் தோழினாற்கும் பொருகயற் 

கண்ணினாட்கு; மூருக்களர் மணியிற்செய்த வொளிளெர் 

ரத்தப றம் கருப்புரத் தீபமேந்திக் கண்ணெச்சில் 
கழித்திட்டாரே. 
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[கள தமயர்திகட்குக் கண்ணூறு கழித்தல். ] 

இ-ன். அரும்பு - தாமரையரும்பையொத்த, மெல் மூலையார்-மெல் 

லிய முலைகளையுடைய மங்கையர்கள், ஐஞ்ஞாற்று ஐம்பதிற்று எண்மர்- 

ஐஞஞாற்றைம்பச் தெட்டென்னும் தொகையை யுடையவர்கள், பைம் 

பொன் - பூய பொன்மயமாகிய, பொருப்பு உறழ் - மேருமலையை 

யொக்த, தோளினாற்கும் - புயங்களையுடைய ஈளனுக்கும் போருகயல் 

கண்ணினாட்கும - கயற் கெண்டையை யொத்த கண்களையுடை.ய தமயக 

இக்கும், உருளெர் - உருவிளங்குகன்ற, மணியின் செய்த - நவமணிக 

ளிறசைய்த, ஒளிகிளர் - ஒளிவிளங்குகின்ற, பசும்பொன் தட்டில்-பசிய 

பொன்னாற்செய்த தட்டினில், கருப்புரம் தீபம் ஏந்தி - கருப்பூர தீபத் 

தையேந்தி, கண் எச்சில் - திருட்டிதோஷத்தை, கழித்திட்டார் - போக் 

இனார்கள். எ-று. 

அரும்பென்பது எதுகைநோக்கி அருப்பென விகாரமாயிற்று, கண் 

ணெச்சில- கண்ணால் வந்த தோடம். 28 

வாசனைகமமுஞ்சண்ணம்வண்டிமிர்குழங்கன்மாலை 

யோசனைநாறுஞ்சாக்தமொண்கருப்பூசம்பைங்காய் 

காசறுசெப்பினாப்ச் தகமழ்சுவையமிம் தி ணர் 

தூசுலாம்பருமவல்கு ற்றரோகையரேர் தினா. 

[ இதுமுச  விரண்டுசெய்யுட்களாற் படுக்கையறையில் வைக் 

கும்பொருளை வைத்தல் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். வாசனை - பரிமளமானது, கமழும் - மணங்கின்ற, சுண் 

ணம் - பொடிகளையும், வண்டு இமிர் - வண்டுகளொலிகூன்ற, சுழங் 

கல்மாலை - அழகிய மாலைகளையும், யோசனை - யோசனைதாரம், நாறும்- 

கமழ்கின்ற, சாந்தம் - சந்தனத்தையும், ஒள் - ஒள்ளிய, கருப்பூரம் - பச் 

சைக்கருப்பூர த்தையும், பைங்காய் - அவர்க்காயையும், காசு அறு - குற்ற 

மற்ற; செப்பின் - வட்டில்களில், ஆய்ந்த - அய்ந்தெடுத்த, கமழ் - பரிம 

ஸிச்சின் ௦, சுவை - சுவையையுடைய அமிழதினோமிம் - அமிர்தத் 

துடனே, தூசு உலாம் - ஆடைமேலசைகின் ற, பருமம் - அணிதரித்த, 

அல்குல் - கிதம்பத்சையுமுடைய, தோகையர் - மங்கையர்கள், எம்தினார்- 

தாங்ணனொர்கள் எ-று. பருமம் - பதினெண்சாமுள்ள ஒர்மாலை. 

சுண்ணமுதலியவும் போகத்துக்கு வேண்டிய பொருள்க ளெனக் 

கொள்க. திரையமிழ்து எனவும்பாடம்.  , 29 
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பண்ண்மைதிவவின லயாழ்பருரணி படப்பை தொக்கி 

கண்லழுக்குறுசெஞ்சோ திக்கதிர்மணிக்கால்செய்வட்டம் 

வெண்ணிறக்க வரிசெம்பொற்படியகயினையவெல்லா 

மண்ணியமணிசெய்பைம்பூண்மடந்தையர்மரு ங்குவைத்தா ா. 

இ-ள். பண் அமை - இசையமைந்த, திவவின் - கட்டுக்களை 

யுடைய, நல்யாழ் - நல்லயாழும், பருமணி - பரியமணிகள் கோத்த, 

அடப்பை - தாம்பூலப்பையும், நோக்கில் - பார்த்தால், கண்வழுக்குஉறு- 

கண்கள் கூசுனெற, செம்சோதி - வெந்த காக்தியையடைய கதிர்மணீ- 

கிரணங்களையுடைய மணிகள்பதித்த, கால்செய்வட்டம் - சாந்தாற்றியும், 

வெண்ணிறம் - வெள்ளிய நிறத்தையுடைய, கவரி - சாமரையும், செம் 

பொன் - சிவந்த பொன்னாற்செய்த, படியகம் - தம்பலப்படிக்கமும், 

இனைய எல்லாம் - ஆகிய இவைமுதவிய வனைத்தையும், மண்ணிய- 

கழுவிய, மணிசெய் - மணிகள்பதுத்த, பைம்பூண் - பசிய ஆபரணங்களை 

யுடைய, மடந்தையர் - மாதர்கள், மருங்கு - அருகே, வைத்தார் - வைத் 

தனா. எ-று. 

யாழ்முதலியவும் போகத்திற்கு வேண்டியனவாகலான் மாதர்மருங்கு 

வைத்தன சென்றார். ௦0 

பாம்பினைப்படத்தைமானும்பங்கயப்பருமவல்குற் 

காம்புறழ்பசியமென்றோட்காரிகைவிமைவுகானு 

மேம்பமீலாடினி அுகோக்கியினையிர்த்தோழிமார்கள் 

பூம்புகைதவழ்ந்காலன்னபொருமூகவெழினிவிழ்த்தார். 

[சயனத் திரை வீழ்த்தல் சாற்றப்படுகின்றது. | 

இ-ள். பாம்பின் - சர்ப்பத்தின து, படத்தை-படத்தினை, மானும்- 

ஒத்த, பங்கயம் - தாமரைமலரையொத்த, பருமம் - பருமத்தையுடைய, 

அல்குல் - அல்குலையும், காம்புஉறழ் - மூங்கலேயொச்ச, பெ - டுசுமை 

யாகிய, மெல்தோள் - மெல்லிய தோளையுமுடைய, காரிகை - தமயந்தியி 

னது, விழைவும் - விருப்பத்தையும், நாணும் - நாணத்தையும், எம்ப 

லோடு - அகமலர்ச்சியுடன், இனிதுநோச்கி - இனிமையோடு பார்த் ௮, 

இன் உயிர்-இனியவுமிரை யொத்த, தோழிமார்கள்-தோழிகள், பூ புகை- 

அழூய புகையான அ, தவழ்ந்தால் அன்ன - தவழ்க்சா லதையொத்த 

பொருமுக எழினி - பொருமுக ட று திரையை, வீழ்ச் 

தார் - வீழ்த்தார்கள். எ-று 
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பாம்பினைப் படத்சை மென்பதில் ஐ சாரியையாசச் கொண்டு பாம் 

பினது படமெனக்கொள்க. அன்றி உருபு மயக்கமெணினு மமையும். 

பங்கயத்தை மாத ரல்குற்கு உவமைசொல்லுதல், “£இருமுகங்கமல மிணை 

விழிகமலஞ் செய்யவாய் கமலநித்திலந்தாழ், வருமுலைகமலந் துணைக்கரங் 

கமலம் வலம்புரி யுக்திபொற்கமலம், பெருயெ வல்குன் மணித்தடங்கம 

லம பிடிரடைச் தாள்களுங்கமல, முருவவட்கவ்வா ருதலினன்றே யுயர் 

தீது பூவினுட்சமலம் ? இதனாலறிக. பொருமுக வெழிணியென்பது 

அரங்கத் திலிடுதிரையெனக் கொள்க, அதுவழுவில் கேள்வி நன்னூலு 

ணர்ந்தோ, ரெழினிதானே மூன்றென மொழிப 6 அவைதாம்; ஒரு 

முகவெழினியும் பொருமுகவெழினியுங், கரர்துவாலெழினியு மென 

மூவகையே ??. இராசதானியிலும் அரங்கிலும் கோலமழைத்து வருமி 

டத்து மிடுவதாம். இச்செய்யுள் சிர்தாமணியுரையிற் காண்க. இது 

உவமையணி. oi 

வரிமுலையோடுந்தோன் றிவளர்தொறும்வளர்ந் தவி ங்கப் 

பெருகுகாண்சுமக்கலாற்றாப்பெய்ம்மலாக்கொம்புபோல்வா 

டிருமுகஞ்சுறிதுகோட்டிக்கயிற்புறமதனிற்றேங்கொள் | 
விரிமலாக்கூர்தருமமின்னென நுடங்கிரின்றாள். 

| இதுமுதல் ஏழுசெய்யுட்களால் ஈளனுச் தமயந்தியுல் 

கலத்தல் கழறியசாம். | 

இ-ள். வரிழுலை ஓடுந்தோன்றி - சந்தனக்கோலத்தை யுடைய 

முலைகளுண்டான போதுண்டா), வளர்தொறும் - அவைகள் வளருந் 

தோறும், வளர்ந்து - தானும் வளர்க், வீங்கி - பருத்து, பெருகுநாண்- 

பெருகிய நாணே, சுமக்கல் ஆற்றா - சுமக்கமாட்டாத, பெய் - பெய்கின்ற, 

மலர் - மலரையுடைப, கொம்புபோல்வாள் - கொம்பையொத்த தமயந்தி 

யானவள், திருமுகம்-திருமுகத்தை, சறிதகோட்டி-கொஞ்சம் வணக்கி, 

கயில்புறம் - அதனில் - பிடரியின்மேல், தேம் கொள்-வாசனைகொண்ட ; 

விரிமலர்க்கூந்தல் - விரிகின்ற மலரையணிந்த குழலான த, தாழ-சோர? 

மின்என - மின்னலைப்போல், நுடங்கி - தவண்டு, நின்றாள்-நின் றனள். 

எ-று. | 

தனங்களோடு தோன்றி வளர்வதாதலால் வரிமுலையோடுக்தோனறி 

வளர்தொறும் வளர்க் துவீங்கிப் பெருகுகாணென்றார். 32 

கூற்றுறழ்தடங்கணாவிகொள் ளைகொண்டுண்ணவேவி 

மாற்றமொன்றுரையாதிங்கன் மதிமுகங்கோட்டிகின் தீர் 
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சேற்றிசம்க்கமலப்போ திற்றிருந்திழையனையிர்காத 

லாற்றுமாறெவன்கொலாசைக்கட.ற்படுமளியன் றானே. 

இ-ள். கூற்று உறழ் - யமனையொத்த,; தடங்கண் - விசாலம் 

பொரும் திய கண்ணை, அவி - என்னுயிரை, கொள்ளை கொண்டுஉண்ண- 

கொள்ளையிட்டருர்த, ஏவி - அனுப்பி, மாற்றம் ஒன்று உரையாது - ஒரு 

பேச்சும் பேசாமல், இங்ஙன் - இவ்விடத்தில், மதிமுகம - சந்திரன் 

போன்றமுகத்தை, கோட்டி யின்றீர் - வளைத்து நின்றீர், சேறு - சேற்றி 

லிருக்கின்ற, இசழ்கமலம்போதில் - இதழையுடைய தாமரைமலரி லிருக் 

இன்த, திருந்து இழை அனையீர் - இலக்குமியை யொத்தவசே | ஆசைக் 
கடல்படும் - ஆசைக்கடவில் மூழ்கிய, அளியன் - எளியேன், காதல்- 

ஆசையை, ஆற்றும் ஆறு - கடிக்குமாறு, எவன்கொல் - எப்படி, எ-று. 

மாசர் வவிந்தணை தவின் யிக்க சுகமென்று கருதி களன் இவ்வாறு. 

கூறினான். கொள்ளை கொண்டுண்ணல் - அனைத்தையும் வருத்தியுண் 

டல். இங்கனம் என்பது இங்ஙன் என மரூஉவி நின்றது இருந்து 

இழை - அன்மொழித் தொகை. 83 

வாட்டடங்கருங்கட்கூற்றைமலர்க்கையான்மறைத்தீராவி 

கோட்டமமண்கொண்டுவி க்குங்குவிமுலைக்களிகல்யானை 

யாட்டுசாந்தகமலம்போழா தளியனேன் றடந்தோட்கந்திற் 

பூட்டிடிலன் மோமுன்னம்புரிக் ததுமளிய தாமே. 

இ-ள். வாள் - வாள்போன்ற, தட - விசாலம்பொருந்திய, கருங் 

கண் கூற்றை - கரிய கண்ணாயெ யமனை, மலர்க்கையால்-மலர் போன்ற 

கையிஞல், மழைத்தீர் - மூடிக்கொண்டீர், ஆவி - உயிராகிய, கோட்டு 

மண் - கரை மண்ணை, கொண்டு - கொண்டு, வீங்கும் - பருத்த, குவி 

முலை-குவிந்த முலையாகிய, களிநல்யானை-களிப்டையுடைய யானையை; 

ஆட்டு சாந்து - சந்தனம்பூசிய, அகலம் - மார்பினிடத்தில், போழாது- 

பிளவாத, அளியனேன் - என்னுடைய, தடம்தோள் - பருத்ததோளா 

இய, சந்தில் - தறியில், பூட்டிடிலன் றே - பூட்டினாலன்றோ, முன்னம் 

புரிர்சதும் - முன்செய்த தும், அளியதாம் - அன்பாகும். எ-று. 

அந்த யானை கோட்டால் கரைமண் கொள்வதபோல, முூலையாகிய 

யானை உயிரைக் கொள்ளுமென் ௧, ஆவி - தடாகமுமாம். இது நாணிக் 
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கண்புதைத்தலாம். உவகைபற்றி ( மதைத்தீர் ” என ஒருமை பன 

மையாகக் கூறியது. மற்றவற்றிற்கும் இதுவ கொள்க, od 

சுற்றநல்கூரவாமுந்தோமுறுசிறியர்போல 

விற்றிடைமெலியச்செம்மாந்தெழுமுலைப்பாரம்பார்த்துங் 

கற்றையங்குழலில்வி ம்க் தமது ந! கர்களிவண்டீரின் 

றற்றது நுமக்குமேலாரளியெனவளித் தபர. 

இ-ள். சுற்றம் - சுற்றத்தார், நல்கூர - வறுமையடைய, வாழும்- 

வாழ்னெற, தோம் உறு - குற்றத்தையுடைய, சறியர்போல - சிறியவர்க 

ளைப்போல, இற்று - ஒடிந்து, இடை-இடையானது, மெலிப - வாட 

செம்மாந்து - அகமலர்ச்சியடைக்து, எழு - எழுகின்ற, முலைப்பாரம்- 

முலையினுடைய பாரத்தை, பார்த்தும் - கண்டும், கற்றைகுழலில்-மயிர்த் 

தொகுதியாகிய கூந்தலில், வீழ்ந்து - விழுந்த, மது நுகர் - கள்ளையுண் 

இன்ற, களி - களிப்பையடைய, வண்டீர் - வண்டுகளே, நுமக்கு-உமக்கு, 

மேலோர் - பெரியோர், ௮ளி என-அளியென்று, அளிச்சபோ-கொடுத்த 

பெயரான த, இன்று - இத்றைகாள், அற்றது - அற்றுவிட்டது. எ-று. 

இது வண்டோச்சி மநங்கணைதல். அஃதாவது ஒன்றும் அவள் 

பேசாமையால் வண்டையோட்டி மருங்கு செல்லுதலாம். இடையொடி. 

யும்படி யெழுகின்ற முலைப்பாரம் பார்த்துக் கற்றையங்குழவில் வீழத 

லால், நிமக்குமேலோர் அளியென அளித்தபேர் இன்தற்றதென்றார். 

அளியென்பது - இங்கே - வண்டும் அன்புமாம். 513) 

பகைக்கடல்சுவற்றம்வைவேற்பகட்டெழின் மார்பினான் ற 

னகத்திடைப்பெருகயோங்குமாசையங்கடலையின்னே . 

முகைத்தெழுமுல்லைமாலைமுருகுலாங்கோதைநாணாற் 

றகைகத்திடலரி தென்றெண்ணித்தன்னுளேம௫ூழ்ச்சிகூர்ந்தாள். 

இ-ள். பகைக்கடல் - பகையாகியகடலை, சுவற்றும் - சுவறச்கெய் 

இன்ற, வைவேல் - கூரியவேலையுடைய, பகடுஎழில் - பகட்டுகன்ற அழ 

கையுடைய, மார்பினாண்தன் - மார்பையுடைய ஈளன து, அகத் அஇடை- 

மனத்தின்கண், பெருகி ஓங்கும் - அதிகரித்துயர்கின்2, ஆசையங்கடலை- 

அசையாகிய சமுத்திரத்தை, இன்னே - இப்பொழுதே, முகைத்து- 

அரும்...) எழும் - எழுகின்ற; முல்லை மாலை - முல்லை மாலையினுடையர 
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முருகு - வாசனையானது, உலாம் - உலாவுகின்ற, கோதை - கூந்தலை 

யுடைய தமயந்தியானவள், நாணால் - தனது நாணினால், தகைத்திடல்- 

தடுத்திடுவது, அரிது என்று எண்ணி - அருமையென்றுநினைத் ௮, தன் 

உளே - தன்மனத்தினுள்ளே, மகழ்ச்சி - மகிழ்ச்சியை, கூர்க்தால்-யிகுந் 

சாள. எ-று. 

அரசனது இப்படிப்பட்ட காமத்தை நமது நாணாற்றடுப்ப தரி 

தென்று தன்னுள் மடிழ்ந்தன ளென்பதாம். ௦0 

கழிமடகாணமச்சம்பயிர்ப்பெனுங்காவல்வேலை 

யழிதரவாசைவெள்ளமகத் திடையடங்காதாகி 

வழிவ?தயபோ லவின்பம்வடிவெடுத்தனையநங்கை 

பொழிகதிர்கிலவுகாணப்புன்னகைகோட்டினாளே. 

இ-ள். கழி - மிகுந்த, மடம் - மடமும், நாணம் - நாணமும், அச் 

சம் - பயமும்; பயிர்ப்பு எனும் - அருவருப்புமென்று சொல்லுனெற, 

காவல் - காவலையுடைய, வேலை - சமுத்திர்மான த, அழிதர அழியும் 

படி, ஆசைவெள்ளம் - அசையாகியவெள்ளமானது, அகத்து இடை 

மனத்தின்சண், அடங்கா தூ - அடங்காததாய், வறிவதேபோல - வழி ச 

இதேபோல, இன்பம் - இன்பமான அ, வடிவுஎடுத் தஅனைய-ஒருவடிவு 

கொண்டதையொத்த, ஈங்கை - தமயட்தியானவள், பொழிகதிர் - இரணத் 

தைப் பொழிநன்ற, நிலவும்சாண - சந்திரிகையும் காணும்படி, புன் 

நகை - புன்சிரிப்பு; கோட்டினாள் - செய்தாள். எ-று. 

மடம் முதலிய காவலை உறுதிப் படுத்துக் கால மன்றாகையால். 

அதைத் தானீக்னெமை தோன்றப் புன்னகை செய்தனளென்க, ர் 

குருமணிவலயமின் அங்குங்குமக்குவவுத்திண்டோன் 

முருகுலாந்தாமமார்பன்முறுவலின்குறுப்புகோக்கித் 

இருஈலங்கனியநின்றசெ முங்கடைமமைக்கட்பேதை 

வருமுலைஜெமுங்கப்புல்லிமலரணை மேயினானே. 

இ-ள். குரு - நிறம் பொருந்திய, மணி - மணிகள்பஇத்த, வல 

யம் - சேயூங்கள், மின்னும் - மின்னுகின்ற, குங்குமம் - குங்கும 

மணிந்த, குவவு - திரட்சிபொருந்திய, திண் - வவிமையையுடைய, 

தோள் - புயத்தையும்; றேருகு உலாம் - வரீசனைவீசுனெற, தாமம்- 

மாலையணிந்த; மார்பன் - மார்பினையுமுடைய ஈளனானவன், மாறு 

வலின் - புன்சிரிப்பினையுடைய, குறிப்பு நரோக்டி-குறிப்பினைப்பார்த்த, 

இரு - தெப்பினையுடைய, நலம். - சுகமானது) கனியின் ஐ - முதிரும் 
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படி. யிருந்த, செழுங்கடை - செழிய கடையை யுடைய, மழைக்கண்- 

குளிர்ச்சி பொருந்திய கண்ணையுடைய, பேதை - தமயந்தியினுடைய, 

வருமுலை - வளர்கின்ற முலையை, ஜெழுங்கப்புல்லி - அழுந்தத் தழுவி, 

மலர் அணை - மலர்மெத்தையில், மேயினான் - பொருந்தினான். எ-று, 

உடனே முறுவற்குறிப்புணர்க்த ஈளன், வருமூலை ஜெழுங்கப் 

_ புல்லி மலானை மேயினனெனவே, தமயந்தியைக் தழுவிக்கொண்டே 

யவளோடுங்கூட அணையிற் சேர்க்தாளென்க, ௦6 

ஆம்பலம்போ தமானுமணிதிகழ்பவளவாயிற் 

நேம்பொதிந்தமுதமூறுஞ்செந் துவர்த்தேறன்மாக்திப் 

பாம்படிமல்குலாடன் பணை முலைமணிக்கண்சேப்ப 

வேம்பலுற்றினிதுபுல்லியிளஈலம்பருகனொ ன. 

இ-ன். ஆம்பல் அம்போது மானும் - அல்லிமலரை யொத்த, 

அணி - அழகு, இகழ் - பிரகாசிக்கின்ற, பவளம்வாயில் - பவளம் 

போன்ற வாயில், தேம் - வாசனை, பொதிந்து - தங்கி, அமுதம் ஊறும்- 

அமிர்த மூறுகன்ற, செம்துவர் - செம்பவளம் போன்ற அதரத்தி 

னுடைய, தேறல் - தேனை, மாந்தி - உண்டு, பாம்பு அடும் - பாம்பின் 

படத்தையடுகின்ற அல்குலாள் தன்-அல்குலையுடைய தமயந்தியின து, 
பணை - பருத்த; முலை - முலைகளினுடைய, மணிக்கண் - கரியகண்ச 

ளானவை, சேப்ப - செக்க, ஏம்பல் உற்று - இன்பத்தையடைக்கு, 

| இனிது புல்லி - இணிதாகத் தழுவி, இளகலம் - இளகலத்சை, பருகி 

னான் - அனுபவித்தான். எ-று, 

இளகலம் பருகுதல், இங்கே அல்குற்பானமும், அதரபானமுமாம். 
அன்றியும் இளமைப்பருவத்திற் குரிய காம சுகத்தில் ஆந்தாப்புணர்ச்சி 

யெனினு மமையும். 99 

கத்திகைக்கருமமென்கூந்தல்ஃயிற்புறத்தவிழ்க் துவிம 

முத்தரிச்சிலஎம்புபைம்பொற்கிண்கிணிமுரன்றுபாடத் 

தத்தரிநெடுங்கண்சேப்பத்தடமுலைதாங்கலா ற்று 

தெய்த்து நுண்மரு ங்குறேம்பவேந்த மீலாடாடினாளே. 
- 8 இ-ள். கத்திகை - மலர்மாலையை யணிர்த, கருமென் கூர்தல்... 

கரிய மெல்லிய கூக்தலான அ, கயில்புறத்து-பிட ரியிணிடத்து, அவிழ்ந் து 
வீழ - அவிழ்ச் து வீழவும், முத்து - முத்துக்களாயெ அரி - பரலை 

யுடைய; சிலம்பு - சிலம்புகளும், பைம்பொன்-பசிய பொன்னாத்செய்த, 
94 



638 நைடதம். 

இண்டுணி - சுதங்கைகளும், முரன்று - ஒலித்து, பாட - பாடவும்- 

சத்து - நெருங்குகின்ற, அரி - செவ்வரிபரக்த, நெடுங்கண் - நெடிய 

கண்களானவை, சேப்ப - சிவக்கவும், தடமுலை - பருத்த முலைகளை, 

தாங்கல் ஆற்றாது - சுமக்க மாட்டாத, எய்த்து - இளைத்து, நுண்மருவ் 

குல் - நுண்ணிடையானது, தேம்ப - வருந்த, ஏந்தல் ஓடு - ஈளனேடு, 

ஆடினாள் - புணாந்தாள். எ-று. 

ஒருதலைக்காமமாய் முடியாது தானும் அவ்வாறு களனுடனாடின 

ளென்றார், இது உபரிசாதம் என்னும் தலைவி புணர்ச்சியின்மை கூறப் 

படுதலாழ் றன்மை நவிற்சியணி. 40 

களிக்கயல்பொருதுநீண்டுக அப்பினையளக்கும்வேற்கட் 

டுளிப்புயன்மின்னினன்னாட்டொண்டைவாயமுதமாந்தித் 

களிர்த்தெழுமுவகைபொங்கத்தண்ணறுஞ்சாக்தமார்ப 
பது ம ௮ - ன் ் உ க் 

னளப்பருங்களிகொள் காமக்கடலகச்தமுக் தினா ன 

இ-ள். களி - களிப்பையுடைய, கயல் - கயற்கெண்டையை, 

பொருது - போர்செய்து, நீண்டு - நெடுக, கதுப்பினை அளக்கும்-கூந்த 

வினை யஎக்காநின் ற, வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்ணையுடைய, துளி- . 

அளியையுடைய, புயல் - மேகத்தித்றோன்றிய, மின்னின் அன்னாள்- 

மின்னலையொத்த தமயந்தியின த, தொண்டைவாய் - கோவைக்கனியை 

யொத்த வாயிலுண்டாகிய, அமிர்தம் மாந்தி - அயிர்தத்தையுண்டு, 

தளிர்த்து - துளிர்த்து, எழும் - எழுகின்ற, உவகை - மகிழ்ச்சியான த, 

பொங்க - மிக, சண் - குளிர்சிபொரும்கிய, நறு - நல்ல, சாந்தம்மார் 

பன் - சந்தன த்தை யணிந்த மார்பினையுடைய ஈளனானவன், அளப்பு 

அரு - அளத்தற்கரிய, களிகொள் - களிப்பைக்கொண்ட, காமம் கடல் 

அகத்து - காம சமுத்திரத்தில், அழுந்தினான் - மூழ்னொன். எ-று, 

காமக் கடலகத் தழுந்தல் - புணர்ச்சி முடிவில் அவசத்தினால் முலை 

யிடைத் துயிறலை யென்க. 41 

அலங்கலங்குன் றமன்னான்மணிவரையகலம£ழ்இ 

நலங்கெழுகலவைச்சாந் தநானமுமழிதலோடு 

மிலங்கொளிவயிரப்பைம்பூணிள முலைவடுக்கண்டேங்க 

பொலங்கொடிநாணினாடும்பொய்த்தயில்கூர்ந்தாளன்றே, 
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இ-ள். அலங்கல் - மாலையையணிந்த, அம் - அழயெ, குன்றம் 

அன்னான் - மலையையொத்த ஈளமசாராசனது, மணி - அழயெ, வரை- 

மலைபோன்ற, அகலம்கூூழ்டு - மார்பினிடத்திலே மூழ்கி) நலம்கெழு- 

நன்மை பொருந்திய, கலவைச் சாந்தும்-கூட்டுவர்க்கஞ்சேர்க்த சந்தனக் 

குழம்பும், நானமும் - கத்தூரியும், அழிதலோடும் - அழிந்தவளவில், 

இலங்கு ஒளி - மிகுர்த வொளியையுடைய, வயிரம்பைம்பூண் - வச்ரொ 

பரணச்சை யுடைய, இளமுலை - இளமை பொருந்திய தனத்தினிடத் 

திலே, வடுக்கண்டு ஏங்கி - வடுவைக்கண்டி ரங்க, பொலம் கொடி- 

பொற்கொடிபோன்ற தமயந்தியானவள், நாணினோடும்-காண த்துடனே ; 

பொய்த்தயில் கூர்ந்தாள் - பொய்நித்திரையைச் லட ஒறு” 

அன்று, ஏ-அசைகள். 

முலையின்மேற் கணவன் செய்த வடுவாதலால் தோழிகள் கண் 

டால் என் சொல்வார்களோவென வெண்ணி வடுக்கண்டேங்கி யென் 

ரூர். Ad 

புலவியிற்றுயின்றாடீண்டின்முனிர் இடும்பூவையென்னா 

மலரணைப்பறத்துத்தானுந் அயிறல்போ ற்கடப்பவாய்ர்த 

சலவியின்வேட்கை தூண்டக்கனவினில்வெருவினள் போன் 

முலைமுகடமுந்தவேற்தன்முழவுத்தோள் புல்லினளளே. 

இ-ள். புலவியின் - பிணக்கனொால், அயின்றாள் - நித்திரை செய் 

தாள், தீண்டின் - தொட்டால், முனிச்திடும்-கோபஞ்செய்வாள், பூவை 

என்னா - தமயந்தியென்று, மலர் அணைப்புறத்து - மலரணையினிடத்தில்ு 

தானும் துயிறல்போல் - தானும் நித்திரை செய்தல்போல், கஇடப்ப- 

படுத்திருக்க, வாய்ந்த - பொருந்திய, கலவியின் - பணர்ச்சியினுடைய) 

வேட்கை - ஆசையான து; தூண்ட - தூண்டுதல் செய்ய, கனவிணில்- 

கனாவினிடத்திலே; வெருவினாள்போல் - பயந்தவள்போல, முலைமுகடு- 

முலையினுச்ி, அழுந்த - அழுந்தும்படி, வேந்தன்-நளமகாராசனுடைய, 

முழவுத்தோள் - மத்தளம் போன்ற தோளை  புல்வினாள் - தழுவினாள். 

எ-று. 

மாதர் தமக்கு வேட்கை மிகுக்இடினும், புணர்ச்சியில் முர்துவ 

இல்லை யென்பது தோன்றக் கனவினில் வெருவினாள்போ வென்றார். 43 



640 நைடதம், 

புல்லனுமகிழ்ச்சிக்ரப்புணர்முலைகுழையமோர் து 

மெல்லிதழமுதமார் திமைகலைநெகழ்த்தலோடு 

நல்லெழில்கனிர்தகோ தைநகையுள த்தடக்கலாற்றான் 

முல்லைமென்முகையுகாணவரும்பிள முறுவல்பூத்தாள். 

இன். புல்லலும் - தழுவிக்கொண்ட வளவில்) மகிழ்ச்சி - சக் 

தோடமான இ, கூர - அதிகரிக்க, புணர் - நெருங்கிய, மூலை- தனங 

கள், குழைய மோந்து - குழையும்படி யுச்சியின் மோந்து, மெல்-மிருது 

வாய, இசம்-அதரத்தினுடைய, அமுதம் மாந்தி - அமிர்தச்சையண்டு, 

மேகலை - மேகலாபரணத்தை, கெடுழ்த்தலோடும் - அவிழத்த வளவில், 

நல் - நல்ல, எழில் - அழகானது, கனிந்த - முதிர்ந்த, கோதை-தமயர்தி 

 யானவள், நகை - மகிழ்ச்சியை, உளத்து - மனத்தின்கண், அடக்கல் 

ஆற்றாள் - சடிக்காதவளாய், முல்லை - முல்லையினுடைய, மெல் மிருது 

வாகிய, முகையும் - அரும்புசளும், நாண - காணும்படி, அரும்பு - உண் 

டாகிநின்ற,; இள - இளமையாதிய, முறுவல் பூத்தாள் - தந்தங்கள் 

தோன்ற நகைத்தாள். எ-று. 

தான் கனவிற் பயந்தவள்போல் தழுவியது ஈளன் உள்ளபஜ 

மென்று நினைத்தானென்று நகையுளத்தடக்க லாற்றுளாய் முறுவல் 

பூ ச் சாளென்ரார். 44 

புருவவிற்கோலியுள்ளம்போம்ர் தகட்கணைகளோட 

வுருவத்தகாருடையவொற்றைவலம்புரியொலிப்பவிம்மி 

வரிமுலைக்களிகல்யானை மருமம்பாய்க் அழக்கமன் றல் 

விரிமலர்க்கோதைகாமவெஞ்சமம்விளை த்திட்டாளே. 

இ-ள். புருவம் - புருவமாகிய, வில் - தனுலை, கோலி-வளைத் த, 

உள்ளம், மனத்தை, போழ்ந்து - பிளந்து, சண் - கண்களாகிய) கணை 

கள் - பாணங்கள், ஓட - ஓடவும், உருவம் - வடிவம் பொருந்திய, 

தார் உடைய - மாலையை யுடைய, ஒற்றைவலம்புரி - ஒற்றைச் சங்க 

மாகிய மிடறு, ஒலிப்ப - சத்திக்க, விம்மி - பூரித்து, வரி - சந்தனக் 

கோலம் வனைந்த, முலை - சனங்களாகய, களி - களிப்பைவுடைய, நல்- 

கல்ல, யானை-யானையான து, மருமம்டாய்ர் த-மார்பினிடத்திற் பாய்ந்து, 

உழக்க - கலக்க, மன்றல் - வாசனையை, விரி - வீரியச்செய்கின் ற, மலர்- 

மலராற்றொடுத்த, கோதை-மாலையையணிந்த தமயந்தியானவள், காமம்- 

. காமமாகிய, வெஞ்சமம் - வெவ்விய யுத்தத்தை, ல் 

தாள். று, 
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தமயந்தியும் புருவவில் முதலிய சாதனங்களைக் கொண்டு நளனேரி 
காமப்போர் விளைத்தன ளென்க. 45 

திருஅ தற்பொடித்தவேர்விற்றேங்கமழ் திலகந்தேயப் 

புரிமுறுக்கவிழ்ந் அ தாழ்ந்தபொலங்குழைதிருவிவ்வி ௪ 

மருமலாக்கூந் தல்சோரவசமழிந் அருகிவர் த 

னெரிமணியாரமார்பினின் றுயில்பொருக்தினாளை. 

இ-ள். இரு - அழயெ, நுதல் - ரெற்றியின்கண், பொடி த்த-உண 

டாகிய, வேர்வின் - வேர்வையினாலே, தேம் - வாசனை, கமழ் - வீசு 

கின்ற, திலகம் - ்துரப்பொட்டு, தேய - அழியவும், புரி - புரித, 

முறுக்கு - முறுக்குகள், அவிழ்ந்து - நீங்கி, தாழ்ந்த - தொங்கிய காதி 

னிடத் த, பொலம் - பொன்னினாழ்செய்த, குழை-குண்டலங்கள், திரு- 

அழகிய, வில் - பிரகாசத்தை, வீச - வீசவும், மருமலர் - வாசனைபொருக் 

இய மலர்களையணிந்த, கூந்தல் - அ௮ளகபாரமான து, சோர - சரியவும், 

வசம் அழிந்து - பரவசப்பட்டு, உருகி - மனமுருகி, வேந்தன் - நளமகா 

ராசனுடைய, எரி - பிரகாசிக்கின்ற, மணி - மணிஃள்பதித்த, அரம்மார் 

பின் - பதக்கமணிந்த மார்பினிடத்தில், இன்தயில் - இணிதாயெ கித 

திரையை, பொருரந்தினாள் - கொண்டனள். எ-று, 

ங்ஙனம் காமப்போர்விளைத்த தமயந்தி பரவசப்பட்டு ஈளன் மார் 
பில் நித்திரை செய்தன ளென்க. | 46 

கலவியின் மயக்கந் நர்ந்தகனிபடுதிளவியாட 

னலர்முலையாகந்தைவச் சணிவடமணிர் துவாங்குஞ் 

சிலைநுதற்றிலகந்தீட்டி தீ2தங்கமழ்கூக்தல்கைசெய் 

திலைமலர்க் கோதைசூட்டிழிமையலதிருத்தினா ன. 

௫-ள். கலவியின் - புணர்ச்சியிற்றோன்றிய மயக்கம் - மயக்க 

மானது, தீர்ந்த - நீங்கிய) கணிபடு - பழம்போற்சவை பொருந்திய, 

திளவியாள் சன் - சொற்களையுடைய தமயர்தியின அ, அவர் - பரந்த, 

முலை - தனங்களையுடைய, ஆகம் - மார்பை, தைவர்து - தடவி, அணீ- 

அழயெ, வடம் - மணிவட ங்களை; அணிச் து - தரித்து, வாக்கும்-வளைக் 
கின்ற, இலை - விற்போன்ற, நுதல் - நெற்றியினிடத் து, திலகம்£ட்டி- 

இர் துரப்பொட்டிட்டு, தேம்கமழ் - வாசனைலீசுனெற, கூர்தல்-கூக்தலை, 

கைசெய்து - ஒழுங்குசெய்து, இலை - மருமுதவிய இலைகளோடு, மலர்க் 

கோதை - மலர்மாலையை, சூட்டி - தரித்து, இமை பல - பலவாபரணங் ' 

களை - திருத்தினான் - திருக்தச்செய்தான். எ-று, 



642 நைடதம். 

கணவர் மாதர்க்குக் கலவியி லிவ்வாறு கூந்தன் முதலியவை திருத்த 

லியற்கையாதல் காண்க. 47 

* தெளிவுமின்னமிழ்தமன்ன தேம்படுகளவியாட 

ஜனெளிகளர்முகத் தூலாயவோடரித்தடங்கண்போலக் 

களியிளஞ்சுரும்புகாணீர்கண்டன வுளவோசொல்லீர் 

முளரிகாண்மலரிற்பூத்தமுழுநெறிக்குவளைப்போதே. 

இ-ள். தெளியும் - தெளிந்த, இன் - இனிதாக, அமிழ்தம் 

அன்ன - ழுமிர்தம்போன்ற, தேம்படு - மதுரம்பொருந்திய, ளெவியாள் 

தன் - சொற்களையுடைய தமயந்தியின அ, ஒளி - கார்தியான த, கிளா்- 

விளங்குகின்ற, முகத்துஉலாய - முகத்தினிடத் துலாவுகின் 2, ஓடே 
காதளவு மோடாநின்ற, அரி - செவ்வரிபரந்த, தட - விசாலம்பொரு௩ 

திய, கண்போல் - கண்கள் போல, களி - களிப்பை யுடைய, இள- 

இளமையாதிய, சுரும்புகாள் - வண்டுகளே, நீர் - நீங்கள், கண்டன- 

பார்த்தவை, உளவோ - உண்டோ, சொல்லீர் - சொல்லுங்கள், முளரி- 

தாமரையாகிய, நாள் - அன்றலர்ந்த, மலரின் - மலரின்மேல், பூதீத- 

உண்டாகிய, முழுநெறி - ச கல் குவளைப்போ த- 

நீலேோற்பலங்களை. எ-று, க 

தாமரைப்பொகுட்டின் மேயதாக்கணங்கனையாய்நெஞ்ச 

மேமுறவரினுநின்னை யிப்மையிற்பிரியனென்ன 

வாமமேகலையினாளுமறுமையிற்பிரிவையென்னாக் 

காமருகுவளைபோலுங்கண்பனியுகுப்பரின்றாள். 

இ-ள். தாமரை பொகுட்டில் - தாமரைக் கொட்டையின் மேல், 

மேய - பொருந்திய தாக்கணங்கு அனையாய் - இலக்குமியை யொத்த 

வளே ! நெஞ்சம் - மனமானது; ஏமம் - வருத்தம், . உறவரினும்- 

* இது வண்டுகளை முன்னிலைப் படுத்திக் கூறியதாகும். இங்கனம் 

ஆஅலவாய்க்கடவுள் தருமி என்னும் அந்தணர்க் களித்தருளிய திருமுகப் 

பாசத்து கூறியருளியது காண்க. அதுவருமாற:— 

கொங்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் அம்பி 

காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 

பயிலியது செழீஇய நட்பின் 

மயிலியற் செறி மெயிற் தெரிவை “கூந்தலி 

னறியவு முளவோம் வறிஉம் பூவே, 
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பொருர்தலந்தாலும், நின்னை - உன்னை, இம்மையில் - இப்பிறப் 
பில், பிரியேன் என்ன - பிறியமாட்டேனென்று சொல்ல, வாமம்-அழ 

திய, மேகலையினாஞம் - மேகலையையணீிக்த தமயந்தியும், மறுமையில்- 

வருபிறப்பில், பிரிவை என்னா - நீ பிரிவையேயென்று, காமரு- அழகிய 
குவளைபோலும் - நீலோற்பலம்போன்ற, கண் - கண்களிணின்றும், பனி 

- உருபப - நீர்துளிக்க, நின்றாள் - வருந்திறின்றாள். எ-று. 

இவளெந்தச் சனனத்திலும் பிரியாம லிருத்தல் வேண்டு மன்னு 

நினைப்புடையவளாதலா லிவ்வாறு கூறினாள். 49 

பெப்தொடிகலுழ்வதென்கொல்பிழைத்திலே னருளாயென்னி 

அய்குவன்கொல்லோவின்னேயுள் ரூயிர் துறப்பலென்னா 
வெய் அயிர்த்தனிச்சப் போ தின்மிதிப்பினும்பனித் அவாடுந் 

தெய்ஃமென்கமலப்போ அசென்னிமற்குடினனே, 

இ-ள். பெய்தொடி - தமயந்தியே! கலுழ்வது - நீ கலங்குவது 

என்கொல் - என்னகாரணம், பிழைத்திலேன் - நானொரு குற்றமுஞ் 

செய்திலேன், அருளாய் என்னில் - இருபைசெய்யாவிட்டால், உய்குவன் 

கொல்லோ - பிழைப்பேனோ, இன்னே - இப்பொழுதே, உள் உயிர- 

உள்ளேயிருக்கன்ற வுயிரை, துறப்பல்என்னா-விடுவேனென்று, வெய்து 

உயிர்த்து - பெருமச்சுவிட்டு, அனிச்சம்போதில் - அனிச்சப்புட்பத்தில், 

மிஇப்பினும் - நடந்தாலும், பணித்து - கொப்பளித்து, வாடும் - வாடா 

நின்ற, தெய்வம் - தெய்வத்தன்மைபொ நந்திய, மெல் மிருதுவாகி, 

கமலம்போ த - பாதமாகிய தாமரைப்பூவை, சென்னிமேல் - சரத்தின் 

மீது, குடினான் - தரித்துச்கொண்டான். எ-று. 

யாவரும் வணக்கத்தின் வசப்படுவதுபோல் மற்றொன்றில் வசப்ப 

டாரென்ப துபற்றி நளனிவ்வாறு செய்தானென் க, 20 

குழுமியபறவையா வுங்கூட்ணேப்பொ துவினல்கும் 

பழுமரமனையதிண்டோட்பகட்டெ.ழிற்றுமமார்ப 

வுழுவலன்போடுநின்னயொருமையிற்புணர்வதன் றி 

யெழுமையுந்தொடருமா தர்சீறடியிறைஞ் சுகென்னா. 

இ-ள். குழுமிய - கூடிய, பறவையாவும் - பறவைக் கூட்டக்க 
| 

எனைத்தும், கூட்டெண - கொள்ளைகொள்ள, பொதுவில் சல்கும்- 



644 நைடதம், 

பொ.அவாகத்தரும், பழுமரம் அனைய- - அலமரத்தை மொத்த; இணி: 

தோள் - வலிமைபொருர்இிய தோளையும், பகட்டு எழில் - பகட்கின்ற 

அழகையுடைய, தாமம் - மாலையணிந்த, மார்ப - மார்பினையுமுடைய 

களமகாராசனே ! உழுவல் அன்போடு - இடையறாத அன்புடனே, 
நின்னை - உன்னை, ஒருமையில் - இப்பிறப்பில், புணர்வதன்றி - கூடுவ 
தீல்லாமல், எழுமையும் -.எழுபிறப்பிலும், தொடரும் - தொடர்க் துவரு 

கின்ற, மாதர் - மங்கையருடைய, இறு அடி. - இறியபாதத்தில், இமைஞ் 
சக என்னா - வணங்குவாயென்றுசொல்லி, எ-று, 

யாவருக்கும் உபகாஞ் செய்வோனென்பது தோன்ற, பழுமாம 

னைய திண்டோளென்றார். ஒருமை எழுமை என்பனவற்றின் பொருளை 

: ஒருமைக்கட் டான்கற்ற கல்வி யொருவற் - கெழுமைக்கு மேமாப் 

புடைத்து, என்னும் திரக்துறளிற் காண்க, ol 

கிளிபொருளெவியாள்பொற்இண்டுணிசிலம்போடார்ப்பத் 

தளிஈருப்பிலிற்றுமென்பூர்தடம்புயத்துதைக்தலோடும் 

களிசெயப்பொடித்த ரோமங்கண்டகத்துறுத் திலந்தோ 

வளியசீறடிகணோமென் றல்லலுற்றமுங்கனானே. 

இ-ள். இிளிபொரு - இளியையொத்த, இளவியாள் - வசனத்தை 

யுடைய தமயந்தியானவள், பொன் - பொன்னினாற்செய்த, இண் இணி- 

இறுசதங்கைகள், லம்போடு - சிலம்புடனே, ஆர்ப்ப - சத்திக்க, தளி 

அளிதுளியாக, ஈரா - தேனை, பிலிற்றும் - அளிக்கின்ற, மெல் - மிருது 

வாகிய, பூ - புட்பமாலையணிந்த, தட - விசாலம்பொருந்திய, புயத்து- 

புயத்திணிடத்தில், உதைத்தலோடும்-உதைத்த மாத்திரத்தில், களிசெய- 

மகிழ்ச்சியைச்செய்ய, பொடித்த - புளகித்ச, உரோமம் - மயிர்கள், கண் 

டகத்து - முட்கள்போல், உறுத்தில் - உறுத் தூமாகில், அம்தோ-ஜயோ, 

அளிய - மிருதுவாகிய, சிறு௮டிகள்-ஏிறியபாதங்கள், கோம்என் ற-வருக் 

துமேயென்று, அல்லல்உ௰்று - துன்பமுற்று, அழுங்கனான் - வருந்தி 

னான். எ-று, 

அக்குற்றத்தைத் தமயந்தி பொறுத்தமை தோன்றத் தடம்புயத்து 

தைத்தென்றும், அதிலும் அவளுக்கோ ராச்சரியமான அருமைதோன்ற 

அளிய? தடிகணோமென் தல்ல லுற் றழுங்கனா. னென்றுஞ் சொல்லினர். 

இந்தப்பாட்டும் முற்பாட்டுங் தளகம். 98 

a 



மணம்புரி படலம். 645 

உடை திரைப்பரவைஞாலத் அயர்ந் தவர்தொழும்பு பூண்ட 

வடியவரிழைத்ததீிமையருளொடும்யொறுப்பதல்லா ல் 

கொடியவர்போலச்£றியாருயிர்குறைப்பர்கொல்லோ 

மடலவிழ்கமலப்போதல்வாள இடர்தனை யகண்ணாய். 

இ-ள் உடை -கரையையுடைக்கின்ற, திரை - அலைகளையுடைய, 

பரவை - சமுத்திரஞ்சுழ்க்த, ஞாலத்து - பூமியினிடத்தில், உயர்க்தவர்- 

பெரியோர்கள், தொழும்பு பூண்ட - தொண்டுபட்ட , அடியவர்-வேலைக் 

காரர்கள், இழைத்த - செய்த, தீமை - குற்றத்தை, அருள் ஒடும் - இரு 

பையுடனே, பொறுப்பது அல்லால் - பொறுத்துக் கொள்வதே யல்லா 

மல், கொடியவர்போல - தியவர்போல, சீறி - கோபித்து, ஆர் உயிர- 

பொருந்திய சீவனை, குறைப்பர்கொல்லோ - சேதிப்பார்களோ, மடல் 

அவிழ் - இசழ்கள்விரிக் த - தமலம்போதல் தாமசைமலரில், வாள்டெர்து 

அனைய - இரண்டு வாள்களிருந்ததையொத்த, கண்ணாய் - கண்களை 

யுடைய தமயந்தியே, எ-று, 

கலவிவேனையில் மாதர்ச்கிதஞ் செய்வதே முக்கியம், மற்றவேளை 

யில் ஒருவர்க்கொருவர் செய்யுமரியாதை அங்ஙனம் வேண்டுவதன்று த 

லால், களன் :: அடியவரிழைத்த திமை யருளொடும் பொறுப்ப தல்லா ற- 

கொழுயவர்போலச்£ீறி யாருயிர் குறைப்பர் கொல்லோ ' வென்றான். 53 

அள்ளிலைமணிப்பூண்கோதையருளெனப்பணிதலோடுல் 

கள்ளுலாகறியகூச் தல்கலவியினுரை த்தயாவங் 

இள்ளைகண்மிழற்றுமாறு£கட்டிளகிலவுகா லு 

முள்ளெயிறிலங்கச்செவவிழுகழ்சகை3காட்டினாளே. 

இ-ள். அள் - நெருங்கிய, இலை - அரசிலைபோன்ற, மணிப்பூண்- 

இரத்தினபரணமணிரந்த, கோதை - தமயட்தியே ! அருள் என - இருபை 

செய்யென்று, பணிதலோடும் - வணங்கெமாத்திரத்தில், கள் - தேனா 

ன அ, உலாம் - பெருகுகின்ற, நறியகூக்தல் - வாசனை பொருக்திய கூக் 

தலையுடைய தமயந்தியானவள், கலவியில் - புணர்ச்சியில், உரைத்தயா 

வும் - சொல்லியவெல்லாம், கிள்ளைகள் - இளிப்பிள்ளைகள், மிழற்றும் 

ஆறு - சொல்லும்விதத்தை, கேட்டு - காதிற்கேட்டு, இளநிலவு - இளஞ் 

சந்திரிகையை, காலும் - கக்குதின்ற, முள் - முருந்துபோன்ற, எயிறு- 

தந்தங்கள், இலங்க - பிரகாசிக்க, செவ்வி: - அழகு, முகிழ் - அரும்பு 

இன்ற, நகை - புன்சிரிப்பை, கோட்டினாள் - செய்தாள், எ-று, 
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தாமிருவருங் கலவியிற் பேனெவற்றைக் இளிப்பிள்ளைகள் வெளிப் 

படுத்தலால், தமயந்தி அங்ஙனம்நாணி நலகத்தனனென்க, 54 

இன்னமிம் துயிர த் தசெவ்வியிளநிலாவுருவுவாய்க்த 

நன்னலங்கனிந்தகோகதைநகைமுகவாயில்பெற்றுப் 

பொன்னவிர்சுணங்குபூத்தபுணர்முலைக்கோடுபுல்லிக் 

கண்னவிறோளான்காமக்கடலகத்தழுந்தினானே. 

இ-ள். இன்அமிழ்து - இனியவமிர்தத்தை, உயிர்த்த - ஈன்ற, 

செவ்வி - அழகுபொருக்கிய, இளநிலா - இளமைபொருந்திய நிலவை 

யொத்த, உருவுவாய்ந்த - வடிவம்பொருந்திய, நல்நலம் - நல்லகலமான து; 

கணிந்த - முதிர்ந்த, கோதை - தமயந்தியின த, நகைமுகம் - புன்சிரிப் 

பையுடைய முகமாகிய, வாயில்பெற்று - தூதுபெற்று, பொன் அவிர்- 

பொன்னைப்போலும் பிரகாசிக்கின்ற, சுணங்கு - தேமலானது, பூத்த- 

உண்டாகிய, புணர் - நெருங்கிய, முலை - தனமாகிய, கோடு - கொம் 

பினை, புல்லி - தழுவி, கல் - மலைபோலும், நவில் - சொல்லாஙின் ற; 
தோளான் - தோளையுடைய நஈளமகாராசன, காமக்கடல்! அகத்து - காம 

மாகிய சமுத்தித்தினிடத்தில், அழுக்தினான் - முழுகனொன். எ-று, 

தமயந்தியினுடைய நகைமுகத்தை ஈளன் தன் வேண்டுகோளுக்கு 

வாயிலாகப் பெற்று, காமக்கடலகத் தழுந்தினா! னெனக்கூட்டுக, ௦௦ 

௪ நிதிரைசுருட்டுமுக்கீரினியகெள்ளமிழ்தினேடும் 

பொறையுயிர்த் துலகில்வந்த பொலன்கொடியனையறங்கை 

கறைகெழு குரு திவைவேற்கண்வலைப்பட்டுவெம்போர் த் 

திறல்கெழுசங்கவேறுசமிழ்ப்புண்டுடெர்ததன்றே. 

இ-ள். எறி - வீசாநின்ற, இரை - அலைகளை, சுருட்டும் - மடக்கு 

இன் ற, முந்கீர் - கடலானது, இனிய - இனிதாதிய, தெள் - கெளிர்த, 

அமிழ்நினோடும் - அமிர்தச்தினோடும், பொறை உயிர்த்து - பெறப் 

பெற்று, உலஇல்வந்த - உலகத்திற்றோன்றிய, பொலம்கொடி அனைய- 

பொற்கொடியையொத்த, நங்கை - தமயந்தியினது, கறைகெழு - உதிரக் 

தோய்ந்த, குருதிவைவேல் - சிலந்ச கூரியவேல்போன்ற, கண்வலைப் 

பட்டு - கண்ணின் வலையிலகப்பட்டு, வெம்போர் - வெவ்வியயுத்தச்தில், 

திறல்கெழு - வவிலங்மிக்கு சிங்கஏறு - நளனாதிய ஆண் சங்கமானது, 

. இமிழ்ப்பு உண்டு - கட்டுப்பட்டு, இடந்தது - இருந்தது. எ-று. அன்று- 
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6 இறல்கெழுரிங்கவேறு சிபிழ்ப்புண்டு இடர்ததன் ?! றென்பது 

போல; *: வேட்டுவன் புட்ரிமிழ்த் ?' தென்றார் பிறநம். ௦0 

மல்லலக்தோளினாுலுமழைமதர்நெடுங்கணாளும் 

புலலுவிட்டொழியிலாவிபொன் நிடுமன் ன வெண்ணி 

யல்லுகண்பகலும்விள்ளா தணிநலம்பருகியாங்குச் 

செவ வுழிநிகழ்ந் தவெல்லாஞ்செப்புவான் ஜொடங்குகின்றேன், 

இ-ள். மல்லல் - வலி பொருந்திய, அம் - அழயெ, தோளி 

னும் - தோளையுடையநளனும், மழை - குளிர்ச்சிபபொருந்திய,மதர-களிப் 

பையுடைய, நெடுங்கணாளும் - நெடிய கண்களையுடைய தமயந்தியும், 

புல்லுவிட்டு - ஒருவர்க்கொருவர் தழுவுதலைவிட்டு, ஒழியில் - நீங்கில். 

ஆவி - உயிரானது, பொன்றிடும் என்ன - இறக்குமென்று, எண்ணி. 

நினைத்து, அல்லும் - இராப்பொழுதிலும், ஈண்பகலும் - பகற்பொழு 
திலும், விள்ளாது - நீங்காமல், அணி - அழனெது, நலம்பருகி - நலத் 

தையுண்டு, ஆங்கு - அவ்விடத்தில், செல்வுழி - செல்லுமிடத்தில், 

நிகழ்ந்த எல்லாம் - நடந்தன அனைத்தம், செப்புவான் - சொல்லும்படி, 

தொடங்குதின்றேன் - ஆரம்பிக்கின்றேன். எ-று, 57 

: அல்லுநண்பகலும் ?? என்றபாடம் அத் துணைச் செப்பன்று. பக ற 

காலம் புணர்ச்சிக்கு நீக்கப்பட்டதானாலும், விரசுயிகுதியாழ் பகற்பொழு . 

தினும் இயைந்தகாலத்துத் அய்த்தார் என்பார். 4 நண்பகலும் ?? என்றார். 

இருத் துயிலாசமார்பன்சேயரிக்கண்ணிஃயாடு 

மருத்தியினுவர் தபைம்பொன ணிநகர்க்கேகவெண்ணி 

விருப்பொடுவிதர்ப்பர்கோனுக்குணாத்தலும் விதர்ப்பன்காதற் 

புரிக்குழன்மடர்தையோடும்வ அவைமண்டபத்திற்புக்கான். 

[| வீமன் விவாகமண்டபம் வருதல். | 

இ-ள். திருதுயில் - இலக்குமி தங்குகின்ற, ஆரம்மார்பன் - பதத் 

கத்தை யணிந்த மார்பினையுடைய நளமகாராசன், சேஅரிக்கண்ணியோ 

டும் - தமயந்தியோடும், அருத்தியின் - ஆசையினால், உவந்து - மகிழ்ந்து, 

பைம்பொன் - பசியபொன்மயமாகிய, அணிநகர்க்கு - அழயெ மாவித்த 

மாநகர்க்கு, ஏசஎண்ணி - போகும்படி நினைத்து, விருப்பொடு - ஆசை 

யுடன், விதர்ப்பர்கோனுக்கு - வீமராசனுக்கு, உணர்த்தலும் - அறிவித்த: 
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லும், விதர்ப்பன் - வீம ராசனானவன், காதல் - ஆசையைபுடைய, புரி 

குழல் - கட்டுப்பட்ட கூர்தலைபுடைய, மடந்தையோடும்-துணை விபுடன், 

வதுவை மண்_பத்தில் - விவாக "மண்டபத்தில், புக்கான் - புகுந்தான் 

எ-று, 09 

் பொழிகதிர்மணியிற்செய்தபுதவுடைக்கடிகொள் வாயில் 

குழைமுகம்பொருதவேற்கட்கோதையர்விரைவி னாடி 

விழை வொடும்விதர்ப்பர்கோமான்போர்தமைவிளம்பலோடும் 

மழவிடையனையான்போந்துமாமனை த்தமழுவினானை 

[மாமனை மருகன் அணைத்தல். | 

இ-ள், பொழிகஇிர் - கதிர்களை வீசுகின்ற, மணிபின்செய்த-இரத் 

இனங்களாற்செய்த, புதவுஉடை - கதவையுடைய, கடிகொள் - காவலைக் 

' கொண்ட, வாயில் - வாயிற்படியில், குழைமுகம் - காதின் முகத்தை, 

. பொருத - மோதிய, வேல்கண் - வேல்போன்ற கண்களையுடைய, 

கோதையர் - மாதர்கள், விரைவின்ஓடி - விரைந்து பாய், விழைவுஒடும்- 

விருப்பத்சோடும், விதர்ப்பர்கோமான் - வீமராசன், போரந்தமை - வந்த 

தீன்மையை, விளம்பலோடும் - சொன்ன அளவில், மழலிடை அனை 

யான் - இளவேற்றையொத்த நளமகாராசன; போந்து - வந்து, மாமனை- 

மாமனாரை, தழுவினான் - தழு விக்கொண்டான். எ-று. 

புதவு-கதவு. கடி. என்னும் உரிச்சொல் ஈண்டுக் காவற்பொருளில் 

வந்தது. மாமன் - மிச்கபெருமையை யுடையவன். மருகனாலே மிகவும் 

பெருமையாகக் கோடற்துரியானாகலின் அப்பெயாபோரந்த து. ௦0 

மழையுறழ்தடக்கைவேந்தன்மனைப்பெருங்துமைபூண்ட 
தொ முதகுகற்பினானை ச்சுடர்மணிக்கொம்பினொல்கி 

யெழில்குவிர் தனையநங்கையிறைஞ்ச லுமெடுத் துமோந் து 
விமை3லொடுகுறங்கில்ை வத்துமெய்யுறத்தழுவிக்கொண்டாள். 

[| தமயந்தி வணங்கத் தாய் அணைத்தல். ] 

இ-ள். மழை உறம் -மேகத்தையொத்த, தடக்கை - விசாலம் 
பொருந்திய கையையுடைய, வேந்தன் - வீமனுடைய மனை - வீட் 
டுக்கு; பெருங்ழமை பூண்ட அ பெரிய வுரிமையைக் கொண்ட, 
தொழு தகு - வணங்கத் தக்க, கற்பினாளை - கற்பையுடைய தாருகா 
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சனியை, சுடர் - காந்தியையுடைய, மணிக்கொம்பின் - இரத்தினக் 

கொம்புபோல், ஒல்கி - வளைந்து, எழில் குவிந்தது அனைய- அழகெல்லா 

மொன்றாய்க் குவிர்ததை யொத்த, ஈங்கை - தமயந்தியானவள், இதைஞ 

சலும் - வணங்கலும், எடுத்து - (தாருகாசனி என்பாள் தமயந்தியை) 

எடுத்து, மோர்து - மோந்து, விழைவொடு - ஆசையோடு, சுறங்கில் 

வைத்து - தொடைமேல் வைத்துக்கொண்டு, மெய்&ற - மெய்யிலே 

பொருந்த, தழுவினாள் - தழுவிக்கொண்டாள். எ-று. 60 

அனனைதாடொழு அபின்னரலத்தகக்குழம்புதொய்ந்த 

பொன்னிதம்க்கமலஞ்சேப்பப்புணர்முலைதாங்கலாகா 

மின்னுறழ்மருங்கு 2சம்பமெல்லெனவொதுக்கிப்2போக்து 

தன்னுடைத்தாதைபைம்பொற்றாளிணைவணங்கினாள. 

[தமயர்நி தாதையை வணங்குதல், ] 

இ-ள். அன்னை - தாயின அ, சாள்சொழுது - பாதத்தை வணங்க, 

பின்னர் - பின்பு; அலத்தகம் குழம்புதோய்ந்த - செம்பஞ்சுக் குழம்பு 
படிந்த, பொன் - பொன்னையொத்த, இதழ்- இதழ்களையுடைய, கமலம்- 

பாததாமரைகள், சேப்ப - சிவச்க, புணர் - நெருங்கிய, முலை - தனங் 

களை, தாங்கல்ஆகா - தாங்கமாட்டாத,. மின்உ௰ம் - மின்னலையொத்த, 

மருங்கு - இடையான த, தேம்ப - வருந்த, மெல் என - மிருதுவாக, 

ஒதுங்கி - நடந்து, போந்து - வந்து, தன்னுடை - தன்னுடைய, தாதை- 

வீமராஜனுடைய, பைம்பொன் - பெ பொன்னையொத்த, தாள்-இணை 

உபய பாதங்களை, வணங்கினாள் - இழைஞ்சனாள். எ-று, 

வணம்கிநுண்மருங்குரோவவல்லியினொல்நின ற 

சுணங்கிளமுலையஞ்சாயற்சுடர்க்கொடி தனையும்வேறந்கர் 

நிணங்கமழ்குருதிவைவேனளனையுகொக்திநேரா 

ருணங்கியமுன் நில்வேற்தனுவகையங்கட லளாழ்ந்தான். 

[வீமன் மகளையும் மருமகனையும் நோக்கி மகிழ்தல், | 

இ-ள். வணங்கி - தொழுது, நுண் - நுட்பமாகிய மருங்கு- 

. இடையானது, கோவ - வருந்த, வல்லியின் - கொடிபோல, ஒல்தி- 

. அசைந்து, நின்ற - எதிர் நின்ற, சுணங்கு - தேமல்பூத்த, இள-இளமை 

யாகிய, முலை - தனத்தையும், அம் - அழகிய, சாயல் - தோற்ற, ச்தைய 

முடைய, சுடர்க் கொடி தனையும் - தமயர்தியையும், வேக்தர் - சத் துருக்க 

ளாகிய அரசர்களது, ணெம் - மாமிசம்; கமழ் - நரறுகின்ற, குரு ௪- 

௦௦ 
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உ சிரந்தோய்ந்த, வைவேல் - கூரியவேலையடைய, நளனையும் - களமகா 

சாசனையும், நோக்க - பார்த்து, நேரார் - பகைவர், உணங்கிய - வாடி 

யிருக்கின்ற, முன்றில் - முற்றத்தையுடைய, வேந்தன் - லீமராசன், 

௨௨ கையங்கடலுள் - சந்தோடமாகிய கடலினிடத்தில், ஆழ்க்தான்-முழு 

கினான். எ-று, 

பண்ணமைகலினமான்றேராயிரமிரட்டிபாய்மா 

வண்ணலங்களிநல்யானையாயிரத்தறுபத்தொன்பான 

கண் ணஃன்விசும்புபூத்ததற்பகத்தருவினாடு 

மண்ணிழிக் தனையஃபரூ ரைம்ப அும்வழங்கனொனை. 

| இதுமுதல் ன்று பாட்டுக்களால் தமயந்திக்கு 

வீமன் ீதனங் கொடுத்தல். | 

இ-ள். பண் அமை - சேணமமைந்த, கலினம் - கடிவாளத்தை 

யுடைய, மான் - குதிரைகட்டிய, தேர் ஆயிரம் - ஆயிரக் தேர்களும், 

இரட்டி பாய்மா - இரண்டாயிரங் குதிரைகளும், அண்ணல் - பெருமை 

யினையும், அம் - அழகினையும், களி - செருக்சனையுமுடைய, ஈல்-நல்ல) 

யானை ஆயீரத்து அறுபத்தொன்பான் - ஆயீரத் தறுபத்தொன்பது 

யானைகளும், கண் அசல் - இடமக்ன்ற, விஈம்பு-செய்வலோகம், பூத்த- 

மலாந்த, கற்பகத்தருவனோடும் - கற்பக விருட்சங்களுடனே, மண்- 

பூமியினிடத்து, இழிந்தனைய - வந்ததையொத்த, பேரூர் ஐம்பதும்- 

ஐம்பது பெரியரொமங்களையும், வழங்கினான் - கொடுத்தான். எ-று, ஏ- 

அசை 62 

பொருதிரைப்புணரியின் நபொலங்கொடியனையசெவ்வி 

யரிவைய ரிரு பத்கையாயிரவர்நல்லர கதிலாமெ 

வருமுலைப்பவளச்செவ்வாய்வனிதையரெழு நூ ற்றெண்ம 

ரி ரூப தூகோடிசெம்பொனினிதினில்வ மங் கணா மண. 

இ-ன். பொரு - மோதுகின்ற, இரை - அலைகளையுடைய, புணரி- 

திருப்பாற் கடலானது, ஈன்ற - பெற்ற, பொலம் கொடி - இலக்குமி 

யை, அனைய - ஒத்த, செவ்வி - அழகையுடைய, அரிவையர் இருபத்து 

ஐயாயிரவர் - இருயத்தையாயிரர் தோழிகளும், கல் - நல்ல, ௮ரங்கில், 

சபையில், அடும் - ஆடாநின்ற, வரும் - வளர்க்து வருகின்ற; முலை- 

தனங்களையும், பவளம் - பவளச்தையொத்த,; செமலாய் - சிவந்த 

வாயினையுமுடைய, வனிதையர் எழுநூற்று எண்மர் - எழுநாற்றெட்டு 

நாட்டி பப் பெண்களும், இருபது கொடு செம்பொன் - இருபதுசோடி 
4 
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செம்பொன்னையும், இணிதினில் - இன்பமாக, வழங்கினான் - கொடுத் 

தான. எ-று, (4 

பொழிகதிர்மணிசெய்கட்டில்புனை மலர்ப்பாயல்பைம்பொ 

ணிழைபயில ல்வண்ணப்பேழையினியசாந்தாற்றியோடு 

நிழறவம்மணிக்கணாடிநித் திலமுகடுவேய்க் த 

வொழுகொளிக்கவரியின்ன வுலப்பிலஈல்கினானே. 

இ-ள். பொலிக. இரணம்களைப் பொழிகின்ற, மணிசெய்- 
ள் ப் 
இரத்நினங்களாற்செய்த, கட்டில் - கட்டிலும், புனேமலர்ப் பாயல்- 

புட்பசயன மும்; ஸபம்பொன் - பலய பொன்னாறழ்செய்த, இழைபயில்- 

ஆபரணங்கள் வைக்கின்ற, வண்ணம் பேழை - அழயெ பெட்டிகளும், 

இனிய - இணிமையையுடைய, சாந்தாற்றியோடு - கால்செய் வட்டத் 

ஐடன், நிழல் தவழ் - ஒளிதவழ்னெற, . மணிக்கண்ணாடி - இரத்தினச் 

தால் விளீமபுசெய்த கண்ணாடிகளும், நித்திலம் - முத்துக்களால், முகடு 

கு ஒளி - மிகுந்த ஒளியையுடைய, 
௬௪ . ப] ப} 

கவா] - சாமரைகளும், இன்ன - ஆகிய விலைகளை, உலட்புஇல - அள 

லேய்ந்த - மடு செய்யப்பட்ட, ஒழு 

வத்தவைகள்; நல்கினான் - கொடுத்தான். எ-று, எ - அசை. 05 

அல்லியங்கமலநீங்கியரசரிற்பு குந் துவாழும் 

மெல்லியல்பிரியலா ற்றுவிழைவொபெலக? ற்புல்லி 

LG ல்லலக்டி தரிய6 ல்லீமல் 507 மனை வியா பிலா (டா ழ்கி 

யெல்லையில் துயரினோடுக் தனித் தனியிர ங்கினா சா. 

இ-ள். அல்லி - அகவிதழையுடைய, அம் - அழகிய, கமலம- 

தாமரைமலரை, நீங்கி - விட்டு, அரசர் இல் - இராசமனையில், புகுந்து- 

சேர்ந்து, வாழும் - வாழ்கின்ற, மெல் இயல் - இலக்குமியாகிய தமயந்தி 

யை, பிரியல் ஆற்று - பிரியமாட்டாத,; விழைவொடு - அசையுடனே, 

பலகால் - பலதாரம், புல்லி. - அணைத்துக்கொண்டு, மல்லல் - வளம் 

பொருந்திய, அம் - அழகிய, தெரியல் - மாலையணிந்த, வீமன்-லீமசாச 

னுடைய, மனைவியர் : பலரும் -  தேவிமார் அவ்ன் மாழை 

மயங்கி, எல்லை இல் - அளவில்லாத,” துபரினாடும - தனபத 

தோடும், தனித் தனி - தனித் தனியாக, இரங்கினார் - அமுதாரகள. 

எ-று. ஏ.- அசை. 

மெல்லியல் - பண்புத் தொகைப் ் துப் பிறந ன்மொழ்தி புத ஒத் பூத்தது 

தொகை. ஆற்றா - தவ்வீறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். அருமை 

யானோர் பிரியுங்கால் வருத்த மிகுதலாம் இரங்கினர் அதினும் இவள 



653 நைடதம். 

பிரிவு இலக்குமி பிரிதல் போன்ற தென்பா ( அல்லியங் கமல நீங்கி 

யரசரிற் புகுந்து வாழும் - மெல்லியல் பிரியலாற்றா ?? என்றார். 66 

பெருந் தயருழ௩் அவாடும்பிணையனார் தம்மைரோக்கி 
விரிக்தபூந் தள விணான்பின்விரைமலர்க்கோதையேக 
வருந் திமுன் அயிர் த்ததெண்ணீர்மறிகடல்வருந் திற்றோவென் 
ஐருந்தவர்க்கறைவனானகோ தமனாற்றினானே. 

இ-ள். பேரும் துயர் உழக்கு-மிகுந்த அன்பத்நிலலைந்து, வாடும்- 
வருந்துகின்ற, பிணை அனார் தம்மை - மானையொத்த மங்கையரை, 

நோக்கி - பார்த்து, விரிந்த - மலர்க்த, பூ - புட்பத்தையுடைய, அளவி 
ஷேன் பின் - துளசி மாலையையுடைய மகாவிஷ்ணுவின் பின்னே, 

விரை - வாசனைபொருந்திய, மலர் - தாமரை மலரில் வாசமாயிருக்கன்ற, 

கோதை - இலச்குமியானவள், ஏக- போக, வருந்தி - வருத்தப்பட்டு, 

முன் உயிர்த்த - முன்னேபெற்ற, தெண்ணீர் - தெளிந்த நீரையுடைய, 

மறி - புரளாநின்ற, கடல் - சமுத்திரமான த, வருக்தித்றோ என்று- 

வருத்த முற்றதோவென்று, அருந்தவர்க்கு - அரியதவத்தை யுடைய 

வாக்கு, இறைவனான - அரசனான, கோதமன் - கெளதமன், ஆற்றி 

ஞன் - தேற்றினான், எது, 67 

அன்னையரம்மெல்லோ தித்தோழியையருளினோக்கி 

யுனனினுமிவண்மேற்கா தலுள மெனவுரைக்கிலேமா 

லென்னினுமின் றுதொட்டுமின் அயிர் த்தோ ழியல்லை 

மின்னினாட்கன்னை நீயேவேண்டுவபுரி தியென்றார். 

இ-ள். அன்னையர் - தாய்மார்கள், அம் - அழயெ, மெல் - மிருது 

வாகிய, ஒதி - கூந்தலையுடைய, தோழியை - உயிர்ப்பாங்கியை, ௮௬ 

ளின் - இருபையினால், நோக்கி - பார்தது, உன்னினும் - உன்னைப் 

பார்க்கிலும், இவள் மேல் - இந்தத் தமயந்தியின்மீது, காதல் - அசை, 

உளம் என - உள்ளோம் என, உரைக்கிலேம் - சொல்லுகின் றிலேம், 

என்னினும் - அனாலும், இன்று தொட்டும் - இன்று முதலாகவும், 

இன் - இனிதாதிய, உயிர்த் சோழியல்லை - உயிர்ப்பாங்கி யல்லை, மின் 

அளாட்கு - மின்னலையொச்த தமயந்திக்கு, அன்னை நீயே - நீயேதாய், 
வேண்டுவ - வேண்டியவைகளை, புரிதி என்றார் - செய்யென்று சொன் 

ஞர்கள். எ-று, 05 

மணம்புரிபடலம் முற்றிற்று, 
அ, செய்யுள் - 864, 
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மிட்கிங்ப டலம் 

| இப்படலத்தால் நளமகாராசன் தமயர்தியோடுர் தன் 

நகரத்திற்குப் போதல் சொல்லப்படுகின் ஐது. | 

அறு$ர்க்கமி நெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

மற்றிவைநிகழும்வேலைமகிழ்வொடுமாமன் நன்பால் [௫ 

வெற்றிகொள் கு ௬ திவைவேல்வேந்தர கோன் விடைகொண்டே 

யற்றமில்கேள்விசான் றவமைச்௪ை ரயினி தினாக்கி 

யிற் றைகானெழுச்சுயென்னவிமிழ்முரசறைகவென்றான் 
யக் 

இ-ள். மற்றிவை - பின்பு: இக்காரியங்கள், கிகழும் வேலை - நடக் 

கும்பொழு து, மகிழ்வொடு-சந்தோஷச் துடனே, மாமன் தன்பால்-வீ.உரா௫ 

விடத்தில், வெற்றிகொள் - சயத்தைக் கொண்ட, குருதி - இரத்தற் 

சோய்க்த, வை - கூர்மை பொருந்திய, வேல் - வேலையுடைய, வேந்தர் 

கோன் - களம்சாசாசன்) விடைகொண்டு ஏூ-உத்தரவுபெற்றுக்கொண்டு 

போய், அற்றம் இல் - சோர்வில்லாத, கேள்வி - சல்விகள், சான் ற- 

பொரும் சிய, அமைச்சரை - மந்திரிகளை, இணிதின்கோக்கி - இன்பமா 

கப்பார்த்து, இற்றைகாள் - இன்றைத்னெம், எழுச்சி எனன-புறப்படுத 

லென்று, இமிழ் - சத்தியாமின்ற, முரசு - பேரிகையை, அறைக என் 

ரான் - அடியுங்களென்ற சொன்னான். எ-று, 1 

கலிவீநுத்கம். 

அ ண்ணலங்குருதிவேலராசனேவலிற் 

மண்ணகன் முரசெழுகடலினார் த்தெழ 

வெண்ணிடவிடமிலையென்னட் ஈமிஞூழ் 

கண்ணகவரைப்பெலாமலிக்ததானை ய, . 

இ-ள். அண்ணல் - பெருமை பொருந்திய, அம் - அழயெ, குருதி- 

இரத்தந்தோய்ந்த, வேல் - லேலாயுதத்தையுடைய, அரசன்-நளமகாரா௫ 

னுடைய, எவவில் - உத்தரவினால், கண் அகன் - இடமகன்ற, மூரசு- 

பேரிசையரன ௮, எழுகடலின் - ஏழ்கடலின் ஒலியைப்போல, அர்த து 

எழ - யிகுந்தொலிக்க, எண் - எள்ளை, இட - இடுதற்கு, இடமில்லை 

என்ன - இடம் இல்லையென்றுசொல்ல, கேமிகும் - சமுத்திரஞ்கும்ர்த, 

ம் 
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மண்அகம் - பூமியினுடைய, வரைப்பு எல்லாம் - எல்லையெல்லாம் 

மலிக்த - நிறைந்தன, தானையே - சேனைகள், எ-று. 2 

நிலவுவெண்கவிகைமேனிமழற்றத்தண்மதிக் 

சலைநிலாக்குவிர்தனகவரிகா ல்செய 

மலர் தலையுலகெலாம்புரக்குமன்ன வன் 

சலையுலாந்தமனியத்தேரிலேறினான். 

இ-ள். நிலவு - பிரகாசியாகின்ற, வெண்கவிகை - வெண்கொற்றக் 
கொடையை, மேல் - மேலே, நிழற்ற - பிடிச்ச), தண் ஃ குளிர்ச்சிபொ 

ருந்திய, மதி - சந்திரனுடைய, கலை - சோடசகலைகளின, நிலா - பிரகா 

சம், குவிந்தன - குவிந்த தோற்றம்போல், கவரி - சாமரைகள், கால் 

செய - காற்றைச்செய்ய மலர்தலை உலகு எலாம் 5 பரந்த இடத்தை 

யுடைய உலகமுழுவதும், புரக்கும் - இரட்சிக்காநின்ற, மன்னவன-அர 

சன், சிலை - மலைபோல், உலாம் - உலாவுகின்ற, தமணீயம் - பொன்னா 

லாகிய, தேரில் - இரதத்தின்மீ இல், ஏறினான்-எறிக்கொண்டான். எ-று . 

கலிகெழுமுரசுகண்கறங்குமோதையாற் 
பொலன முகடுடைர் துமேற்போயிற்றில்லையே 

லலர் தலைவிசும்பினிரிடங்கலாவதே 

நிலமிசையெழும் துமேனிமிர்க் த தூளியே. 

இ-ள். கலிகெழு - சத்தம்பொருந்திய முரசுகண் - பேரிகையின் 

கண்ணான த, 'கறங்கும் - ஒலிக்கும், ஓதையால்-சத்தத் தனால், பொலன்- 

அழகுபொருந்திய, முகடு - அண்டமுகடான அ, உடைந்து-உடைபட்டு), 

மேல்போயிற்று இல்லையேல் - மேலண்டங்களில் போகாமற்போனால் 

அலர்தலை - பரந்த இடத்தையுடைய, விசும்பினில்-ஆகாயத் தில், அடங் 

கல்அவதே - அடங்குவதாவதோ, நிலமிசை - பூமியின்மீ து, எழுந்து- , 

எழும்பி; மேல் - மேலே, கியிர்க்த - வயர்ச்த; தூளி - புழுதிகள். எ-று. 

ஏ - வினாவோடெதிர்மறை. 4 

இருங்கடற்றானையினெமுச் தநுண்டுகள் 

பொருங்களிறுமிழ்மதம்பொழிர்க தில்லையேற் 

கருங்கடலளழெழப்பருகிக்கார்க்குல 

மொருங்குவான்பொழியினுமொழிக்கவொண்ணுமே. 

இ-ள். இரு - பெருமைபொருக்கிய, கடல்தானையின்-சேனாசமுத் 

இரத்தில், எழுந்த - எழும்பிய, நுண்துகள் - நுண்ணியபொடிகள், 
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பொரும் - சண்டைசெய்யாநின்ற, களிறு - யானைகள், உமிழ் - கக்கா 

நின்ற, மதம் - மும்மதத்தையும், பொழிந்தது இல்லையேல் - பொழியா 

மற்போனால், கரு - கறுத்த, கடல்-சமுத்திரசலத்தை, அளறுஎழ-சேறு 

பட, பருக - குடித்து, கார்க்குலம் - மேகக்கூட்டங்கள், ஒருங்கு-ஒருமுக 

மாய், வான் - அகாயத்தினின்று, பொழியினும் - சொரிந்தாலும், ஒழிக்க 

ஒண்ணுமே - போகக்கூடுமோ. எ-று. ட] 

சுடர்விபுபருமணிச்சூட்டராவின்மே 

னெட௫ுகிலக் அளக்குறகின் றவாற் நினாற் 

படரிருவிசும்பினிற்பாய்க்தவல்லது 

புடவி2மன்மிதித்திலபுரவிவெள்ள மே. 

இ-ள். சுடர் - பிரகாசத்தை, விடு - லீசாநின்ற, பருமணி-பருத்த 

ரத்நங்கள் பொருந்திய, சூட்டு - கடிகையையுடைய, அராவின்மேல்-ஆதி 

சேடன்மி.௮, நெடுலெம் - நெடியபூமி, துளக்குற - அசைவுற, கின்ற 
ஆற்றினால் - இருந்தபடியால், படர் - விரிந்த, இரு - பெருமை பொரும் 

தய, விசும்பினில் - ஆகாயத்தில், பாய்ந்த அல்லது - தாவீச்சென்றன 

வல்லாமல், புடவிமேல் - பூமியின்மீ த) யிதித்துஇல - நடக்கவில்லை, 

புரவிவெள்ளம் - குதிரைக்கூட்டங்கள். எ-று. ஏ - அசைகள். 6 

புதையிருள் £த்தொளிபொ ழியுஞ்செ ங்கதி 

ருதயமால்வரையெழவொளியிழத்தலான் 

மதிபலவாய்வெயின் மறைத்தல்போலுமாற் 

கதிர்நிலாமுத் தவெண்கவிகையிட்டமே. 

இ-ள். புதை - நிறைந்த, இருள் - இருளை, சத்து - கெடுத்து, 
ஒளி - பிரகாசத்தை, பொழியும் - சொரியாநின்ற, செம்கதிர் - சூரியன், 

உதயமால் வரைஎழ - உயர்ந்த வுதயகிரியிலுதிக்க, ஒளியிழத்தலால்-பிர 

காசத்தை மீங்குதலால்; மதி - சர்திரனானவன், பலவாய் - அநேகரூப 

மாய், வெயில் - சூரியனை, மழறைத்தல்போலும் - மழைத்தலை யொக்கும், 

கதிர்நிலா - நிலவுபோழ் ரணத்தைவீசுகின்ற, முத்தம் - முத்தினாற் 

- செய்த, வெள் - வெண்மைபொருந்திய, கவிகை ஈட்டம் - குடையின் 

கூட்டங்கள். எ-று, அல் - ஏ - அசை. 1 

மழலையங்கிள்ளை யும்வளர் த்தபூவையும் 

குழைபொருதடங்கணார்கொண்டுசூழ்வர 

விமைவளர் முலையினாளிள நிலாக்கதிர் 

பொழிமணிச்சிவிகையிற்போயினளைசோ. 
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இ-ள். மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, அம் - அழநிய, கிள்ளை 

யம் - இளிகளும், வளர்த்த - தாம்வளர்த்த; பூவையும் - நாகணவாய்ப்பள் 

ரம், குழை - குண்டலமணீிர்த காதுடன், பொரு - போர்செய்யாகின் ற, 

தீட - விசாலமாயெ, கண்ணார-கண்களை யுடைய தாதியர்கள், கொண்டு- 

கையிற்கொண்டு, சூழ்வர - குழ்ந்துவர, இழை - அபரணங்களையணிகரத, 

வளர் - வளர்ச்துவராகின்ற, முலையினாள் - தனங்களையடைய தமயந்தி, 

இளஙிலா - இளஞ்சர் தரன்போல, கதிர் - காரணங்களை, பொழி - சொரி... 

யாகின்ற, மணிச்சவிகையில் - மு£த்துப்டல்லக்கின்மீ து, போயினாள்- 

போனாள். எ-று. அரோ - அசை. ே 
- 

கதிர்மஃ ணியடைப்பையுங்கால்செய்வட்டமுந் 

ம்பு தமயிரக்கவரியுந் சா ங்கிமெல்லென 

வதிர்குரற்க்ண்ணெசிலம்பொடார்ப்பெழ 

மதாரிகெடுங்கணாமரு ௫ சுபோயினார். 

ல் 

இ-ள், கதிர் - இரணங்களையுடைய, மணி - இரத்தினத்தினாத் 

செய்த, அடைப்பையும் - தாம்பூலப்பையையும், கால்செய் வட்டமும்- 

விசிறிகளையும், ததை - நெருங்கிய, மயிர் - மயிரையுடைய, கவரியும்-சாம 

சைகளையும், தாங் - சுமக்து, மெல் என - மெதுவாக, அதிர் - அதிர்ந்த, 

குரல் - சத்தத்தையுடைய, கிண்ணி - கிண்டுணிகள், சிலம்பு - சிலம்பு 

கஷ_னே, ஆர்ப்பு எழ - ஆரவாரிக்க, மதர் - மதர்த்த, அரி - செவ்வரி 

பரந்த, 'நெடுங்கணுர் - நிண்டகண்களையுடைய மாதர்கள்; மருங்கு - பக் 

கத்தில், போயினார் - போனார்கள் எ-று, 0 

சாம்தணிந்தோங்யெதடங்சொன்வெம்முலை 

யேர் திழைத்தோ ியரெண்ணின மங்கையர் 

பூ * தருநீழலிற்பொ ன் னனாரென க் 

கூர் தலம்பிடிமிசைக் கழாங்கொடேஇஞர். 

இ-ள். சாந்து - சந்தனத்தை, அணிந்து-தரிக்கப்பெற்று, ஓங்கிய- 

உயர்ந்த, தடகொள் - விசாலத்தைக் கொண்ட, வெம் - விருப்பத்தைச்” 

தரும், முலை - தனத்தினிடத்தில், எந்து இமை - அபரணங்களைத் தாங் 
திய, தோழியர் - பாங்கயெர்களும், ௧ எண் இல் - எண்ணளவில்லாத, மங் 

கையர் - பெண்களும், பூ - பூவினையுடைய, தரு - கற்பகவிருக்கத் தின ௮, 

ழேலில் - நிழவில்-வாசம்பண் ண ஐ; பொன் அன்னார் என - இலக்குமி 
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யையொத்த அரம்பை மாதர்கள்போல) கூந்தல் - புறமயிரினையுடைய, 

ம் - அழயெ, பிடிமிசை - பெட்டையானையின்மேல், குழாங்கொடு- 

கூட்டங்கொண்டு, ஏகினார் - போனார்கள். எ-று. 10 

* கான பயின்மரைமலர்ச்செல்விகாமுறு 

மான் பயினோக்கியர்மகரயா நிடைத் 
5 ௪ ் ப » . 

தேன்பயிறெளவிளிபாடத்தேரையிற் 

கூன்களுஞ்சுந்தொ முகுறளுஞ்சென் றவே. I 

இ-ள். கான் - வாசனை, பயில் - பொருந்திய, மரைமலா-தாமரை 

மலரில் வாசம்பண்ணுகன்ற,; செல்வி - இலக்குமியானவள், காமம் 

உறும் - இச்சியாகின்ற, மான் - மான்கள், பயில் - கற்கரநின்ற, கோக்க 

யர் - பார்வையையுடைய மாதர்கள்; மகரயாழிடை - மசாவீணையினிடத் 

தில், தேன்பயில் - தேன்போல் மதுரம் பொருந்திய, தெள்விளிபாட- 

தெள்விளியென்னு  யிராகதீதைப் பாட, தேரையின் - தேரைபோல், 

கூன்களும் - கூனரும், சித்தொடு - அவயவங்குறுகியவருடன் , குறளும்- 

குள்ளரும், சென்ற - போயினர். எ-று, 

கூன், இந்து, குறள் என்பன உயர்திணைப் பொருளவேனும 

சொல்லலாலஃறிணை யாகவிழ் சென்றவென்றார், 11 

“i கொடிகளுங்குடைகளுங்குழுமப்பல்லியங் 

கடலுடைந்தா லெனக்க றங்கியார்த்தெழ 

வடி. கெழுகூ ரதி மவன் னனர்சூ மவ 

நிடதடைடைர்தனனேம்ிவேற் தனே. 

இ-ள். கொடிகளும் - தவசங்களும், குடைகளும் - கவிகை 

களும், சூழும் - சுற்றிவர, பல்இயம் - ஈானாவித வாத்தியங்கள், கடல் 

உடைந்தால் என - சமுத்திர முடைநக்து வருதல்போல, கறங்க 

ஆர்த்து எழ - குமுறி யாரவாரிக்க, வடிகெழு - வடித்தல் ே பொரும் 

1. | காமம் உறு எனற்பாலது காமுறு என விகாரப்பட்டு ச தது. 

அழூல் இலைகள் உட் வென்றுராகலின் செல்வி சாமுறு மான் த 
ஜேக்கியர் ??' என்றார். மகரயாழ் அவது நால்வகை யாழ்களு ளொன்று 
அதத்கு பதினேழு நரம்புகள் உள்ளன வென்று இசைநூல்கள் ௯ நரன் 

ஒன்று மிரு! பது மேரேழமேற் பத் துடனே - நின்ற ப தினாஹேழுகேடுங 
காற் - இன்றாத, வள் யாழிற்கு நன்னரம்பு சொன் முறையே, யேல் 
வகை நூலார், விதி? ஏன்ற வெண்பாவானறிஃ. சிக்தூவது - மூன் 
றழி உயர முன்னே ரர். குறளாவார் - இரண்டடி. யுயரமுடைபோர். “குற 
ஸிரு£றடி சிந்து முச்சீரடி ?? என்னும் யாப்பருங் கலக்காரிகைச் செய்யு 
ளானுந் தெரிக. 
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திய, குருதி - இரத்தர்தோய்ந்த, வேல் - வேலாயுதத்தையுடைய மன் 

னர் - அரசர்கள், சூழ்வர - குழந் துவர, நிடதநாடு அடைந்தனன்-நிட க 

தேசத்தைச் சேர்ந்தான், சேமி - உலகத்தையுடைய, வேந்தன் - ஈளமகா 

ராசன், எ-று. 12 

அருமறைமுனி வருமமைச்சர்வெள் ளமுங் 

குரைகடற்றானையுங்குரவர்கூட்டமு 

முரசொலியதிர்குரன் முகிலிரை த்தெழ 

விருநிலக்கிழவனையெதிர்கொண்டாரரோ, 

இ-ள். அரு - அரிதாகிய, மறை - வேதச்தையுடைய முனி 

வரும் - வேதியரும், அமைச்சர் வெள்ளமும் - மந்திரிகளின் கூட்டமும், 

குரை - சத்தியாகின்ற, கடல்தானையும் - சேனாசமுத்திரமும்) குரவர் 

கூட்டமும் - பெரியோர்கள் கூட்டமும், மூரசுஓலி - பேரிகையின சத்த 

மானது; அதிர்குமல் - அதிர்கின்ற குரலையுடைய, முகிலின் - மேகம் 

போல், ஆர்த்து எழ - அரவாரிக்க, இரு& பெரிய, நிலம் இிழவனை- 

பூமிக்குரிய ஈளமகாராசனை, . எதிர்கொண்டார். - எதிர்கொண்டார்கள். 

எ-று, அரோ - அசை, 18 

அகழியங்கடல்புடையணிரந் துநீனிற 

முகிறவழ்மூதெயின் முற்றியினன இற் ௬ 

புகைகமழெரிமணிப்பொ ன்செய்மாடத்தி 

னகைநிலாமதிதவழ்ஈகரமெய்தினான். 

இ-ள். அகழி - டங்காகயெ, அம் - அழூய, கடல் - சமுத்தி 

ரத்தை, புடை அணிந்து - பக்கத்தில் தரித்து, நீல்கிறம் - மீலநிறம் 

பொருந்திய, முகில்தவழ - மேகந்தவழா நின்ற, முது எயில் - பழை 

மையாதிய மதில், முற்றி - சூழ்ந்து, இன் அகல் - இனிய அபிலினது, 

புகை - புகையான து, கமழ் - பரிமளியாநின்ற, எரி பிரகாசம்பொரும் 

திய, மணி - இரத்தினத்தினாலும், பொன்செய் - பொன்னாலுஞ்செய்த, 

மாடத்தின் உபரிகையின்மீது, நகை - பிரகாசியாநின்ற, நிலா - சந்தி 

ரிகையையுடைய, மதிதவழ் - சந்திரன் தவழாறின்ற, ரி - மாவிந்த. 

நகரத்தை, . எய்தினான் - சேர்ந்தான். எ-று, | 14 

பொருவருங்கங்கைநீர்நிரை த் அப்பூசுர 

செரிமணிப்பொற்றசும்பேந்திமுன்வா 

விசைகமம்செழுச்தொடைவீமன்மாதெ.டுந் 

திருவளர்2காயிலிற்செல்வனெய் தினான். 
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இ-ள். பொருஅரு - ஒப்பில்லாச, கங்கைநீர் - சங்காசலத்தை; 
நிறைத்து - பூரித்து, பூசுரர் - வேதியர்கள், எரிமணி-பிரசாசம் பொருந் 
திய இரத்தினமழுத்திய, பொன்தசும்பு - பொன்னாற்செய்த பூரணகும் 

பத்தை; ஏந்தி - தாங்கி, முன்வா - எதிர்வா, விரை - வாசனை, கமழ்- 

பரிமளியாகின்ற செழு - செழுமையாகிய, தொடை- மாலையையணிக்த, 

வீமன் மாது ஒடும் - தமயந்தியினுடனே, திருவளர் - இலக்குமி வாசம் 

பண்ணாரினைற, கோயிலில் - அரண்மனையில், செல்வன் - நளமகாராஜன், 

எய்தினான் - சேர்ந்தான். எ-று. 15 

மீட்சிப்படலம் முற்றிற்று. 

4 அ செய்யுள் - 879. 

கலிசேதோன்றுபடலம். 
2021 LA னுடைய. 

| இப்படலத்தால் தமயந்தியின் விவாகத்தைக்கருதிவந்த சலி 

அவளை களன் விவாகஞ் செய்தானென்னும் பொறாமை 

யால் அவனை வருத்தற்கு அவனது நகரத்தில் 

நறேோன்றிக் காலம் பார்த்திருத்தல் 

சோல்உட்படு£ன் 2த.] 

சி கலிவிருத்தம். 

ஈங்வெனின்னணமிருப்பவானிடைப் 

பூங்கழ ல்விண்ண வர்போகுமமேல்வையிற் 

தீங்குறுபபெழித அசூழ்வர 

வாங்கவர்முன்கலியடைந்ததோ அவாம். 

இ-ள். ஈங்கு - மாவிந்தமாககரத்தில்,.இவன் - இந்த ஈளமகாராசன, 

இன்னணம் - இவ்வாறு தமயந்தியோடு (மகிழ்ந்து), இருப்ப - இருக்க, 

வான்இடை - ஆகாயத்தினிடத்தில், பூ - அழகிய, கழல் - வீரகண்டா 

மணியை யணிந்த, விண்ணவர் - தேவர்கள், போகும் எல்லையில், 

போகுஞ்சமயத்தில், தீங்கு உறு - குற்றம் பொருந்திய, பபெழி - படு 

பழியும், இது - பொல்லாங்கும், குழ்வர - சுற்றிக்கொண்வெர, அவர் 
முன்-அந்தத் ே தவர்களுக்கெதிரில்; கலி-கலிபுருடனானவன், அடைந்த த... 

வந்ததை, ஒதுவாம் - சொல்லுகிறோம். எ-று, ஆங்கு - அசை, 1 

வந் தவெங்கொடுங்கலி தன்னை வான்பட 

ரிக்திரன்யாண்டுநீயேகன்முயெனச் 

56 
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சந் தணிமுலைக் சமயக் திமன் றல்கேட் டி 

டச் தமில் வட்கையாலடைர் துளேனென்றான. 

இ.ள். வந்த - எதிரில்வந்த, வெம் - வெவ்விய, கொடு - தொடு 

மையையுடைய, கலிதன்னை - கலிபுருடனை, வான் - தெய்வலோகத்தை 

கோகு, படர் - போகின்ற, இந்திரன் - தேவேர்இரன், யாண்டு - எவ் 

விடததுக்கு, நீ - நீ, ஏ௫ன்றாய் என - போகின்றுயென்று கேட்க, சந்து 

அணி - சந்தனத்தை யணிந்த, முலை ௪ தனங்களையுடைய, தமயக்தி- 

தமயந்தியின் அ, மன்றல் - கலியாணத்தை, கேட்டு - கேள்விப்பட்டு, 

அந்தம் இல் - முடிவில்லாத) வேட்கையால் - ஆசையினால், அடைக் 

தஅளேன் என்றான் - வர்தேனென்றான். எ-று, 2 

என்ற லுமமரர்கோன்முறுவலெய்தியம் 

மன்றலுக்கோ தனிவர் த தீங்கெனா 

வென் றி2வனிடதர்கோன்றன க்குமென்றொடை 

துன் றிருங்கூர்தலாள்சுட்டினனென்றான். 

இ-ள். என்றலும் - இப்படியென்று சொன்னவளவில், அமார் 

கோன் - தேவேர்இரன், முறுவல் எய்தி - சிரித்து, ௮ மன்றலுக்கோ- 

அந்தக் கவியாணத்திற்காக, தணி - தணியாய், வக்தது ஈங்குஎனா - இவ் 

விடத்தில் வந்ததென்று, வென்றி - வெற்றிபொருந்திய, வேல் - வேலை 

யுடைய; நிடதர்கோன் தனக்கு - கள்மகாராசனுக்கு, மென்தொடை- 

மிருதுவாயெமாலையை, துன்று - நெருங்கிய) இரு - பெருமைபொருக் 

திய, கூந்தலாள் - கூந்தலையுடைய தமயந்தி, குட்டினாள் என்றான்- 

அணிர்தாளென்று சொன்னான். எ-று. 3 

விண்ணவானைவரும்வெள்கப்பூக்தொடை 

மண்ணகத்தரசனுக்கணியமாணிமை 

யெண்ணமுங்கெடுத்தவட்பிரிப்பனீண்டெனாக் 

கண்ண ழல்கதுவவெங்கலியுங்கூ நினான் . 

இ-ள். விண்ணவர் அனைவரும் - தேவர்கள் யாவரும், வெள்க- 

வெட்கப்பட, பூ தொடை - புட்பமாலையை மண் அகத்தரசனுக்கு- 

பூலோகச்து ராசனுக்கு, அணியும் - தரித்த, மாண் இமை - மாட்சிமை 

பொருச்திய  ஆபரணங்களையுடைய பெண்ணினது, எண்ணமும் 

கெடுத்த - நினைப்பையு௩ கெடச்செய்து, அவள் - அவளை, பிரிப்பன்- 

பிரித்து விடுவேன், ஈண்டு எனா - இவ்விடத்தென்று, கண்அழல் கதவ. 
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கண்ணில் நெருப்புப் பொறிபறக்க, வெம்கலியும் - வெவ்விய கலிபுறாட 
னும், கூறினான் - சொன்னான். எ-று, 4 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

அருந்ததிக்கற்பினல்லாளசசளங்குமரன்றன்னைப் 

பிரிக் திடவியற்நிப்பின்னர்ப்பெறுவ ஐ தமையன் ரோ 

விரிந்த நாற்கேள் வியென்னாம்பிறர்மனைவிழையவுள்ளம் * 

பொரும் தியதெவன்கொல்கல்லாப்புல்லரிற்புகழின் மிக்கோய். 

இ-ன். அருர்தடி - அருந்ததியை மொத்த கற்பின் - பதிவிரததி 

தையுடைய,; நல்லாள் - தமயட்தி, அரசு இளங்குமரன் தன்னை - இளமை 

பொருந்திய ராசகுமாரனான நளமகாராசனை, பிரிந்திட இயற்றி - நீங்கும் 

படி செய்து, பின்னர் - பின்பு, பெறுவது - அந்தமாதைப் பெற்றுக் 

கொள்வது; தீமை அன்றே - குற்மமல்லவோ, வீரிந்த - பரந்த; நூல் 

கேள்வி - நால்விசாரணை, என்னாம் - யாதுபமனைத்தரும், பிறர்மனே 

லிழைய - பிறர்மனைவியை விரும்ப, உள்ளம் பொருந்தியது எவன்- 

மனஞ்சமமதித்தது என்னகாரணம்; கல்லா - படியாத, புல்லரின்-மூட 

ரைப்போல, புகழில் மிக்கோய் - கீர்த்தியின் மிக்கவனே ! எ-று, கொல்- 

அசை. ணு 

இனையனவமரர்கூறவிருகையும்படைத் துக்குப் 

புனை மலர்க்கோதைநல்லார்புணாமுலைகுழையப்புல்லி 

வனை துனெ தழ்க்குமின் பவா ழவினையகன் நிமற்றோர் 

நினைவருமின பமுண்டேனிகம்த்துதிர்நீவிரென்றான். 

இ-ள். இனையன - இப்படிப்பட்டவைகளை, ௮மரர் கூ2-சேவர் 

கள் சொல்ல, இருசையும் - இரண்டுகையும்; புடைத்து - கொட்டி, 

நக்கு - சிரித்து, புனைமலர்க் கோசைகல்லார் - மலரால் அலங்கரிக்கப் 

பெற்ற கூக்தலையுடைய மாதரது, புணர்முலை - நெருக்கிய முலைகளை, 

குழையப்புல்லி - குழையும்படி தழுவி, வனை - கட்டியிருக்கிற, அகில்- 

ஆடையை, நெகிழ்க்கும் - அவிழக்கன்ற, இன்ப வாழ்வினையன்றி-காம 

வின்ப வாழ்வையல்லாது, மற்றோர் - வேறுமொரு, கினைவரும் இன்ப 

முண்டேல் - நினைத்தந்கரிய வின்பமுண்டாகில், நிகழ்த் து.திர் - சொல் 

லுங்கள், நீவிர் என்றான் - நீங்களென்று சொன்னான். எ-று. 

மறைகெறிபிறழக்கூ றமிவனொடும்வா ய்மைகூ நி 

லறரெறிதிறம்புமென்னாவமரரும்விசு ம்பிற் போனார் 

தெறுகொழிற்கலியுங்காமஞ்சுதைம்துமீதூரவேத 

ரெறிமுறைவழுவல்செல்லாநிடதநாடதனிற்சென்றான். 
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இ-ள். மறைகெறி - வேதவழி, பிறழ - மாறுபட, கூறும்-சொல் 

லும், இவனொமே - இக்கலியினோடும், வாய்மைகூ. றில்-உண்மைடேசில், 

அறநெறி - தருமலழி, திறம்பும் என்னா-செடுமென்று, அமாரும்-தேதவர் 

களும், விசும்பிற் போனார் - மேலுலசைச் சேர்ந்தார்கள், தெறு-கொல்லா 

இன்ற, தொழில் - செய்கையை யுடைய, கலியும்-கலிபுருடனும், காமம்- 

விரகமான அ; சிதைந்து - வரம்பு கடந்து, மீதூர - அதிகரிக்க, வேத 

நெறிமுறை - வேதவழியின் முறையான இ, வழுவல்செல்லா - மாறு 

படாத, நிடூதநாடு அதனில் - நிடததேசத்தில், சென்றான் - போனான். 

எ-று. * 1 

மல்லலம்பழனவேலிவள ங்கெழுநிடதநாட்டி 
னலலைலுற்றரிதிற்செல்லுங்கொடுங்கலியமரர்வேட்ப 

வெல்லையில்வேள்வியா ற்றியருமறைபயில்வோரெ குஞ் 

சொல்லியபதங்கள்கேட்டுத் தணைப்ப தம்பெயா ததிலானே. 

இ-ள். மல்லல் - வளம் பொருந்திய, அம் - அழயெ, ப மனம்- 

கழணிகளையே; வேலி - வேலியாகவுடைய, வளம்செழு - செல்வம் 

பொருந்திய, நிடதநாட்டின் - கிடததேசத்தில், அல்லல் உற்று - துன்ப 

மேற்று, அரிதிற் செல்லும் - அருமையாகப் போகாமின்ற, கொடுங்கலி- 

கொடியகலியானவன், அமார்வேட்ப - தேவர்கள் விரும்ப - எல்லை இல் 

அளவில்லாத, வேள்வி ஆற்றி - யாகத்தைச்செய்து, ௮௬ - அரிதாக, 

மறைபயில்வோர் - வேதப் பிராமணர்கள், எங்கும் - எவ்விட த்திலும், 

சொல்லிய - சொன்ன, பதங்சள்கேட்டு - வேதபதங்களைச் காதிற்கேட்டு, 

தணைப்பதம் - தன்னுடைய உபயபாதங்களை; பெயர்த்திலான்-எடுத்து 

வைக்கவில்லை. எ-று, 6 

செம்பையிற்றிறம்பல்செல்லாமறைபயில்£ ஐ.எனாங்கோர் 

கைம்மையைக்கலத் தனோக்கிக்களிம௫ம்சிறச் துசெல்வான் 

வம்மீனென் றமரர்தம்மைமறையினாற்கூ றக்கேளா 

வம்மவோமகமென் றஞ்சியலக்கணுற்றகன் றுபோனான். 

இ-ள். செம்மையில் - நன்னெறியில், இரம்பல்செல்லா - மாறு 

படாத, மறைபபில் - வேதம்படிக்கின் ற, ற வன் - ஒரு பிரமசாரி, ஆங் 

கோர் - அங்கொரு, கைம்மையை - எகம்பெண்ணை, கலத்தல்நோக்கி.. 

புணாதலைப்பார்த்து; களி - செருக்கையுடைய, மகிழ் - சந்தோஷம், 

சிறந்து - அதிகரித்து, செல்வான்-போதன்றவன்,வம்மி என்று-வாருங்க 

ளென்று, அமார்தம்மை - தேவர்களை, மசையிஞல் - வேதத்தினாலே, 
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கூத - அழைக்க, கேளா - கேட்டு - அம்மவோ - ஓ அம்ம, மகம் என்று- 

யாகமென்று, அஞ்சி - பயந்து, அலக்கண் உற்று- அன்பமுற்று,; அகன்று 

போனான் - அப்புறம்போயினான். எ-று. 

அருமறைமூனிவர்யாருமோர்கலத்தார்வமோடும் 

பருகியவாறுகோக்கத் தீவினைபயந் ததென்னா 
விரைவினிற்சேறலோடுமறைமொழுகூறும்வேள்விக் 

குரியதுசோமபானமென வுளமுடைந் தபோனான் , 

இ-ள். அரு - அரிதாகிய) மறைமுணிவர்யாரும் - வேதியர்களெல் 

லாரும், ஓர்கலத்து - ஒருபாத்திரத்தில், ஆர்வம் ஓடும் - ஆசையுடன், 

பருகிய ஆறுகோக்கி-பானம்பண்ணுடின்ற நெறியைப் பார்த்து, தீவினை 

பயந்தது என்னு - தீமையுண்டாயிற்றென்று, விரைவினில்-2ககரத் தில், 

சேறலோடும் - போனமாத்திரத்தில், மறைமொழி - வேதவசனத்தை, 

கூறும் - சொல்லும், வேள்விக்கு - யாகத்துக்கு, உரியது-உரித்தான ௮, 

சோமபானம்என - சோமபானயாகமென்று, உளம் உடைந்து - மன 

கலங்கி, போனான் - போயினான். எ-று 

ஓர்கலத்துப் பலருண்ணுதல் வேத சிவாகம விசோதமென்பது, 

ஆயினும் யாகத்திற்சோமபானம் அவ்வாறருந்தல் விதியாகலிற் கலிபுரு 

டன் வழியின் றிக் கலங்கினான் என்க. ஆர்வம் - மிக்சவிருப்பம். தாமுண் 

ணும் கலத்தில் பிறருண்ணற்குப் பொறாத முனிவோர், சோமபானஞ் 

செய்யுங்காலை மகிழ்வோடுபருகினார் என்பார் , 6 ஆர்வமோடும் பருகிய 

வாறு நோக்கி ?? என்றார். 10 

நிழல்சுளிகளிநல்யானைடெதர்கோன மகழ்ச்சிகூர்க் த 

பழமறைக்ழெவாயாரும்பமிவொடுகவர்க்தகொள்ள 

விமுகிதிபழனகாடு3வண் டுபவெறுப்பநாளும் 

பொழிதருபுனலைநீந் திப்போக்கரிதென்னநின்றான். 

இ-ள். நிழல் - தன்னிழலை, களி - கோபிக்கிற, களி - செருக்கை 
யுடைய, நல்யானை - கல்லயானையையடைய, "மெதர்கோன - நளமகா 

ராசன், மகிழ்ச்சிகர்ர் து - உவசைமிகுகது, பழமறைக்கிழவர். யாரும்- 

பழமையாகிய வேதட்பிராமணர்க ளெல்லாரறும், பரிவொடு-ஆசையுடன், 

கவரக் துகொள்ள - பெற்றுக்கொள்ள, லிழிகிநிமேன்மையாதிய திரவிய 

மும்; பழனம் - சழணிகளும், காடு - ஊர்களும், வேண்டுப - வேண்டி 

யவைகளை, வெறுப்ப - வெறுக்குமபடியாக,' நாளும் - நாள்தோறும், 



000 நைடதம், 

பொழிதரு - தத்தம்பண்ணுநிற, புனலை - சலத்தை, நீந்தி - கடஈது, 

போக்குஅரிது என்ன - போகுதல் கூடாதென்று, நின்றான் - இரும் 

தான. எ-று, | 11 

கலைவலானொருவன்பொய்ம்மைகண்டுரையாடனோக்கிக் 

கொல்பழுக்தொகுழுகெஞ்சங்குழைக் தனன் மகிழ்ந் துசெல் 

னலாமுலைச மக்கலா ற்முவைய அண் மருங்குற்பேதை [வா 

பலவிநீர்ப்பதற்குக்கூறும்பொய்யெனப்புலர்க் துபோனான். 

இ-ன். கலைவலான் ஒருவன் - வித்தையில் வல்லவனொருவன, 

பொய்ம்மை - பொய்ச்சொல்லை, கட்டுரை ஆடல் - உறுதிமொழியாகச் 

சொல்லுதலை, நோக்] - அறிந்து, கொலை-கொல்லுதல், பழுத்து ஒழுகு 

நெஞ்ச முதிர்க்து பெருகாநின் றமனம், குழைந்தனன் குழைர்தவை, 

மூம்ந்து - சந்தோஷித் து, செல்வான் - போகின் ஐகலியானவன், அலர்- 

பரக்க, முலை - தனங்களை, சுமக்கல் ஆற்றா - சுமக்கமாட்டாத, ஐயம்- 

சந்தேகத்தைத்தரும், நுண் - நுட்பம்பொருந்திய, மருங்குல்- இடையை 

யுடைய, பேதை - மடந்தையரது, புலவி - பிணக்கை, தரப்பதற்கு- 

போக்குதத்கு, கூறும்-சொல்லும், பொய் என-பொய்யென்று, புலர்க்து- 

மனம்வாடி, போனான் - போயினான். எ-று, 

கடி ம னையிடங்கடோறுக்கற்புடைமகளிரீட்டங் 

கொடிநெடுவீதியெல்லாங்கடவுளர்விழவு அன்று 

ரெடிபட்கொனமுற்றுந் துறந் துலோர்நெருக்கம்யாண்டு 

மடியிடலரிதென்றெண்ணியல்லலுற்றகன் றுபோனான். 

இ-ள். கடி - காவலையுடைய, மனை இடங்கள்தோறும் - வீட்டி 
ணிடங்களெல்லாம், கற்புடை - பதிவிரதத்தையுடைய, மகளிர் ஈட்டம்- 
மாதாகூட்டங்கள், கொடி - கொடிகளையுடைய, நெடு - நீண்ட, லீதி எல் 

லாம் - தெருக்களனைத் திலும், கடவுளர் விழவு - தேவர் திருவிழா, அன் 

அம் - நெருங்கியிருக்கும், நெடி - இல்வண்டுகள், படு - உண்டாயெ, 

கானம்முற்றும் - காடுமுழுவதும், அறந்களோர் - முனிவர்களுடைய, 

ரெருக்கம் - கூட்டங்களுள்ளன, (ஆதலால்) யாண்டும் - எவ்விடத்தும், 

அடி இடல் - அடியெடுத்தவைத்தல், அரிது என்று - அருமையென்ற, 

எண்ணி - நினைத் து, அல்லல்உற்று - தன்பமுற்று, அகன்றுபோனான்- 

நீங்கப் போயினான். எ-று. 18 

க் 
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இடக்ககாவரைப்பில்யாண்டுமெய் அதற்கரிதென்றெண்ணிச் 

ற னிவான் றடவுதெய்வச்செழுமலர்சோ லைபுக்கு 

மன்னவனிழைக்குகர் இமையா தென மன த திமனாரர் ஆ 

அன்னருந்தான் நிம்திற்கும்ச்சியோடிருக்குகாளில். 

இ-ள். இந்ககர் - இந்த நகரினுடைய, வரைப்பில் - இடத்தில், 

யாண்டும் - எவ்விடத்தும், எய்துதற்கு அரிதுஎன்று எண்ணி - போது 

தீற்குக் கூடாதென்று நினைத் து, சென்னி - தலையானது, வான் தடவும்- 

ஆகாயத்தையளாவுகிற, தெய்வம் - தெய்விகமாகிய, செழு - செழித்த, 

மலர் - புட்பத்தையுடைய, சோலைபுக்கு - சோலையையடைந்து, மன்ன 

வன் - நளமகாராஜன், இழைக்குந்திமை - செய்யுங்குற்றம், யாது என- 

எதுவென்று, மனத்தின் ஓர்ந்து - மனதிலாராய்ந்து, துன்ன அரும்-சேரப் 

படாத, தான்றிமீதில் - தான்றிமாத்தின்மீ த, சூழ்ச்சியோடு - அலோ 

சனையுடனே, இருக்குநாளில் - இருக்கின்ற காலத்தில், எ-று. தான்றி 

நிஷித்தம். 14 

கலிதோன்றுபடலம் முற்றிற்று, 

அ... செய்யுள் - 898. 

இளவேனிற் படலம். 

DT 

| இப்படலத்தாம் பற்பலவிளையாட்டுக்குரிய இளவேனிற்காலத் 

தின அ இறப்புச் சொல்லப்படுகின் ஓ அ. | 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

நமதுசெங்கரங்கடோயினகையழுகவிருச் துசெய்யுங் 

கமலநகாண்மலரைவாட்டும்பனியினை முழு தங்கா ய்வா 

னிமயமால்வரையின்வெம்போர் த்தெழுந்தெந வுலகம்போர்த்த 

இலிரமேய்க் அலவும்வெய்யோன் சென்றனன்வடபா ன் மன்னோ. 

* பெருங்காப்பியத்தி ஸிலச்கணங்களுள் ஒன்றாகலின் இளவேனிற் 
சிறப்புக் கூறினார். வேணில்-வெயில். அது வன்மை மென்மை 
பற்றி இளவேனில், முதுவேனில் என, இருவகைப்படும், சித்திரை 
வைகாூ மாதங்கள் இளவேனிற் காலமும், ஆனி அடிமாதங்கள் முது 
வேணிற் பருவமுமாம். இளவேனிற் காலத்தை வசந்தருது வென்றும், 

முதவேனிழ் காலத்தைக் இரீஷ்மருது வென்றுங் கூறுப வடநூலார் 
சாலைதொடங்கிமாலையளவு மொருதன்மையாக் காய்தலின் வேனிலர் 
யிற்று, “ என்றூழ்நின்ற ! என்றார் சிலப்பதிகாரத்து ஊர்காண் காதை 
யினும், | 



603 நைடதம். 

இ-ன். நமது - நம்முடைய, செம்கரங்கள் - சிவந்த கரணங்கள், 

தோயில் - பொரும்தினால், ஈகை - பிரகரசியாநின்ற, முகம் - முகத்து 

டனே, விருந்து செய்யும் - விருக்தசெய்யாநின்ற, கமலம் - தரமரையி 

னது, நாள் - புதிய, மலரை - புட்பத்தை, வாட்டும் - வாடப்பண்ணும்) 

பணியினை - பணியை, முழுதும் - முழுமையும், காய்வான் - அழிக்கும் 

பொருட்டு, இம௰மால் வரையின் - இம௰பர்வதத்நில், வெம்போர்க்கு 

எழுக்தென - வெவ்விதாகிய யுத்தத்திற் கெழுந்தவன்போல; உலகம் 

போர்த்த - உலகத்தைமடிய, திமிரம்மேய்ந்து - இருளையுண்டு, உலவும் 

வெய்யோன் - உலவுனெற சூரியன், வடபால்-வட பக்கத்தில், சென்ற 

னன் - போயினான். எ-று, மன் -ஓ - அசைகள். 

உத்தராயணம் பிறந்ததென்பதாம். கரம் - இரணம், காய்வான- 

வினையெச்சம். எழுந்தது என்பது எழுந்தென விகாரப்பட்டு நின்றது. 

சூரியன் வடபாற்போதல் உத்தராயணம் எனவும், தென்பாற்போதல்தச்கி 

ணாயன மெனவும் சொல்லப்படும். காய்வான் எழுந்தன என்றல் தற்த 

றிப்பணி. 1 

இன் றுணேக்கணவர் நீங்கியிடருறுமடவார்சோச 

மன்றலிற்கொழுசர்ப்புல் ஓுமடந்தையர்மகிழ்ச்சிகூரக் 

குன் றிடைப்பிறந்ததென் நந்கொழுக்துமுன்போர்த்ததேம 

மென்றளிர்ப்போர்வைபோர்த் துவேனில்வர் திறுத்தத றே. 

இ-ள். இன் துணை - இணியதுணையாகிய, கணவர் - கொழுகரை, 

நீங்க - பிரிந்து, இடர் உறும் - துன்பத்தை யடைஇன்ற, மடவார்-மாதர் 

கள், சோர - சோர்வையடையவும், மன்றவில்-விவாகத்தின்கண், கொழு 

ஈர்ப்புல்லும் - கணவரைத் தழுவும், மடந்தையர் - மாதர்கள், மெச்சி 

கூர - மகிழச்யையடையவும், குன்று இடைப்பிறந்த - பொதியமலையி 

லுற்பவித்த, தென்றல் கொழுந்து - இளந்தென்றற் காற்றை, முன் 

முன்னே, போர்த்த - போர்ததுக்கொண்ட, தேமா - இத்திப்புப்பொருந் 

திய மாமாத்தெது, மெல் தளிர் - மெல்லியதளிராகிய போர்வை 

போர்த்து - வத்நிரத்தைப்போர்த் துக்கொண்டு, வேனில் - வேனிற்கால 

(மானது, வந்து உறுத்தது - வந்து தங்கியது. எ-று, அன்று - ஏ-௮சை 

கள். 

மாதவி கொடியெடுப்ப, காவும் கானமும் மலரேந்தத் தென்னவனு 

டைய பொதிபிற் ழென்றலோடே அம்மன்னவனுடைய கூடனகரின் 
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கட் புகுந்து தாம்மகிழும் தணைகணைகளைத் தழுவுவிக்கும் இனிய இள 

வேணிலென்னும் அரசன் என அடியார்க்கு நல்லார் உசைத்ததும் அறி 

யத்தக்கது. 2 

கள்ளாயிர் த் தலருமுல்லைக்கடிமுகைமுறுவறோன் ற 

வள்ளிதழ்க்குவளையுண்கசண்மலர்க்துமாந்தளிர்மென்கையாக் 

கிள்ளை மென்குதலைசாற்றிக்ளேரொளிவண்டுபாணாத் 

தெள்விளிபாடவேனிற்றிருமகள் சிறந்தாளன்றே. 

இ-ள். கள்உயிர்த்து - தேனைத்தந் ௫, அலரும்-மலருகித, முல்லை- 

முல்லையின த, கடி. - வாசனைபொரு£ இய, முகை - அரும்புகளாதிய, 

முறுவல்தோன்ற - பற்கள்தொன்ற, வள் இதழ் - கூர்மையாகிய இதழை 

/ யுடைய, குவளை - நீலோற்பலங்களாகய, உண்கண்-மையுண்டகண்கள், 

மலர்ந்து - விழித்து, மாதளிர் - மாந்துளிர்கள், மெல் - மெல்லிய, கை- 

கையாக, ஆர் - ஆர்ந்த,கிள்ளை - இளிப்பிள்ளையின் மொழிகளாகிய, மெல்- 

மிருதுவான, குதலை - குதலைச்சொற்களை, சாற்றி - பேச, கிளரொளி- 

விரிர்தவொளியையுடைய, வண்டு - வண்டுகளே, பாண்௮ - பாணர்க 

ளாக, தெள்விளிடாட - தெளிவாக௫ய விளியென்னும் இராகத்தைப்பாட, 

வேனில் திருமகள் - வேணிழ்காலமாகிய பெண், இறந்தாள் - பொலிவை. 

யடைந்தாள். எ-று. அன்று - ஏ--அசைகள். 9 

பூசல்வண்டார்ப்பவேனில்போந் தமைசூயில்கள் கூறப் 

பாசிலையுகுத்ததேமாபைந்தளிரீன றதோ ற்றம் 

மாசறு தலைத் அமகிழ்நர் தம்வாவுகேட்டுக் 

கோககச்செம்பொனாடைகொம்பனாரசைத்தல்போ லும். 

இ-ள் பூசல் - போர்செய்தலை யுடைய, வண்டு - வண்டுகள், 

ஆர்ப்ப - ஆரவாரிக்க, வேனில் - வேனிற்காலம், போச்தமை - வந்ததன் 

மையை, குயில்கள்கூற - கோகிலங்கள் சொல்ல, பாசு இலை-பழுப்பிலை 

களை, உகுத்த - உதிர்த்த, தேமா - இத்திபபு மாமரங்கள், பைந்தளிர்- 

பசுமைபொருந்திய தளிர்களை, ஈன்ற தோற்றம் - பெற்றகாட்்யொன து, 

மதிழ்நர்தம் - வரவுகேட்டு - புருடர்களுடைய வரவுகேட்டு, மாசுறு-குற் 

றம் பொருந்திய, அதிலை - வத்திரத்தை, நீத்து - நீக்கி, கோசிகம்-பட்டா 

திய, செம்பொன் - சிவக்தபொன்னாற்செய்த, ஆடை - வத்திரத்தை, 

கொம்பு௮னார் - பெண்கள், அசைத்தல்போலும் - கட்டிக் கொள்ளுதலை 

யொக்கும். எ-று. 
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வானுயர்சோலைதோறுமுறுகுவாய்மடுத் து.வீழுந். 

தேொசேெரும்பும்வண்டும்பு தி அண்டுதெவிட்டியா ர்ப்பக் 

கானமர்குழலினார் தங்கணவர்பாற்புலவிதீர 8 

வேனில்வேட்குலகம்யாவும்விழவயர்ந்திட் டவன்றே. 

இ-ள். வான் - ஆகாயத்தில், உயர் - உயர்ந்த, சோலைதோறும்- 

தோப்புகள் தோறும், முருகு - தேனை, வாய்மடுத்து - வால் தோச 

வீழும் - விரும்பும், தேன் ஒடு - பெண்வண்டுடனே, சுரும்பு - ஆண் 

வண்டும், வண்டும் - கருவண்டுகளும், புதிதுண்டு - விருந் அண்டு, 

தெவிட்டி - தெவிட்டெடுத்து, ஆர்ப்ப - ஆரவாரிக்க, கான் - வாசனை, 

அமர் - பொருந்திய, குழலினார்-கூந்தலையுடைய மாதர்கள், தம்-தங்கள்; 

கணவர்பால் - புருடர்களிடத்தில், புலவிதீர-பிணக்குகள்மீங்க, வேணில்- 

வேனிற்காலத் அக்குரிய, வேள்-மன்மதனுக்கு, உலகம் யாவும் - உலகங்க 

ளெல்லாம்; விழவயர்ந்திட்ட திருவிழாவைச் செய்தன. எ-று, அன்று- 

ஏ - அசைகள். ட] 

குன் நிடைப்பிறந்கதென்றற்கொழுர் தமேற்புடர்ந்ததன்மை 

அன் நிருட்பிழம்புசீக்குங்கனை க திர்ச்சுடரோனாய 

தண றுணைக் கள் வன ங்வெடபுலஞ்சார் தலோடுக் 

கென் றிசையணங்குமா ழாந் அயிர்த்ததசிவணுமாதோ. 

இ-ள். குன்று இடை - பொதிய மலையிணிட த்திலே, பிறந்த-உண் 

டாகிய, தென்றல் கொழுந்து - இளர்தென்றற் காற்று, மேற்படர்ந்த 

தன்மை - பூமியின்மீது பரவிய தன்மையான அ, துன்று - நெருங்கிய) 

இருள்பிழம்பு - இருட்கூட்டத்தை, சக்கும்-கெடுக்கும், கனை - மிகுந்த, 

கசிர் - கரணங்களை யுடைய, சுடசோன் ஆய - குரியனாயெ, தன் துணை- 

தனக்குத் துணையா, கேள்வன் - புருடன், நீங்கி - தன்னைநீங்கி, வட 

புலம் - வடதிசையாகிய (பெண்ணை, ) சார்தலோடும் - அடைந்த மாத்தி 

ரத்தில், தென்திசை அணங்கு - தெற்குத்திக்காகிய பெண், மாழாக்து- 

மயங்கு, உயிர்த்தது - பெருமூச்சு விட்டதை, சிவனும் - ஒக்கும். எ-று. 

தென்றிசை அணங்கென்றமையால் வடபுல வணங்கென் றுங்கொள் 

ளப்பட்ட து. உத்தராயணத்து இள வேனிலில் தென்காற்று வீசியதைத் 

தகழிணாயன மகளின் . படெருமூச்செனக் குறித்தமையால் இது தற் 

தறிப்பேற்ற அலங்காரம். 0 
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பன்மணிவரன் றி ச்சாரற்பானிறவரு விதாழுந் 

தென்வரையினிதினீன் றபுனிற்றிள ங்குழவித்தென்றல் 

கன்னலஞ்சிலைக்கைம்மாரன் காதலர்ப்பிரிந்தமாத 

ரின்னுயிர்படுப்பவவேண்டியியற்றியபார்வையாமால். 

இ-ள். பலமணி - பலரத்தினங்களை,” வரன்றி - வாரிக்கொண்டு 

சாரல் - பக்நத்தில், பால்கிறம் - வெள்ளைநிறமாடிய, அருவிதாழு ம- அருவி 

கள்பாயப்பெற்ற, தென்வரை - பொதியமலை, இனிதின் ஈன்ற - இன்ப 

மாகப்பெற்ற, புனிறு இளம் - யிகவுமிளமைபொருர் திய, குழவித்தென் 

றல் - இளந்தென்றற்காற்றான த, கன்னல் - கரும்பாதிய, அம் - அழகிய, 

. சிலைக்கை - வில்லைப்பிடி.ச்த கையையுடைய, மாரன் - மன்மதன।னைவன், 

காதலர் - நாயகர்களை, பிரிந்த - நீங்கிய, மாதர் - மாதர்களின், இன் உயிர 

இனிய உயிர்களை, படுப்பவேண்டி - பிடிக்க விழைந்து, இயற்றிய - வர 

விட்ட, பார்வைவம் - பார்வை யிருகமாகும். எ-று, 

பார்வையென்ப து மிருகங்களைப் பிடிக்க அவ்வவ்வினத்தில் ஒன்றை 

வளர்த்து வைப்பதாம். இது உவமையணி. 7 

விண்டொடர்பொதும்பர்தோறும்விரைகமழ்போதில்வீழ்க் து 

வண்டினங்குடைர் அபாடமக ரந்தமெழுந்ததோ ற்றங 

கொண்டல்கண்படுக்குர்தெமாங்குயிலிகமழைப்பத் தோன்றுக 

இண்டிறலந ங்கன்சேனாபராகமொத்திருக்ததன்றே. 

இ-ள். விண்தொடர் - அகாயத்தை யளாவாநின்ற, பொதும்பர் 

தோறும் - சோலைகள் தோறும், விரை - வாசனை, கமழ் - பரிமளியா 

நின்ற, போகதில்லீழ்ச்து - புட்பத்திலிறங்கி, வண்டுஇனம் - வண்டுக்கூட் 

டங்கள், குடைந்து - மூக்கினாலுழுது, பாட - பண்ணைப்பாட, மகரத்தம்- 

மகரந்தய்பொடிகள், எழுந்த தோற்றம் - எழும்பியகாட்்யொன அ, கொண் 

டல் - மேகங்கள், சண்படுக்கும் - நித்திரைசெய்யும்படியுள்ள, தேமா- 

இத்திப்பு மாமரத்திலிருக்றறெ, குயில்இனம் - குயிற்கூட்டம், அழைப்ப- 

கூப்பிட, தோன்றும்-வந்த; திண்திறல் அநங்கன் - மிகுந்த வலிமையை 

யுடைய மன்மதனது, சேனாபராகம் - சேனையினின்ழெழும்புகிற புழுதி 

யை, ஒத்துஇருக்சது - ஒப்பாக யிருந்தது, எ-று. 8 
ட் 

காயெரிமணியிற்செய் தகதிர்முலைமகளிர்கூர்த 

லாய்மலருகுத்தல்போலக்குயில்குடைர் தாடவீழ்ந்த 
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சேயமென்போ போர்த்த திருவநீணிலங்களயாவும் 
பாயலிற்படுத்தசெம்பொற்படாமெனவிளங்குமன்றே, 

இ-ள். காய் - கொளுத்தாநின்ற, எரி - நெருப்பையொத்த, மணி 

யின்செய்த - இரத்தினத்தினாம் செய்த ஆபரணத்தினது, கதிர் - பிரகா 

சம்பொருந்திய, முலை - தனங்களையுடைய, மகளிர் - மாதர்களது, கூற் 

தல் - அளகபாரமான த, ஆய் - ஆராய்ந்த, மலர்உகுத்தல்போல - புட்பத் 

தைஉதிர்த்தல் போல, குயில் - நோதிலங்கள், குடைக்தஆட - கோதிக் 

கூவ, வீழ்ந்த - விழுக்த, சேய - சிவந்த, மெல் - மிருதுவாகிய, போ து- 

புட்பங்கள், போர்த்த - மூடப்பெற்ற, தருவின் - மரங்களின அ, நீள்கில 

ங்கள்யாவும் - நீண்டநிலஙகளெல்லாம்) பாயவில் - சயனத்தில், படுத்த- 

விரித்த, செம் - சிவந்த, பொற்படாம் என-பொன் வத்திரத்தைப்போல, 

விளங்கும் - பிரகாசிக்கும். எ-று. அன்று ஏ - அசைகள். 9 

தாழ்சனை பூத்தமென் பூர்சண்ணறுஞ்சுண்ணமாடி 

வீ ழ் துணை வருதலோக்கிப்பு அக்கடிமேயதென்னா 

யாழிசைமிடற்றசெங்கட்கருங்குயிலினிதினூடிக் 

கோழரைக்குமரிவாழைக்குருத்திடையொளித்த தன்றே. 

இ-ள். தாழ் - வளைந்த, சினை - இளைகளில், பூத்த - மலர்ந்த, 

மெல் - மிருதுவாகிய, பூ - மலர்களின.து, தண் - குளிர்ச்ிபொருந்தியர 

நறு - லூசனையையுடைய, சுண்ணம்ஆடி - மகரந்தப் பொடியில்வீழ்ச் து, 

வீழ் - விரும்பாநின்ற, துணை - தலைவனாகிய ஆண்குயிலான அ, வருதல் 

நோக்கி - வருநறெதைப்பார்த்து, புதுக்கடி - புதுமணத்தை, மேயது 

என்னா - அடைந்ததென்று நினைந்து, யாழ்இசை - வீணையினிசையை 

யொத்த, மிடற்ற - கண்டத்தினையும், செங்கண் - வெந்த கண்களையு 

முடைய, ௧௬ - கறுத்த, குயில் - பெட்டைக்குயிலான அ, இணிதின் 

ஊடி - இன்பத்தினாலேபிணங்கி, கோழ் - செழிப்பாகிய, அரை-அரை 

யையடைய, குமரிவாழை - இளவாழையினது, குருத்துஇடை - குருத் 

இனிடத்தில், ஒளித்தது - ஒளித் தக்கொண்டது. எ-று, | 

புதுக்கடி என்பதில் - நூதனவிவாகம் என்பதும் புதியவாசனை 

யென்பதுஞ் சிலேடையாற் பெதப்பட்டமையால், அதுகண்டு பெட் 

டைக்குயில் ஊடியதாம் எனக்கொள்க, 10 

இளவேனிற்படலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள்-903. 
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தக பே துகொய்படலம். 

ணன கை பபப வடட ED Dm 

| இப்படலத்தால் ௮ர்ககரத்திலுள்ள ஆடவரும் மாத 

ரும் லீலையோடு மலர்களைக் கொய்தல் 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

கலிவிநுத்தம். 

இன்னதன் மையவின்னிளவேனில்வா 
ச [J ச * * 

யன்னபொன்னகராடவாயாவரும் 

பொன்னவா முலைப்பூவையர் தம்மொ டுக் 

. துன்னுகாண்மலர்ச்சோலைசென்றெய்தினா. 

ப இ-ள். இன்ன தன்மைய - இத்தன்மையலாகய, இன்-இனிமை 

யாயெ, இளவேனில் வாய்-வசந்தகாலத் இணி டத்தில், ௮ன்ன பொன்ன 

கர் - அந்த ஈரகத்திலுள்ள, ஆடவர் ந ர புருடர்க ளெல்லோரும், 

பொன் - தேமலான அ, அவாம் - விரும்புனெற, முலை - தனங்களை 

யுடைய; பூவையர் தம்மொடும் - தங்கள் மங்கையசோடுங்கூட, துண் 

னும் - நெருங்கிய, மாள் மலர் - அன்றலர்ந்த மலர்களையுடைய, சோலைஃ 

பூஞ்சோலையை, சென்று - போய், எய்தினார் - அடைந்தார்கள். எ-று, 1 

உள்ளங்கொண்டாரிவரென்றுணர்த்திடப் 

புள்ளவாங்கணைவேளிடைப்போதல்போ 

லள்ளிலைச்செழுஞ்சோ லையிலன்பரைக் சி 

கள் ஞண்கோதையர்கைப்பிடி தம தகினார். 

[ பெண்கள் கணவரைப் பிடித்துச் செல்லல். | 

இ-ள். உள்ளம் - எங்கள் மனத்தை, கொண்டார் - அபகரித்துக். 

கொண்டார்கள், இவர் என்று - இவர்களென்று, உணர்த்திட-அறிவிச்ச, 

பள் - வண்டுகள், அவாம் - விரும்புகின்ற, கணை - மலர்ப்பாண த்தை 

யுடைய, வேள் இடை - மன்மதனிடத்தில், போதல்போல் - செல்வது 

போல, அள் - நெருங்கிய, இலை - இலைகளையுடைய, செழு-செழித்த 

ச சாலையினிடத்தில், ௮ன்பரை-கணவர்களை, கள் உண் - தேன்பொரும் 

இய, கோதையா-மாலையையணிந்த மங்கையர்கள், கைப்பிடி த்து-கையிற் 

யிடித்துக்கொண்டு எநிஞர் - போனார்கள், ஊறு, 



076 நைடதம். 

கள்ளரை அரசரிடத்துப் பிடித்துக் கொண்டுபோய் அவனாணைச் 

இலக் காக்குவது போல ஆடவரைக் காமனுக் இிலக்காக்குதற் கென்க, 2 

ப 

அணங்குறோய்செயுமைர் துமலரெனிற் 

கணங்கொள்போதுகஞலியபொங்காவாய் 

மணக் துசெல்வதையன் றிமணந்தவர்த் 

தணந்துசெல்லுக் தருக்கினர்யா வரே. 

[சோலைக்க ணுள்ள மலர்களின் சிறப்புக் கூறல்.] 

இ-ள். ஐந்து மலர் - ஐந்து மலர்களே, அணங்கு - வருத்தமாக, 

நோய் - தன்பத்தை, செயும் எனில் - செய்யுமே யாமானால், கணம் 

கொள் | கூட்டல்கொண்ட, போது - மலர்கள், குவிய - நெருங்கிய, 

பொங்கர் வாய் - சோலையினிடத்தில், மணந்து - கூடி, செல்வதை 

யன்றி - போவதை யல்லாமல், மணக்தவர் - கூடினவாகளை, தணந்து- 

பிரிர்து, செல்லும் - போகின்ற, தருக்கினர் - செருக்கையுடையவர்கள்; 

யாவர்-எலாகள் 2? | ஒருவருமில்லை] எ-று. ஓ - அசை, ் 

இருவனார்தங்குழாத்தொடுசென்றத 

னரிவைபஞ்சடியிற்றென் றறிகிலான் 

வரைகொண்மார்பினுதைத் தமலரடி 

புசைவதீிதெனகோக்கினன் போகின்றான். 

| ஆடவ னொருவன் சுவடுநோக்டுச் சேறல். | 

இ-ள். திரு அஞர்தம் - இலச்குமியை யொத்த பெண்சளுடைய, 

குழாத்தொடு - கூட்டத்துடன், சென்ற - நடந்த, சன் - தன்னுடைய, 

அரிவை - மாமகியினது, பஞ்சு - செம்பஞ்சுக் குழம்பூட்டிய, அடி - பாத 

மானது, இற்று என்று - இன்னதென்று, அறிகலான்-௮றியாத வொரு 

வன், வரை - மலையை, கொள் - உவமை கொண்டிருக்கின்ற, மார்பின்- 

தனது மார்பினிட த்தில், உதைத்த - உதைத்த, மலரடி - தாமரை மலர் 

போன்ற. பாதச்குறியை, புரைவது - ஒத்திருப்பது, ஈது௪ன - இந்த 

அடிக்குறி மென்று, நோக்கினன் - பார்த்தவனாய், போகின்றான் - செல் 

கின்னுன். எ-று, 4 

மையகூர் தலொர்மங்கையசோகினி 

லெய்துரு துயர்போ தனையேறுபு 
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கொப் சமென்றுகுறித்தடிவைக்கலுஞ் 

செய்ய போ துனைதொறும்பூத்தவே. 

[மங்கைய ரடியால் அசோகு மலர்தல் | 

இ-ள். மைய கூந்தல் - கறுத்த கூந்தலையுடைய ஓர்மங்கை-ஒரு 

மங்கையானவள், அசோகினில்-அசோக மரத்துனிடத்தில், எய் துரூ.து- 

அடையக் கூடாமல், உயர் - உயரத்திலுள்ள, போதினை - மலரை) 

ஏறுபு - ஏறி, கொய்தும் என்று-பறிப்போமென்று, குறித்து-கினைச் த) 

அடி வைத்தலும் - பாதத்தைவைத்த மாத்திரத்தில், செய்ய - சிவந்த, 

போது - பூக்கள் - சனைதொறும் - இளைகள்தோறும், பூத்த-மலர்ந்தன. 

று. ர » ற் 

கோத்தமேகலைக்கோதையர்நோக்கலிற 

பூத்தொந்ததிலகமென்போ தினிற் 

நறேத்தளிக்கமர்தெள்விளிவண்டினம் 

பார்த்தகண்ணிழல்பாய்ர்தனபோலுமே. 

[ மங்கையர் நோக்கால் மஞ்சாடி மலர்தல். | 

இ-ள். கோத்த - கோவையிட்ட, மேகலை - மேகலாபரணத்தை 

யுடைய, கோதையர் - மங்கையர்கள், நோக்கலின் - பார்தத வளவில், 

பூத்து - மலர்ந்து, ஒ௫ந்த - வளைந்த, திலகம் - மஞ்சாடி மரத்தினுடைய, 

மெல் - மிரு தஅவாகிய, போதினில் - மலரில், தேம் அளிக்கு-தேனின அ 

அளிக்கு, அமர் - பொருந்திய, தெள்விளி - தெள்விளிராகத்தைப் 'பாடு 

இன்ற, வண்டு இனம் - வண்டுக் கூட்டங்கள், பார்த்த - பார்த்ததாக, 

கண் - கண்களினுடைய,நிழல் - சாயல்கள், பாய்ந்தன போலும்-பரவின 

போலும். எ-று, 

காசுலாமுலைக் கன்னியர் புல்ல லும் 

பாசிலைக்குரவின் பைம்போ தினின் 

மூசுவண்டினமொய்த்ததுவெம்முல்ப் 

பூசசானம்பொறித்த தபோ துமால். 

[பெண்கள் தழுவப் பூத்த குராமாச் செப்பு. | 

இ-ள். காசு உலாம் - இரச்ீசிபைணங்கள் தங்கிய முலை - தனங் 

களையுடைய, கன்னியர் - மங்கையர்கள், புல்லலும் - தீழுவின வளவில், 

பாசு இலை - பசுமை பொருந்திய இலைகளையுடைய, குரவு - குரா 

மரமானது, ஈன்ற - பெற்ற, லபம்போதினில் - பயெமலரில், மச 
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நெருங்கிய, வண்டு இனம் - ௮ண்டுக்கூட்டமானது, மொய்த்தது- 

மொய்ததுக்கொண்டது, வெம் - விருப்பத்தைக் கொடிக்கன் 2, முலை- 

தனங்களில், பூசு - பூசப்பட்ட, மானம் - கத்தூரி, ர்க் பதத 

பூசியது போலும். எ-று, 7 

வஞ்சி நுண்ணிடைமாதர்மிதி த்தலிற் 

செஞ்செவே, களிரீன் றசெயலைக 

ளஞ்செஞ்2 பகா ச. 110 © 

பஞ்சியுண்டொனிர்பான் மைகடுக்கு2ம, 

ர [மாதர் மிதிக்க மலர்ந்தஅசோதின் மாட். | 

இ-ள். வஞ்சி ஐ கொடியை யொத்த, நுண் - நுட்பமாகிய, இடை- 

மருங்கையுடைய, மாதர் - மடவார், மிதித்தலில் - மிதித்தவினால், செஞ் 

செவே - செம்மையாக, தளிர் - தளிர்களை, ஈன்ற - தந்த, செயலைகள்5 

அசோக. விருக்கங்கள், அம் - அழகிய, செம் - வெர்த, சீறடி - அம்மட 

வார் சிற்றடியில், தோய்ந்த - பூசிய, அரக்குஏறி - செந்கிறத்தை வீசா 

நின்ற, பஞ்சி - செம்பஞ்சியை, உண்டு - தம்மிடத்திற் கொண்டு, ஒளிர்- 

பிரகாஜிக்கின்ற; பான்மை-தன் மையை, கடுக்கும் - ஓக்கும், எ-று. ட 

அரவ3?மகலையாயிமையார்க்குயர் 

குரவம்பாவைகொடுத்தகொழுதிட மன் 

முருகுலாமளிமொயத்தகடம்பி னெம் 

பரிவி விறுடைவெண்பக் அ காதெஃவே 

| அரிவையர்க்குக் குராமரமும் கடம்பு மளித்த கொடைகூறல். | 

இ-ள். அரவம் - சத்தியாகின் 5) மேகலை - மேகலாபசணத்தை 

யுடைய; ஆய் இழையார்க்கு - மாதருக்கு, உயர் - உயர்க்த, குரவும்-குரா 

மரங்கள், பாவை - காயாகிய பதுமைகளை, கொடுத்த - கொடுத்தன, 

கொழுகி - கோதி, மெல் - மிருதுபொருந்திய, முருகு-தேனினிடத் தில், 

உலாம் - உலாவுகின்ற, அளி - வண்டுகள், மொய்த்த - கெருங்கெய, 

கடம்பு இனம் - கடப்ப மரங்கள், பரிவின் - விருப்பத் துடனே, அட- 

ஆட, வெள் - வெண்மையாகிய, பந்து - காயாஇயடந்தை, கொடுத்த- 

கொடுத்தன. ந் 9 

மாங்குயிற்குரல்கேட்டுமலருருக் 

கோங்கமாதாகுதலையைக்கேட்டலுர் 

தேங்கொள்போ அசனைதொ தும்பூத்தலா 

| லாங்கதற்ணெயோருயிலார்ப்பதே. 
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[குமிற்குரலுக்கு மலராக்கோங்கு குதலைகேட் டலர்ந்தஸி. ] 

இ-ள். மா - மாமரத்தி லிருக்கிற, குயில்குரல் - குயிலின் குரலை, 

கேட்டு - கேட்டு, மலர் உரு - மலராத, கோங்கம்-கோங்கவிருக்ஷமானது, 

மாசா - மடவாருடைய, குதலையை - குதலைச்சொல்லை, கேட்டலும்- 

கேட்டவளவில், தேம்கொள் - தேனைக்கொண்ட, போது - புட்பங்களை, . 

சினைதொறும் - கிளைகள்தோறும், பூ.த்தலால் - புட்பித்தலால், ஆங்கு- 

அவ்விடத்தில், அதற்கு-அம்மடவார்சொல்லுக்கு, குயில் ஆர்ப்பது- குயில் 

கூவுவது, இணையோ - ஒப்பாகுமோ (ஆகாது) எ-று, 10 

காவிலன்புடைக்காளையொர்தார்குழற் 

பூவைகண்ணுறுபூ் துகண்மாற்றலு * 

மாவியென்் னவருகுறைமா ற்றவள் 

காவியங்கட்கடைகள் சவர் தவே. 

[சக்களத்தி அன்பால் ப்பத் 8 பிணங்கள், | 

இ-ள். ர ரகர அன்பு ௨ உடை-அசையை யுடைய, 

காளை - நாயகனானவன, ஓர் - ஒரு, தார் - மாலையணிக்த, குழல் - கூர 

தலையுடைய, பூவை - ல் த கண் உறு - கண்ணிலேபடிந்த, பூக 

துகள் - மகரந்தப் பொடியை, மாற்றலும் - துடைச்தமாத் உரத்தில், 

அவி என்ன - தன்னுயிரைப் போல, அருகு உறை - பச்கத்திவிருக்த) 

மாற்றவள் - சக்களத்தியினுடைய, காவி - நீலோற்பலத்தை யொத்த, 

அம் - அழூய, கண்கடைகள் - கடைக்கண்கள், சிவந்த சிவந்தன. எ-று, 

சன்கணவன் சக்களத்தி யிடத்தி னன்பினன் என்றறிக்து கோபித் 

தாளென்க. பூக்துகள் மாற்றலாகிய காரண மோரிடத்தும். கண்சிவத்தலா 

ட இய காரியம் மற்றோரிடத்தும் கூறலால் தொடர்பின்மைய ணி. 1] 

வாங்குவிற் கைவரைபுை ரதோளினன் 

றேங்கொள்வண்டுதிளைப்பவடுவுற.ங் 

கோங்கரும்பினை நோக்கியொர் கோல்வளை 

வீ ங்குவெம்முலைநோக்க லும்வெள் கினாள் . 

| இதுமுசல் மூன்றுபாட்டுக்கள் விளையாட்டையுரைத்தல். | 

இ-ள். வாங்குவில் - வளைந்தவில்லை, கை-சையிலேயுடைய, வரை 

புரை - மலையையொத்த; தோளினான் - தோளையுடைய ஒரு புருடன் 
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தேம்கொள்-தெனையுண்ணுறெ, வண்டு-வண்டுசள், திளைப்ட-டொருந்த; 

வடு உறும் - வடுவுண்ட, கோங்கமரத்நின து அரும்பினை - அரும்பை, 

நோக் - பார்த்து, ஒர் - ஒரு, கோல்வளை - மடந்தையினது, லீங்கு- 

பருத்த, வெம் - விருப்பத்தைத்தருகின்ற, முலை - தன்ங்களை, நோக்க 

லும் - பார்க்குமளவில்,) வெள்கினாள் - அவள் வெட்கப்பட்டாள். எ-று. 

வடுவுண்ட கோங்கரும்பையும் தகக்குறியுண்ட தனங்களையும் ஒப் 

பாக்கிப் பார்க்குமளவில் ௮ அகண்டு நாணினாளென்ச. 12 

கோதைமாரபனொர்கோல்வளைகா தினின் 

மா தர்நீலம்புனை த லுமாற்றவ 

ொதைகும்படிரோக்கியநோ க்கவள 

காதிலும்புனைகாலிநிகர் த்தவே. 

இ-ள். கோதை - மாலையணிந்த, மார்பன் - மார்பை யுடையவன், 

ஒர் - ஒரு, கோல்வளை - மாநின அ, காதினில் - காதிலே, மாதர் - அழ 

கிய, நீலம் - நீலோற்பலத்தை, புனைதலும் - சூட்டியவளவில், மாற்ற 

“வள் - சக்களத்தி, சோதகும்படி - நோகும்படி, நோக்கிய: - பார்த்த, 

நோக்கு - பார்வையானவை, அவள் - அச்சக்களத்தியின.து, காதிலும்- 

காதினிடத்தும், புனை - குடிய, காலி - நீலோற்பலத்தை, நிகர்த்த-ஒத்தி 

ருந்தன. எ-று, | 15 

கோலநாண்மலர்கொய்பவள ங்கையி 

லோலிடுஞ்சுரும்போச்சவும்போகில 

மாலுழந் அமறிந் அவிமுவன 

நீலவொண்கழங்காடனிகர்க் கமால். 

இ-ன். கோலம்-அழகுபொருந்திய, நாள் மலர்-புதிய புட்பங்களை, 

கொய்பவள் - பறிக்கின்றவள து, அங்கையில் - உள்ளங்கையில், ஓவிடும்- - 

சத்இிக்கின்ற, சுரும்பு - வண்டுகள், ஓச்சவும் - ஓட்டவும், போகல- 

போடன்றிலவாய், மால் உழந்து - மயக்கமுற்று, மறிக்து - மறிபட்டு, 

விழுவன - அக்கையில் விழுனெ்றனவாகதி, நீலம் - கறுத்த, ஒள் - பிரகா 

சம் பொருந்திய, கழங்கு ஆடல் - அம்மனை ஆடலை, நிகர்க்கும் - ஓக் 

கும். எ-று, 14 

போதுகொய்படலம் முற்றிற்று, 

அ, செய்யுள் - 911. 



புனல்விளையாட்டுப் படலம். 

| இப்படலத்தாற் போதுகொய்தவர்கள் பின்பு அக்கா 

லதீதுக் கேற்பப் புனலில் விளையாடல் 

சொல்லப் படுகின்றது. | 

கலி விநத்தம். 

இணரவிழ்பொதும்பரினிளை ஞர்யாவரும். 

புணாமுலைமகளிரும்போதுகொய்தபின் 

அணையொடுமடவன மிரியத் தூநிற 

மணிதெளித்தனையநீர்வாவியெய்தினார். 

[மாதரும் மைந்தரும் வாவியில் சேர்தல். | 

இ-ள். இணர் - பூங்கொத்துகள், அவிழ்-விரியாகின் த) பொதும் 

பரின் - சோலையில், இளைஞர்யாவரும் - கரளையர்களெவர்களும், புணா- 

நெருங்கிய, முலை - தனங்களையுடைய, மகளிரும் - மாதர்களும், போது- 

புட்பங்களை, கொய்தபின் - பறித்தபின்பு, துணையொடும் - பெட்டையு 

டனே, மடஅனம் - இளவன்னங்கள், இரிய - ஓட; தூ - வெண்மையா 

கிய, நிறம் - நிறத்தையுடைய, மணி - முத்தை, தெளித்து அனைய- 

பரப்பியதையொத்த, மீர் - சலத்தையுடைய, வாவி - தடாகத்தை, எய்தி 

னார் - அடைந்தார்கள். எ-று. 1 

வாணெடுங்கண்ணியர்வாவியெய்தலுஞ் 

சேணிடைகேமீயம்புட்கள்செல்லுதல் 

யாணர்மென்கோ ங்கரும்பிடையவீ ங்கிய 

பூண்முலைக்குடைந்தயல்போதலபோன் றதே. 

| இதமுதற் புனலில் விளையாடல் கூறப்படுகின்றது. ! 

இ-ள். வாள் - வாளையொத்ச, நெடுங்கண்ணியர் - ண்டகண்களை 

யுடைய மாதர்கள், வாவி - தடாகத்தில், எய்தலும் - அடையவும், சேண் 

இடை - அதாயத்தின்கண், நேமியம்புட்கள் - சக்கரவாசப்பக்ஷிசள், செல் 

ஓதல் - போதலானது, யாணர் - புதுமைபொருந்திய, மெல் - மிருது 

வாகிய, கோங்கு அரும்பு - - கோங்சரும்புகள், இடைய - தோற்றட்போக, 

வீங்யெ - பருத்த, பூண் - ஆபரணத்தைமணிந்த, முலைக்கு - தனங்க 
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ளுக்கு, உடைந்து: தோற்று, அயல் -.புறத்தே, போதல். - போய்விடு 

தலை, போன்றது - ஒத்திருந்தது, எ-று. 2 

மங்கையர்செறித லுமல்குரிரிடைப் 

பங்கபச்செழு மலர் தாழ்தல்பாவையர் 

திங் ள்வாண்முகத்தெழிற்குடைக் அ 2தங்கமழ் 

பொங்குதண்புனலிடையொளித் சல்போ லுமால். 

இ-ள். மங்கையர் - மாதர்கள், செறிதலும் - அடைதலும், மல்கு- 

நிறைந்த, நீர் இடை - சலத்இினிடத்தில், பம் தாமரையின து, 

செழுமலர் - செழித்தபுட்பங்கள், சாழ்சல் - மூழ்குதல், பாவையர்- மாதர் 

களுடைய, திங்கள் - சந்தரனையொத்த, வாள் - பிரகாசம்பொரும்திய, 

முகத்து எழிற்கு - முகத்தினது அழகிற்கு, உடைர்து-தோற்று, தேம்- 
வாசனை, கமழ் - பரிமளியாநின்ற, பொங்கு - மிகுந்த, தண் புனல் 

இடை - குளிர்ந்த மீரிணிடத்நில், ஒளித்தல்போலும் - ஒளித்துக் கொள் 

தலை யொக்கும். எ-று, ௦ 

வடுவூர் நெடுங்கணார்வார்கொள்வெம்முலை 

குடைபுனல்வாவியுட்குளிசத் தலிர்திரன் 

படர்சிறையரிவதற்கஞ்சிப்பாய் திரைக் 

கடலிடைமால்வசையொளித்தல்காட்டுமால். 

இ-ள். வடுவூர் - மாவடுவின து பிளப்பை யொத்த, நெடுங்கணார்- 

நெடியகண்களையு டைய மாதர்களது, வார்கொள் -- கச்சையணிந்த, வெம்- 

விருப்பத்தைத்தரும், முலை - தனங்கள், குடை - ஆடாநின்ற, புனல்- 

சலத்தையுடைய, வாவி உள் - தடாகத்சினுள், குளித்தல் - மூழ்குதல், 

இட்திரன் - தேவேந்திரன், படர் - விரிந்த, சிறை - இறகை, அரிவதற்கு- 

அறத்தற்கு, அஞ் - பயந்து, பாய் - பாயாநின்ற, இரை - அலையை 

யுடைய, கடல் இடை - சமுத்திரத்தினிடத்தில், மால்வரை - உயர்ந்த 

மலைகள், ஒளித்தல் - ஒளித்துக்கொள்ளுதலை, காட்டும் - காண்பிக்கும். 

எ-று. அல் - அசை, 4 

விசைகமம்சுண்ணமெய்திமிர்ந் அமென்குழற் 

றெரியலின வீக்குபுதெய்வச்சாக் தணி 

வரிமுலைஃ கான் றிடமகளிர்நீந்துத 

னிசை மணிக்குடத்தினான ந்தல்போ லுமால். 

இ-ள். விரைகமழ் - வாசனைபரிமளியாநின் ற, சுண்ணம் - கந்தப் 

பொடிகளை; மெய்திமிர்ந்து - சரீரத்திற் பூசிக்கொண்டு, மென்குழல்- 
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மிருதுவாகிய கூந்தலை, -தெரியலின் வீக்குபு - மாலையினாலே கட்டி, 

தெய்வம் - தெய்விகமாகிய, சாந்து அணி - சந்தன த்தையணிர்த, வரிஃ 

. கோலத்தையுடைய, முலை - தனங்கள், தோன்றிட - தோற்ற, மகளிர்- 

மாதர்கள், நீந்துதல் - நீந்தலான த, கிரை - வரிசையாகயெ, மணிக்குடத் 

தினால் - இரத்தின கும்பத்தினால், நீந்தல்போலும் - நீந்துதலையொக்கும். 

எ-று, i 

படவரவல்குலார்முலையிற்பாய்புன 

ஓுடைதிரைக்கரத்தினுற்பொருதலொண்டிறற்் 

குடமுனிகருங்கடல்குடி த் தவாற்றினாற் 
புடைதிர ண்மணிக்குடம்புடைத்தல்போன் றதே. 

இ-ள். படஅரவு அல்குலார் - பாம்பின் பட த்தையொத்த நிதம்பத் 

தையுடைய மாதர து; முலையில் - சனங்களின்மீ த, பாய் - பாயாநின்ற, 

புனல் - சலமான இ, உடை - உடையாகின் த, தரைக்கரத்நினால் - அலை 

யாகிய கையினால், பொருதல் - மோதுதல், ஒண்திறல் - பிரகாசமாயெ 

வன்மையையுடைய, குடமுணி- அகத்தியர், கருக்கடல் - கருங்கடலை, 

குடித்த ஆற்றினால் - பரனம்பண்ணிய நெறியினால், புடை-பக்சங்களில், 

திரள் - திரண்ட; மணிக்குடம் - இரத்தினக் குடத்தை; படைத்தல் 

போன்றது - அடித்தலை யொத்திருச்தது. எ-று. 

அகத்தியமுணிவர் குடத்துப் பிறந்தார் ஆகலின் தன்னைக் குடித் 

தோன் ருயென வெகுண்டு கடல் மோதிற் றென்க. ப கைய டையார் 

ஒருவரின் இனத்தாரிடத்தும் பழிதீர்த்தல் வழக்கமாகலின் இவ்வாறு 

கூறினார். அது கெளசிகமுனி விட்ட குமாரர்களை நீறாக்கியதனாலும். 

பரசுராமர் கார்த்த வீரியார்ச்சுனன் சந்த நிகளைக் கருவறுத்தமையினாலும் 

கண்டுகொள்ள. அகத்தியர் கடல்குடித்த சரித்திரத்தைத் திருவிளை 

யாடற்புராணம் இந்திரன் பமிதீர்த்த படலத்திற் றெற்றெனக்காண்க, 

சிற்றிடையொருத்திதன் நிலகவாண்முகத் 

தெற்றுநீர்காதலனிறைப்பக்காண்டலு 

மற்ற துபொறுக்கலாதுயிர்த்துமாழ்யெ 

முற்றிமைமமைக்கணீர்முகனிறைக் தவே. 

இ-ள் சிறுஇடை - சிறிய இடையையுடைய, ஒருத்திதன்-ஒரு 

மாதன ௮, திலகம் - திலகமணிந்த, வாள் முகத்து - பிரகாசம் பொரும் 
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திய முகத்தினிடத்தில், எற்று-மோ துநின்ற, நீர் - சலத்தை, காதலன்- 

புருடன், இறைப்ப - இறைக்க, காண்டலும் - பார்த்தவளவில், ௮ ௮- 

அதை, பொறுக்கலரது - பொறுக்கமாட்டாமல், உயிர்த்து - பெருமச்சு 

விட்டு, மாழ்யெ - மயங்கிய, முற்று இழை - சகக்களத்தியின து, மழைக் 

கண்£ர் - குளிர்ச்சிபொருந்நிய கண்ணீரானஅ, முகம் - முகத்தில், 

நிறைந்த - நிரம்பின. எ-று. மற்று ஏ - அசைகள். ர 

நாள்விழவயர்ந்தவணாணிக்காதலன் 
ரறேள்ணிசாந்தநீர்தொய்ந் துநீக்கலும் 

வாளுகிருமுதமெய்வடுக்கண்டேங்குறு 

மீளவுமுளநனிவெள்களைசோ. 

இ-ள். நாள் - புதிதாக, விழவு அயர்ந்தவள் - கலியாணம் பண்ணப் 

பட்டவள், நாணி - வெட்கப்பட்டு, காதலன் - புருடன அ, தோள் ௮ணி- 

தோள்களிணின் 2 மணிந்த, சாந்தம் - சந்தனத்தை, நீர்தோய்ந் து-8ரிற 

குளித்து, நீக்கலும் - போக்கியவளவில், வாள் - வாள்போன்ற, உதிர் 

ககங்கள், உழுத - கிழித்த, மெய் - சரீரத்தில், வடுக்கண்டு - குறிகளைப் 

பார்த்து, ஏங்கு௨றா - இரங்கி, மீளவும் - மறுபடியும், உளம் - மனதில், 

கணி - மிகவும், வெள்கினாள் - வெட்கமுற்றாள். எ-று. ௮ரோ-அசை. 8 

இன்னணமாடுதஜோக்கியெய் திய 

மன்னவாமன்னனுமருங்குதேய்த் அயர் 

பொன்ன விரிளமுலைப்பூவைதன்னொடுநத் 

அன னுநீர்ப்போர்த்தொழில்தொடங்கினனரோ, 

| இனி ஈளன் தமயர்தியுடன் புனல் விளையாட்டுச் 

செய்தமை கூறல். | 

இ-ள். இன்னணம் - இத்தன்மையவாக, ஆடுதல் - விளையாடுதலை 

நோக்கி - பார்த்து, எய்திய - அத்தடாகத்தினிலே வந்த; மன்னவர் 

மன்னனும் - அரசர்ச்காசனாகெ நளமகாராசனும், மருங்கு சேய்த்து- 

இடையைத் தேய்த்து, உயர் - உயர்ந்த, பொன்அவிர் - தேமல் பிர 

காசியாநின்ற, இள - இளமைபொருந்திய, முலை - தனங்களையுடைய, 

பூவை தன்னொடும் - தமயர்தியினோடும், அன்னு - நெருங்கிய நீர்ப் 

போர்த்தொழில் - சலக்கிரிடையை, தொடங்கினான் - ஆரம்பித்தான். 

எ-று, அரோ - அசை, 9 
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சுண்ணமென் சிவிறிநீர் தரக்குமெற் திர 

மெண்ணிலதா ங்கிஃவளனை யவேற்தலைப் 

பெண்ணலங்கனிந்தொளிர்பேதை தன்னொடு 

மண் ணியமணியனார்வளைந் திட்டாசசோ. 

இ-ள். சுண்ணம் - கந்தப்பொடிகளையும், மெல் - மிருதுவாயெ, 

சிவிறி - துருத்தியையும், நீர் துரக்கும் எந்திரம் - நீரிழைக்குங் குழல்களை 

யும், எண் இல - அளவில்லாமல், தாங்கி - எடுத்துக்கொண்டு, வேள் 

அனைய - மன்மதனையொத்த, ஏர்தலை - நளமகாராசனை, பெண் கலம்- 

பெண் தன்மை கணிந்து - பழுத்து, ஒளிர் - பிரகாயொநின்ற, பேதை 

தன்னெொறிம் - தமயந்திலயாடு கூட, மண் ணிப - கழுவிய, மணி அனார்- 

இரத்தினத்தையொத்த பெண்கள், வளைந்திட்டார் - வளைந்துகொண் 

டார்கள். எ-று, ன 10 

அன்னிருங்கூந்தலார் அசந்ததாரைகண் 

மன்னவன்றோள்களிற்பாய்தல்வானிடை 

- மின்னினங்காசொடுமிடைந்துமென் புனல் 

பொன்னெடுங்குன் நின்மேற்பொழிதல் போன்றதே. 

இ-ள் துன்னு - நெருங்யெ இரு - பெருமை பொருந்திய, 

கூந்தலார் - கூந்தலையுடைய மாதர்கள்; துரந்த - கூவிய, தாரைகள்- 

சலதாரைகள், மன்னவன் - நளமகாராசனுடைய, தோள்களில் - புயங் 

களில்) பாய்தல் - லீழ்தலான து, வான் இடை - ஆகாயத்தினிட த்தில், 

மின் இனம் - மின்னற்கூட்டம், கார் ஒடும்-மேகத்துடனே, மிடைர்து- 

ரெரும், மெல் - மிருதுவாகிய, புனல் - சலத்தை, பொன்நெடுங் 

குன்றின்மேல் - நெடிய மகா மேருவின் மீது, பொழிதல் போன்ற து- 

பொழிதலை ஒத்திருந்தது. எ-று. 11 

௮ சசர்கோன்குலிகநீர்த்தாரையாயிரஞ் 

சுரிகுழன் மடர்தையர்முகத்திற் றாவுதன் 

முருகவிழ்தாமரைமலரின்மோட்டிளம் 

பரிதிசெங்கதிர்க்குழாம்பாய்தல் போன் றட த. 

இ-ள். அரசர்கோன் - இராசாதி ராசனாகிய ஈளமகாராசன், குலிக 

நீர் - இங்குவிக நீரினத, தாரை ஆயிரம் - ஆயிரந்தாரைகளை சுரி- 

சுழித்த, குழல் - கூந்தலையுடைய, மடந்தையர் - மாதருடைய, முகத் 

தில் - முகங்களில், தூவுதல் - இழைத்தலான அ; முருகு-தேன், அவிழ்- 

விரியாரின்ற, தாமரை மலரின் - சாமரை புட்பத்தினிடத்தில், மோட்டு 

௦2௦ 
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இளம் - மிகுந்த இளமைபொருந்திய, பரிதி - சூரியனுடைய, ச்ம். 

கதிர்க் குழாம் - சிவந்த இரணக்கூட்டங்கள், பாய்தல் - வீழ்தலை, போன் 

றது - ஒத்திருந்தது. எ-று. ஏ - ஈற்றசை, 12 

விரை கமழ்சுண்ணமும்வீ சுசாந் தமு 

மரசனாண்டெ றிய லுமாற்றலாமையா ற் 

குரைகடல்குளித் திடுமின்னிற்கோதைய 

ருரவு நீர்வாவியிலொளித்திட்டாரரோ. 

இ-ள். விரை - வாசனை, கமழ் - பரிமளியாநின்ற, சுண்ணமும்- 

கந்தப் பொடிகளையும், வீசு - வாசனையை வீசாநின்ற, சாந்தமும் - சந்த 

னத்தையும், அரசன் - ஈளமகாராசன், ஆண்டு - அவ்விடத்தில், ஏறி 

தலும் - வீசவும், ஆற்றலாமையால்-பொறுக்க மாட்டாமையினால், குரை- 

சத்தியாகின்ற, கடல் - சமுத்திரத்தில், குளித்திடும் - மூழ்குகின்ற, 

மின்னின் - மின்னலைப்போல், கோதையர் - மாதர்கள், உரவு-விரிந்த, 

மீர் - சலத்தையுடைய, வாவியில் - தடாகத்தில், ஒஊளித்துட்டார் - ஒளித் 

அக்கொண்டார்கள். எ-று, அரோ - அசை. 12 

வாமமேகலையினார்வளர்க்தவெம்முலை 

கேமியம்புள்ளெனநீருட்காட்டுவார் 

காமர்வாண்முகத் தினை க்கமலஞ்சேர் த்தித்தண் 

டாமரையென மணித்தடத்தின் மூழ்குவார். 

இ-ள். வாமம் - அழகுபொருக்திய, மேகலையினார்-மேகலாபரணத் 

தையுடைய மாதர்கள், வளர்ந்த - வளர்ந்த, வெம் - விருப்பத்தைத்தரா 

நின்று, முலை - தனங்களை, கேமியம் புள் என - சக்கரவாகப் பறவை 

மென்று, நமீருள்காட்டுவார் - சலத்துக்குள்ளே காட்டுவார்கள், காமா்- 

அழகிய, வாள் - பிரகாசம்பொருந்திய, முகத்தினை - முகத்தை, கமலம் 

சேர்த்தி - தாமரைப் புட்பத்தடனே சோத்த, தண் - குளிர்ச்சி பொரும் 

இய, தாமரை என - தாமரைப் பூவென்று சொல்ல, மணி - முகத்தை 

யுடைய, தடத்தின் - தடாகத்தில், மூழ்குவார்-முழ்குவார்கள். எ-று. 14 

தோற்றதன்பெரும்படை அளங்கினாமினி ட் 

யாற்றலமெனமலரடியிற்சேர்தலுங் 

கோற்றொடியலங்கலங்குன் றன்னானொடு 

மேற்றன ளெரிமணிச்சிவிறியேர் இயே. 
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இ-ள். தோற்ற - தோற்றுப்போன; தன் - தன்னுடைய, பெரும் 

படை -பெரிய சேனைகள், துளங்கனாம் - நடுக்கினோம், இணி-இணி 

மேல், ஆற்றலம் என - பொறுக்கமாட்டோமென்று, மலர் அடியில்- 

தாமரைமலரினை யொத்த பாதத்தில், சேர்தலும் - அ௮டையுமளவில்) 

கோல்தொடி - தமயந்தியானவள், அலங்கல் - மாலையணிந்த, ௮ம்-அழ 

கிய, குன்று ௮ன்னானொூம்-மலையையொத்த நளமகாராசனுடனே, எரி- 

பிரகாசியாநின்ற, மணி - இரத்தினத்தாற்செய்த, சிவிறி - நீர்தாற்றுக் 

அருத் தியை, ஏந்தி - தாங்க, ஏற்றனள் - எதிர்த்தாள். எ-று. 15 

ஓவியரெழுதருமுருவப்பூங்கொடிக் 

கோ வைவார்பணிவடக்கொம்மைவெம்முலைத் - 

ஆவினாமுறுமெனச்சுடர்செய்பூணினா 

வியர் அதில்கரந்தமையத் தாவினான். 

இ-ள். ஒவியர் - சித் திரகாரராலே, எழுதரு - எழுதுதற்கரிய, உரு 

வம் - வடிவத்தையடைய, பூகொடி - தமயந்தியின அ, கோவை - கோத் 

இருக்கிற, வார் - கீண்ட, மணிவடம் - முத் துமாலையணிக்த, கொம்மை- 

இளமை பொருந்திய, வெம் - விருப்பத்தைத் தருகின்ற, முலை - தனம் 

களில், தூவில் - நீரைச்தாவில், கோழுறும் என - வருந்தவளென்று, 

சுடர்செய் - பிரகாசிக்கின்ற, பூணினான் - ஆபரணத்தையுடைய களமகர 

சாசன், ஆவி - பாலாவியையொத்த, அம் - அழகிய, துகில் - வத்திர 

மானது, கரந்து அமைய-மதையும்படி, தூவினான்-இழைத்தான். எ-று. 

அம் அனெனை தலினல்கு£?ருன்றுதல் 

கந்தடுகளிற்றினன் காணவெள்குருச் 

சுந்தரச்சுண்ணநீர்முகத்திற்றாயவன் 

சந்தணிதடம்புயந்தழுவினளரோ. 

[ தமயந்தி வெள்கி நளனைத்தழுவல் கூறப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். அம்தகில் - அழகிய வத்திரம், நனை தலில் - நனைந்த வள 

வில், அல்குல் - கிதம்பமானது, தோன்றுதல் - தோன்றுதலை, கந்து 

அடு - கட்டுத்தறியை முறிக்காநின்ற; களிற்றினான் - யானையையுடைய 

நளன், காண - பார்க்க, வெள்குஉறா - வெட்கமுற்று, சுந்தாம்-அழகய, 

சுண்ணமீர் - கந்தப்பொடி கலந்தநீரை; முகத்தில் தூய் - முகத்திலே 

இழைத்த, அவன் - அவ்வாசனுடைய; சந்து௮ணி - சந்தனமணி/த, 

தீடபுயம் - பருத்த தோள்களை; சழுவிஞள்- தழுவிக்கொண்டாள். எ-று. 
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தன்னுடைய அவயவங்களை ஈளன் பார்ச்குமளவில் அதுகண்டு 

நாணிய தமயந்தி அவன் பாராமைக்கு அவன் முகத்தில் மீர் தூவியது 

மன்றி மடமையால் தழுவின ளென்க, 11] 

அலாமுலையம்மருங்ககறுநா மெனாக் 

கலுழ்வபோற்றண்டுளிகாவிமேகலை 

நிலவுமிழ்பூணினாணீக்கி3யர்பெற 

வீல கிவில் லுமிழ்கலைவீக்கினைரோ. 

| இனி யிரண்பொட்டால் சலக்கரீடைசெய்தபின் தமயச்தி 

யலங்கரித்தல் சொல்லப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். அலர்முலை - தமயந்தியினது, அம் மருங்கு - அழகிய 

இடையை, அகறும் - நீங்குவோம், நாம் எனா - காமென்று, கலுழவ 

போல் - அழுகின்ற தபோல், தண் துளி - தண்ணிய துளிகளை, காலும்- 

சொரியும், மேகலை - மேகலாபரணத்தை, நிலவு - பிரகாசத்தை, உமிழ்- 

உமிழாநின் த), பூணினாள் - ஆபரணத்தையுடைய தமயந்தி, நீக்கி-தள்ளி, 

எர்பெற - அழகுபெற, விலகி - விட்டுவிட்டு, வில்-பிரகாசத்தை, உமிழ்- 

கக்காநின்ற, கலை - ஆடையை, லிக்கினாள் - கட்டிக்கொண்டாள். எ-று 

பூணினாள் மேகலை நீக்கிக் கலைலீககினா ளெனக்கூட்கெ. 18 

ஈகைநிலாத்தவம்ந்கெனகானங்கோட்டிய 

முகிழ்முலைமுன் நிலீன் முத்தக் தாங்கின 
ளன றந் தூமமெனகுழலிலம்மலர்ச் 

சுகழிகைவேயந்தனடிலகந்தட்டினாள். 

இ-ள். நகை - ஒளியையுடைய நிலா - சந்திரிகை, தவழ்ந்து 

என - தவழ்ந்ததுபோல, நானம்கோட்டிய - கத்தூரியப்பிய, முகிழ- 

அரும்பையொத்த, முலை முன்றிலில் - தனப்பிரதேசத்தில், முத்தம்- 

முத்துவடத்தை, தாம்கினாள் - தரித்தாள், அகில் - அடிலினுடைய, 

ஈறுந் தாமம் - நறிய புகையுட்டிய, மென்குழலில் - மெல்லிய கூந்தலில், 

அம் - அழகிய, மலர்ச்சிசழிகை - மலர்மாலையை வேய்ந்தனள் - தரித் 

தாள், திலகம் பொட்டை, திட்டினாள் - எழுதினாள். எ-று, 10 

களிச்சுரும்பரற்றுதார்க்காளைகாமகோய 

. தளிர்த்தெழமடமயிற்சாயறன் னொடுந் 
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அளிப்புயல்க ண்படுசோலைநாப்பணோர் 

பளிக்குமேனிலைமலர்ப்பள்ளிமேவினான். 

[ களதமயர் திகள் சோலை மலாணைமேவல். | 

இ-ள். களி - களிப்பை யுடைய, சுரும்பு - வண்டுகள், அரத்று 

தார - சத்தியாநின்ற் மாலையையடைய, காளை - 'களமகாராசனானவன்) 

காமம்கோய் - விரகரோயானது, தளிர்த்து எழ - அதிகரிச்ச), மடமயில் 

சாயல் தன்னொடும் - தமயந்தியடனே, துளிப்புயல் - தளியையுடைய 

மேகங்கள், கண்படு - நித்திரை செய்யா நின்ற, சோலைநாப்பண்- 

சோலைக்கு மத்தியத்தில், ஒர்பளிக்குமேல்நிலை - ஒரு பளில்னொற்செய்த 

மேலுப்பரிகையில், மலர்பள்ளி - புட்பசயனத்தில், மேவினான் - சேர்க 
தான். ஊறு, 20 

அரிக்குரற்கண்கிணிசலம்பொடார்த்தன 

புரிக்குழன்மலர்மழைபொழிந் தபொங்யெ 

வரிச்சிறைத் தும்பிபாட்டயாந்கதமங்கை தன் 

றிருக்கொழுலைகலஞ்செம்மலுண்ணவே. 

[களன் தமயக்தியைச் சேர்ந்திருத்தல். | 

இ-ள். மங்கைதன் - தமயந்தியின அ, இருளர் - அழகுமிகுந்த, 

முூலைகலம் - தனத்தின தின்பத்தை, செம்மல்-நளமகாசாசன், உண்ண- 

அனுபவியாநிற்க, அரி - தவளையினது, குரல் - குரலையொத்த, ணெ 

கிணி - சதங்கைகள், சிலம்பொடு - சிலம்புடனே, ஆர்த்தன-ஆரவாரித் 

தன, புரி - கட்டுப்பட்..., குழல் - கூந்தல், மலர்மழை - புட்பவருடதி 

தை, பொழிந்து - சொரிந்து, பொங்கிய - யிகுந்தன, வரி - மீண்ட, 

சிறை - இறகையடைய, தும்பி - வண்டுகள், பாட்டு அயர்ந்த - பாட் 
டைப்பாடின. எ-று. 21 

ஏக் திளவனமுலைசாடவீ ர்நறுஞ் 

சாந் அதிர்ந்தெதிரெ ழிறவழுமார்பினான 

பூர் துணர்பொ அளியபொ அம்பர்நாப்பணோர் 

வாய்ந்தபூங்கொடியொடுமணர் துவைகினான். 

இ-ள். ஏது - ஏந்திய, இள - இளமையாகிய, வனமுலை - அழ 

இயெ தனங்கள், சாட - மோத, ஈர் - குளிர்ச்சியும், நறு - வாசனையும் 

பொருந்திய; சாந்து உதிர்ந்து - சந்தனமழிந்து, எதிர் - நேராக, எழில் 

, தவமும் - அழகு பொருந்திய, மார்பினான் - மார்பையுடைய ஈளன், 
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பூ துணர் - பூங்கொத்துகள், பொதுளிய - நெருங்யெ, பொதும்பர்- 

சோலையினுடைய, நாப்பண் - மத்தியத்தில், ஓர் - ஒப்பற்ற, வாய்நத- 

தனக்குக் கிடைத்த; பூகொடியொடு  - தமயந்தியினுடனே, மணந்து- 

கூடி, வைவினான் - இருந்தான். எ-று. 22 

புனல்விளையாட்டுப்படலம் முற்றிற்று. 

ட செய்யுள்-939. 

& 

சூதாடுபடலம். 
DE 

| இப்படலத்தாற் குறைவின் றிய செல்வத்தை யனுபவிக்கும் 

நளன் விதிவழியால் அளவிறந்த துன்பமனுபவித் 

தற்குக் காரணமாகிய சூதாடல் 

சொல்லப்படுகின் றது, ] 

கலிநிலைத்துறை. 

வாம்பரித்தேரினனுமாழையொண்கண்ணினாளு 

மேம்பலோடினிதுபுல்லியிடைவிடாதொமுகுகாளி 

லாம்பலம்போ துகாட்டமணிதிகம்பவளச்செவ்வாய்க 

காம்புறழ்தோளினாட்குக்கருப்பம்வர் துற்ற தன்றே. 

இ-ள். வாம் - தாவாநின்ற, பரித்சேரினானும் - குதிரைகட்டிய இ 

தேரையுடைய களமகாசாசனும், மாழை - மாவடுவையொத்த, ஒள்-பிர 

காசம் பொருந்திய, கண்ணினாளும் - கண்ணையுடைய தமயந்தியும்) எம்ப 

லோடு - அசமலர்ச்சயுடனே, இணிது புல்லி - இணிமையாகத் தழுவி, 

இடைவிடாது - நீங்காது) ஒழுகுகாளில் - நடக்குகாளிலே, ஆம்பலம் 

போது - செவ்வல்லி மலரை, காட்டும் - காட்டுகின்ற, அ௮ணிதிகழ்- 

அழகு பிரகாசியாநின்ற, பவளம்-பவளத்தையொச்த, செம்வாய்- சிவந்த 

வாயையும்; காம்பு - மூங்கிலை, உறழ் - ஒத்த, தோளினாட்கு-தோளையு 

முடைய தமயந்திக்கு; கருப்பம் வர்துஉற்றது - கர்ப்பமுண்டாயிற்று. 

எடறு, ட 1 

மெலியுநண்மருங்குதோன் றவேயிளந்தோள்கடேம்ப 

நலனுறுசெய்யமேனிபாசொளிகரம்புதாட்ட 

வளர்சுணங்கனிர் துவி ங்யெழகுவி ற்றிருர்த பொம்மன் 

முலைமுகங்கருடக்செவ்விமுகமதிவிளர் த்த தன்றே. 
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[இதனால் தமயந்தியின் கருப்பக்குறிகள் 

சொல்லப்படுகின் ஓ து. | 

இ-ள். மெலியும் - வாடாநின்ற, நுண் - நுட்பமான, மருங்கு- 

இடையான அ, தோன்ற - காண, வேய் - மூங்கலையொத்த, இள-இள 

மையாகிய, தோள்கள் - தோள்கள், தேம்ப - வாட, நலன் உறு - நன் 

மைபொருந்திய, செய்யமேனி - சவந்சவுடம்பு, பாசொளி-பசிய வொளி 

மையுடைய, நரம்பு காட்ட - ஈரம்புகளைத் தோற்றுவிக்க, அலர் - பரந்த, 

சுணங்கு - தேமலை, அணிந்து - தரித்து, வீங்கி - பருத்து, அழகு வீற் 

றிருந்த - அழகான து தங்கி யிருந்த, பொம்மல் - பொலிவுபொருக்திய, 

முலை முகம - தனங்களின் முகங்கள், கருதி -கறுத்து, செவ்வி - அழ 

சையுடை ய, முகமதி - முகமாதிய சந்திரன், விளர்த்தது - வெண்மை 

யடைந்தது. எ-று, அன்று - ஏ - அசைகள். 2 

குறைமுகங்கிமித் தநீண்டகொழுங்கடைமழைக்கட்பேதை 

பொழிகதிர் தீதிங்கள் காட்டும்வலம்புரிவருந் திப்பொங்கி 

யொழுகொளிநிலவுசா லுநித்திலமுயிர் த்ததென்ன 

மழகளிறனை யதோற்றமாணிளங்குழவியின் மாள். 

இ-ள். குழை முகம் - காதின் முகத்தை, கிழித்து - கிழித்து, 
நீண்ட - மீண்டிறாக்கற, செழு - செழுமையாகிய, கடை - கடையை 

யுடைய, மழைக்கண் - குளிர்ச்சிபொருந்திய கண்ணையுடைய, பேதை- 

தமயந்தியானவள் , பொழி - சொரியாநின்ற, கதிர-ரெணங்களையுடைய, 

திங்கள் - சந்திரனை, காட்டும் - தோற்றுவிக்கும், வலம்புரி - வலம்புரிச் 

சங்கமானது, வருந்தி - வருத்தமுற்று, பொங்கி - பிரகாசித்து, ஒழுகு- 

மிகுந்த, ஒளி - காச்கியையுடைய, நிலவு - சந்திரிகையை, காலும் - கக் 

காநின்ற, நித்திலம் - முத்தை, உயிர்த்தது என்ன-பெற்றது போல, மழ- 

இளமைபொருந்திய, களிறு அனைய - யானையை மொத்த, தோற்றம்- 

காட்சியையுடைய, மாண் - மாட்சிமையாகிய) இளங் குழவி - இளங் 

குழந்தையை, ஈன்றாள் - பெற்றாள். எ-று, ன் 

மழகளிறனையகம்பிபிறையென வளருகாளிற் 

கழைபுரைதோளிபின் னோர்கன்னியையுயிர் த்தாண்மக்கள் 

குழலினுங்களனிந் தவர் தீங்கு கலைகேட்டுருகவெய்ய 

முழைபுகுசயமன்னானுவகையின் மூழ்கனானே. 



௦04 நைடதம். 

௫-ள். மழை - இளமைபொருந்திய, களிறு அனைய - யானையை 

யொத்த, நம்பி - பிள்ளையானவன், பிறை என-ஹன்றாம் பிறைபோல, 

வளரும் நாளில் - வளர்ச் துவறாங்காலத்தில், கழைபுரை-மங்கிலையொத்த, 

தோளி - தோளையுடையதமயந்தி, பின் - பின்பு) ஓர் - கன்னியை-ஒரு 

பெண்ணை, உயிர்த்தாள் - பெற்றாள், மக்கள் - இரண்டு குழந்தைகளு 

டைய, குழலினும் - வேய்ங்குழலினும், கனிந்த - கணிவாகிய, ௮ம்-அழ 

இய, திம்குதலை - தித்திப்புப் பொருந்திய மழலைச் சொல்லை, கேட்டு 

உருகி - கேட்டுள்ளுரு9, வெய்ய - வெவ்விதாகிய, முழை - குகையில்; 

புகும் - நுழையாகின்ற, சீயம் அன்னான் - சிங்கத்தையொத்த நளமகாரா 

சன்) உவகையில் - சந்தோடத்தில், மூழ்கினான் - அழுந்தினான். எ-று. 

நிழலுமிழ்க் துதிரங்கா லும்வயிரவாணிடதர்கோமா 

னெழுபுவிஃவச் தர்யாருமிடுதிறைகொணர்ந்கெஞ்ஞான் றுந் 

தொழுதனசேத்திகிற்பத்தொடுகடலுடுத்தஞால 

முழு வ துமொருகோலோச்சிமுறைவழா தளித்தானன்றே. 

இ-ள். நிழல் - பிரகாசத்தை, உமிழர்து - சொரிந்து, உதிரம் 

காலும் - இரத்தத்தைக் கக்கும், வயிரம் வாள் - கூரிய வாளையுடைய, 

நிடதர் கோமான் - நளமகாராசன்; எழுபுவி - சத்த தீவிலுமுள்ள, வேர் 

தாயாரும் - அரசரெல்லாரும், இடு இறை - இடாநின்ற கப்பங்களை, 

கொணர்ந்து - கொண்டுவந்து, ஏ ஞான்றும் - எந்தநாளும், தொழுதனர். 

வணங்கனெவரரய், ஏத்தி - துதித்து, நிற்ப - நிற்க, தொடு - தோண்டிய, 

கடல் உடுத்த - சமுத்திரஞ்குழ்ந்த, ஞாலமுழுவதும் - உலக முழுமை 

யும், ஒருகோல் ஓச்சி - ஒரு செங்கோலைச் செலுத்தி, முறை வழாது- 

இரமம் தப்பாது, அளித்தான் - இரட்சித்துக் கொண்டுவந்தான். எ-று. 

கோவடுகுரு திவேலா னகொழுஞ்சுடர்பட்டகாலைச் 

சேவடிகழுவலின் றிச்செய்கடன கழி த்தனோக்கிக் 

காவலற்சேருங்காலங்கரு அபுபன்னீராண்டு 

வேவருதான் றியுற்றவெங்கலி2மயினானே . 

| கால்கழுவாமற் கடன்முடித்தமையாற் கலிபுருடன் பற்றல். | 

இ-ள். கோ - (சத்துருக்களாகிய) ராசாக்களை, அடு - கொல்லா 

கின்ற, குருதி - இரத்தந்தொய்ந்த, வேலான் - வேலாயுதத்தை யுடைய : 

களன், கொழு - செழித்த, சுடர் - சூரியன், பட்டகாலை - அத்தமித்த 
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பொழுது, சே அடி - சிவந்தபாதங்களை, கழுவல் இன்றி - கழுவாமல்; 

செய் கடன் - செய்யத்தக்க நித்திய கருமத்தை, கழித்தல்கோக்கி-செய்து 

முடித்தலைப்பார்த்து, காவலன் - அரசனை, சேரும்காலம் - அடையுங் 

காலம், (எதுவென்று) கருதுபு - நினைத்து, பன்னீர் ஆண்டு - பன்னிர 

ண்வெருடம், மேவ அரும் - அடைதத்கரிய, தான்றியுற்ற-தான்றிமரத் 

தினகண் ணிருந்த, வெம் கவி - வெவ்வியகலியின், மேயினான் - சேர்ச் 

தான். எ-று, 6 

கலிவிந தகம். 

விட்புலத்தாசருமேனை வேந்தரும் 

வட்கவிம்மன்னவன்மல்லன் மார்பகம் 

பெட்புறுமடர்தையைப்பிரிப்பன யானெனப் 

புட்கான்பாற்கலிபோயினானரோ. 

[ கலிபுருடன் புட்கானிடஞ் செல்லல். | 

இ-ன். விண் புலத்து - தெய்வலோகத்தி விருக்கும், ௮ரசரும்- 

இந்திராகிதேவரும், ஏனை வேந்தரும் - பூலோகத்தாசரும், வட்க - நாண 

மடைய, இம மன்னவன் - இந்த நளனுடைய, மல்லல் - வலிமைபொ 

ருந்திய, மார்பகம் - மார்பினிடத்தை, பெட்பு உறும் - விரும்பும், மடம் 

தையை - தமயந்தியை, பிரிப்பன் - பிறித்துவிடுவேன, யான என- 

கானென்று, புட்கரன்பால் - புட்கரராசனிடத்தில், கலி - கலிபுருடன், 

போயினான் - போனான். எ-று. அரோ - அசை. J 

வருகலிபுட்சுரன்வதனரோக்குராக் 

குரைகழனளனெனுங்கொற்ற வேந்தனே 

யொருகுடை நீழலிலுலகங்கா த்திட 

விருநிலக்கிமமைநீயிழந்ததென்கொாலோ. 

இ-ள். வருகலி - வந்த கலியனைவன், புட்கரன்-புட்கரராசன து, 

வதனம் - முகத்தை, நோக்கு உறா - பார்த்து, குரைகழல் - சத்தியா 

நின்ற வீரக்கழலையணிர்த, களன் எனும் - நrனென்று சொல்லப்பட்ட, 

கெர்ற்றம் - வெற்றியையுடைய, வேந்தனே - அரசனே, ஒருகுடைநீழ 

வின் - ஏக சக்கநிராதிபதியாய், உலகங்காத்திட - இவ்வுலகத்தைக் காக்க, 

இரு - பெருமைபொருந்திய, நிலம் தழமை - அரசாட்சியை, நீ - நீ, | 

இழந்தது - சைவிட்டது, என்கொலோ - யாதகாரணமோ. உறு, 8 
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வாட்டி றல்வேந்தனை மடந்தை தன்னொடுிங் 

காட்டிடைப்புகுத்திமண்காக்குமன்ன ௬ுன் 

முட்ணெதொழமறுந்தாமநீண்முடி * 

சூட்டுவனினக்கெனச்சொல்லினா னரோ. 

இ-ள். வாள் திறல் - வாட்போரில் வெற்றியை யுடைய, வேர் 

தனை - அரசனை, மடந்தை தன்னொடும் - மனைவியுடனே, காட்டு 

இடைப் புகுத்தி - காட்டினிடத்திற் போகச்செய்து, மண் - உலகத்தை, 

காக்கும் - காக்காநின்ற, மன்னர் - அரசர்கள், உன் - உன்னுடைய, தாள் 

துணை - உபயபாதங்களை, தொழ - வணங்க, நறு - வாசனை பொருந்திய, 

தாமம் - மாலையணிந்த, கீள்முடி - நீண்டரெடத்தை, கினக்கு-உனக்கு, 

சூட்டுவன் - தரிப்பேன், என - என்று, சொல்லினான் - சொன்னான். 

எ-று, பி 

சொல்லலுங்களிமழெதங்கப்புட்கான் > 

கொல்லியவருதிறற்கூற்றுமஞ்சு று 

மல்லடுதிண்புயமன்னர்மன்னனை 

வெல்லுமாறெங்ஙனம்விளம்புவாயென்றான். 

[புட்கரன் கவியைகோக்கி ஈளனைவெல்வது எப்படி 

யென்று கேட்டல். | 

இ-ள். சொல்லலும் - இப்படிச் சொன்னவளவில், களிமூழ் 

தூங்கி - மிகுந்த மகிழ்ச்சியை யடைந்து, புட்கரன் - புட்கரராசன், 

சொல்லிய - கொல்ல, வரும் - வராநின்ற, இறல் - வெற்றியையுடைய, 

கூற்றும் - யமனும்; அஞ்சு உறும் - பயப்படும்படியாகிய, மல் அடு- 

மற்போர்செய்னெற, திண்புயம் - திண்ணியபுயத்தை யுடைய, மன்னர் 

மன்னனை - நளனை, வெல்லும்ஆறு - வெல்லுகெறி, எங்கனம்-எவ்வி 

தீம், விளம்புவாய் என்றான் - சொல்லென்று சொன்னான். எ-று. 10 

எண்ணலையா துகானிமைத்தவஞ்சனை 

விண்ணவராயினும்விலக்கற்பாலரோ 

வண்ணலைச்சூதினற்படுப்பலஞ்சனீ 

கண்ணுறும்யான் கொடுகங்கலியென்டுனரோ. 

[கவி சூதினாலே நளனை வெள்விப்பேன் என்னல். ] 

இ-ள். மாதும் எண்ணலை - எல்வளவும் ஆலோசிக்க வேண்டாம், 

நான் இழைத்த - நான் செய்த; வஞ்சனை - கபடத்தை, விண்ண 
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வர் ஆயினும் - தேவர்களானாலும்; விலக்கற்பாலரோ நீக்குக்தன்மையை 

யுடையர்களோ, அண்ணலை - நளனை, சூதினாழ் படுப்பன் - சூதினாற் 

செயிப்பேன், ரீ அஞ்சல் - நீ பயப்பட வேண்டாம், கண்உறும் - எதி 

ரே வந்த, யான் - நானும், கொடு - கொடிய, வெங்கலி என்றான் - வெவ் 

விய கவியனென்ற சொன்னான். எ-று. 11 

முழையுறைகொடுவரியனயமொய்ம்பின 

னுழையினிற்போ அமெனறுரைத் தவெங்கலி 

மழவிடையுருக்கொடுநிற்பவண்சுட 

ரிழைதவழ்மார்பினனிவர்க் துபோயினான். 

[கலி இடபவடிவம் தாங்கலும், புட்கரன் அதி 

லேறிச் செல்லலும்.] 

இ-ள். முழை - குகையிணிடத்தில், உறை-இருக்காநின்ற, கொடு 

வரி அனைய - புலியை மொத்த, மொய்ம்பினான் - வவியையுடைய கள 

மகாராசன அ; உழையினில் - இடத்தில், போதும் என்று - போவோ 

மென்று, உரைத்து - சொல்லி, வெம் - வெவ்விய கலியானவன், மழ 

விடை - இளவேற்றின் - உருக்கொடு - உருவத்தைக்கொண்டு, நிற்ப- 

நிற்க, வள் - வளப்பமாகிய, டர் - கார்தியையடைய, இழை தவழ்- 

ஆபரணமசையரநின்ற; மார்பினன் - மார்பையுடைய புட்கரராசன், 

இவர்ந்து - ஏறிக்கொண்டு, போயினான் - சென்றான். எ-று. 12 

உசவுநீர்க்கருங்கட லுலகுகாவலன் 

குரைகழல்பணிக்து தங்குறைகள்சாற்றுவா 

ன சர்கண்டுயிலமைம்முகிலிஞார்ப்புற 

மூரசுகண்டுயில்கிலாவாயின் முன் னினான். 

“ [புட்கரன் ளன து அரண்மனை வாயிலிற் சேர்தல். | 

இ-ள். உரவு நீர் - விரிந்த நீரையுடைய, கருங்கடல் - கரியகட 

லாற் சூழப்பட்ட, உலகு காவலன் - உலகுக்கரசனாயெ ளன அ; குரை 

கழல் பணிக்கு - ௪த்திக்ன்ற வீரக்கழலை யணிந்த பாதத்தை வணங்கி, 

தம் குறைகள் சாற்றுவான் - தமது குறைகளைச் சொல்வதற்கு, ௮ரசா- 

அரசர்கள், கண்துயில் - (சமயங்கிடையாமல்) நித்திரைபண்ணை மை 

முகிவின் - கறுத்த மேகத்தைப்போல, ஆர்ப்பு உறும் - சப்திக்காநின்ற, 

முரச - பேரிகையானது, கண் யில்லா - நித்திரை செய்யாத, வாயில்- 

அரண்மனைவாயிலில், முன்னினான்-௮டைகதான (புட்கராசன்) எ-று, 

Od | 
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மன்னவற்கெம்வரவுரைத் திவாயிலோ 

யென்ன லுமாங்கவனெய்திக்கூ றலுங் 

கொன்னவில்வேலினான்கொணர்கவென் றன 

னன்னவன்வருகெனவவையினெய் தினான். 

[புட்கரன் தன்வாவுரைக்குமாறு சொல்லல் களன் 

அவளை யழைப்பித்தல். | 

இ-ள். வாயிலோய் - வாயிற் காவலாளனே ! மன்னவற்கு - நள 
மகாராசனுக்கு, எம் வரவு உரைத்தி - எமது வாலைச் சொல்லு, என்ன 

லும் - என்று சொல்லலும், ஆங் கவன் - அக் காவலாளன், எய்திக் 

கூறலும் - போய்ச் சொன்ன வளவில்) கொல் நவில் - கொல்லுதலைச் 

செய்யாகின்ற, வேலினான் - வேலையுடைய வர சன், கொணர்க என்ற 

னன் - அழைத்துவா வென்று சொன்னான், அன்னவன் வருக என- 

அக்காவலாளன் வாவென்று சொல்ல, அவையின் எய்தினான்-சபையில் 

வந்தான் (புட்கரராசன்) எ-று. 14 

களைகண தாகியார்கவிகைநீழலில் 

வளைகெடலுலகெலாம்புரக்குமன்னவன் 

றனையவிழ்தாமரைத்தாளில்வீ ழ்ந்தெழு 

மிளவலோடளவளாயிருக்குமேல்வையில். 

[புட்கரன் நள னை வணங்கி யளவளாவுதல். |] 

இ-ள். களைகண அ ஆகி - ஆதாரமாக, ஓர் - ஒரு, கவிகை-வெண் 

கொற்றக் குடையின த, நீழலில் - கீழலிவிருந்து, வளைகடல் - சமுத் 

இரஞ் சூழ்ந்த, உலகு எலாம் - பூவுலக முழுவதும், புரக்கும்-காப்பாற்று 

தின்ற, மன்னவன் - ஈளமகாராசனுடைய; தனைஅவிழ் - முறுக்குகள் 

வீரிந்த, தாமரை-தாமரைப்பூவையொத்த, தாளில்-பாதத்தில், வீழ்ச் த- 

வணங்கி, எழும் - எழுனெறத; இளவலோடு - இளையோனாகிய புட்கர 

ராசனுடனே, அளவளாய் - ஒருவர்க்கொருவர் கலந்து பேசிக்கொண்டு, 

இருக்கும் எல்லையில் - இருக்குஞ சமயத்தில், எ-று, 15 

கொல்்சினவாகைவேற்குரி சன் மல்லலேற் 

றெல்லுமிழ்மணிக்கொடியுயர் த்ததென்னென 

வல்லடுரூதினிலேற்றமன்னரை 

வெல்கொடி யீதெனவிளம்பினனரோ 

இ-ள். கொல்-கொல்லுகின்ற, சனம்-கோபச்தையுடைய, வாகை- 

வெற்றி பொருந்திய, வேல் - வேலாயுதத்தையுடைய, குரிசில் - ஈளமகர 
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ராசனனவன், மல்லல் - பலம்பொருந்திய, ஏறு - இடபத்தின்மேல், 

எல் - பிரகாசத்தை, உமிழ் - கக்காமின்ற, மணிக்கொடி - அழயெ கொடி. 

யை, உயர்த்தது - பிடித்தது, என்ன - என்னவென்று கேட்க, வல்- 
சொக்கட்டானால், அடு - பொருகின்ற; குதினில் - சூதாட்டத்தில், ஏற்ற 

மன்னரை - எதிர்த்தவேந்தரை, வெல் - செயிக்கன்ற, கொடி- துவசம், 

ஈது என - ஈதென்று, விளம்பினான் - சொன்னான். எ-று, 16 

சொல்லியவவ்வுரைகேட்டுத் தூ மணிக் 

கல்லென ப்பணை த் துயர்கலவைத்தோளினான் 

வெல்கொடி யுயரியவிடலைசூ தினீ 

வல்லை£2யலாடுதும்வருகென்றோதினான். 

[களன் புட்கரனைச் சூதாட அழைத்தல், | 

இ-ள். சொல்லிய - சொன்ன, அவ்வுரை - அந்த வார்த்தையை, 
கேட்டு - செவியிற் கேட்டு, தூ - பரிசத்தமாயெ, மணி - இரத்தினம் 

களையுடைய, கல் என - மலையைப்போல, பணைத்து - பருத்து, உயர்- 

உயர்ந்த, கலவை - சந்தன மணிந்த, தோளினான் - தோள்களையுடைய 

களன், வெல்கொடி. உயரிய-வெல்லாநின்ற கொடி யைபட்பிடித்த, விடலை- 

புட்கானே ! சூதில் - சூதாட்டத்தில், நீவல்லையேல் - நீ வல்லமை 

யுடையவனானால், ஆடுதும் - ஆடுவோம், வருக என்று ஓதினான் - வா 

வென்று சொன்னான்: எ-று, 11! 

நஞ்சினிற்கொடியவன் புணாப்பின ம்மிறை 

வஞ்சகச்சூதினின் மன ம்வைத்தா னென 

வஞ்சினரமைச்சரவவரசர்கோமகன் 

செஞ்சரண்டொழுதிவைசெப்பன்மேயினார். 

[மந்திரிகள் சூது ஆகாதென்று போதித்தல், | 

இ-ள். ஈஞ்சினில் - அலாலச்சைப் பார்க்கிலும், கொடியவன்- 

பொல்லாதவனாயெ புட்கரனது, புணர்ப்பின் - சம்பர்தத்தினால், ஈம் 

இழை - நம்முடையலரசன்; வஞ்சகம் - கபடமாகிய; சூதினில் - சூதில், 

மனம் வைத்தான் என - ந்தை வைத்தானென்று, அஞ்சினர்-பயர்தவ 

ராய், அமைச்சர் - மந்திரிகள், அல்வாசர்கோமகன் - அந்த நளமகா 

ராசனத, செஞ்சாண்தொழுது - சிவந்த பாதங்களை வணங்கி, இவை 

செப்பல் மேயினார் - இவைசொல்லத் தொடங்கினார்கள். எ-று. 
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நஞ்சாவது - தேவரும் அசுரர்களும் சாவா மருந்து உண்ணுவான் 

விழைந்து பாற்கடல் கடைய, ௨ாசுட கக்கியதே யாகும். அ௮தைப்பார்க் 

னும் உலகை வருத்துவது பிறிதொன் றின்மையாஜ் கூறப்பட்டது. 

நஞ்சினில் - இதன்கணுள்ள ஐர்தனுருபு உறழ்பொருளில் வந்தது. 

அமைச்சர் - அமாத்தியா என்னும் வடசொற்றிரிபு. மேவினார் என்றது 

மேயினார் எனநின்ற த. ள் 18 

”ீலஈற்றருமமெய்சிதைக்குந்தெண்டிரை 

வேவையுற்றிருநிலக்கிழமைவீம்த திடு 

மாலுறுத்திடுக்கவருடன்மன்னகேள் 

கோலிழுக்கா சாதங்கொள்கைத்தென்பவே. 

இ-ள். மன்னகேள் - அரசனேகேள், கவறு ஆடல் - சூதாட 

லான அ, சீலம் - ஒழுக்கத்தையும், ஈல் தருமம் - நல்ல தருமத்தையும், 

மெய் - சத்தியத்தையும், தைக்கும் - கெடுக்கும், தெள்திரை - தெள் 

ளிய அலைகளையுடைய, வேலைமுற்று - கடலினாற் சூழப்பட்ட, இரு- 

பெருமைபொருந்திய, நிலமகழமை - அரசாட்சியை, லீழ்த்திடும்-தள்ளி 

விடும், மால் உறுத்திடும் - மயக்கஞ் செய்விக்கும், கோல் இழுக்கு அரசர், 

தம் - கொடுங்கோலைச் செலுத்து அரசர்களது, கொள்கைத்து என்ப- 

கோட்பாட்டை. யுடையசென்று (பெரியோர்கள்) சொல்லுவார்கள். எ-று. 

கள்ளுணவிரும்பு தல்கழகஞ்சேர் தன்மர் 

அள்ளுறப்பிறர்மனைகயசகலொன்னலர்க் 

கெள்ளருஞாட்பினுளிரியல்செய்திடல் 

வள்ளியோயநகெறிவமுக்குமென் பவே. 

இ-ள். கள் உண விரும்புதல் - மதுவைக் குடிக்க இச்சித்தலும், 
கழகஞ் சோதல் - சூதாடு மிடத்தைச் சேர்தலும், மால்உள் உற - மயக்க 
மடைய, பிறர்மனைநயத்தல் - பிறர்மனையாளை விரும்புசலும், ஒன்ன 
லார்க்கு - சத்துருக்களுக்கு, எள் அரு - இகழ்ச்சியில்லாத, ஞாட்பினுள்- 
அமர்க்களத்தில், இரியல் செய்திடல் - பின்னிட்டோடலும் (ஆதிய 

இவைகளால்), வள்ளியோய் - வரையாது கொடுக்கு மாசனே! அற 

நெறி - அறத்தின்வழி, வழுக்கும் என்ட-பிறமுமென்று (பெரியோர்கள்) 
சொல்லுவார்கள். எ-று. 20 

ஜயந்யாடுதற்கமைந்தசூதுமற் 

ழெய் தறல்குரவினுக்கியைந் த தூ தவெம் 

\ 
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பொய்யிலுக்கருந் தணைபுன்மைக்ன்றதா ய் 

மெய்யினுக்குறுபகையென்பர்மேலையோர். 

இ-ள். ஜய - ஐயனே ! நீ அடுதற்கு - நீயாடுறெதற்கு, அமைக்த- 
சம்மதித்த, சூது - சூதாட்டமானது, எய்தும் ஈல்குரவினுக்கு - தானே 

வருதற்குரிய தரித்தரச் துக்கு, இயைந்த தூது - நல்லதூதாகும், வெம் 

* பொய்யினுக்கு - வெவ்விய பொய்க்கு, அருக்துணை - ஈல்லசகோதர 

மாகும், புன்மைக்கு - கீழ்த்தொழிலுக்கு, ஈன்றதாய் - பெற்றதாயாகும்) 

மெய்யினுக்கு - சத்தியத்திற்கு, உ௱பகை என்பர்-யிகுந்த பகையென்று 

சொல்லுவார்கள், மேலையோர் - பெரியோர்கள். எ-று. al 

எள்ளுகசூதினையிகலிவென்றதூஉங் 

கள்ளமேற்கொடவெலைகரக் துவேட்டுவ 

ருள்ளுறவமைத்திடுமுண்மையோர்கிலாப் 

புள்ளினமருர் தினபோ லுமென்பவே. 

இ-ள். எள்ளாக - இகழக் கடவாய், குதினை-குதாட்டத்தை, இகலி- 

பகைத்து, வென்றதூஉம் - செயித்ததும், கள்ளம் - கபடத்தை, மேற் 

கொடு - மேற்கொண்டு, வலைகரந்து - வலையைமழைத்து, வேட்டுவா- 

வேடர்கள், உள் உற அமைத்திடும் உணவை - உள்ளே வைத்தி 

ருக்றற இரையை, ஒக்கு இலா - அறியாத, புள் இனம் - பறவைக் 

கூட்டங்கள், அருந்தின - உண்டவை, போலும் - ஒக்கும், என்ப- 

என்று சொல்லுவார்கள் புலவர். எ-று, 22 

கலைக்கடல்கடந்தளாாகமழறுங்கட்டுரை 

சிலைத்தழும்பிரு்ததோட்செம்மல்கேட்டியி 

ருலப்பினுமறுக்கலேனுரை த தவாய்மைநீர் 

விலக்குவதென்னெனவிசாம்பினைசோ. 

[களச்சக்ஈரவர்ததி மந்திரிகளை விலக்கல். ] 

இ-ள். கலைக்கடல் - அறுபத் தநாலு கலைகளாகிய சமுத்திரத்தை, ' 

கடந்துளார் - ஆராய்ர்த மந்திரிகள், கழறும் - சொல்லுகிற, கட்டுரை 

சொல்லை, சிலைத்சழும்பு இருக்த தோள் செம்மல் - இலை தழும்புபொ 

ருந்திய புயத்தையுடைய களமகாராசன், கேட்டு - கேட்டு, உயிர் உலப்பி 

னும் - உயிரிறந்துவிட்டாலும், உரைத்த வாய்மை - யான் சொன்ன 
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சொல்லை, மறுக்கிலேன் - தடுக்கமாட்டேன், நீர் விலக்குவது என் என- 

நீங்கள் விலக்குகறதென்னென்று, விளம்பினான்-சொன்னான். எ-று. 2 

மன்னவனியைந்தவைமறுக்கலானென 

வின்ன லுற்றமைச்சராண்டிருப்பவெங்கலி 

துன்னியதானுமூழ் துரக்தனாற்றினு 

முன்னருஞ்சூதினின் முயல்கன்றானரோ. 

[மந்திரிகள் வரும்திப்போக அரசன் சூதாடத் தொடங்கல். ] 
4 

இ-ள். மன்னவன் - அரசன், இயைந்தவை - சமமதித்தவை, 

மறுக்கலான் என - தடுக்கமாட்டானென்று, இன்னல்உற்று - வருத்த 

மடைந்து, அமைச்சர் ஆண்டு இருப்ப - மந்திரிக எவ்விடத்தித் பேசா 

திருக்க, வெம் கவி துன்னியதானும்-வெவ்விய கவிசேர்க்ததினாலேயும், 
ஊழ - ஊழ்வினையான த, துரந்த அற்றினும் - செலுத்துதலினாலும், 

முன் அருஞ்சூ திணில் - நினை த்தற்கரிய குதாட்டத்தில், முயல்கன்றான- 

முயற் யுறுவானாயின். எ-று. 24 

- நிழலுமிழ்வயிரவாணிட தர்கோமக 
னொழுகொளிப்பூணினயொட்டம்யாதென 

மழவிடையதனையான் வைப்பனீயுமு 

னெழுகடன்ஞாலமுமியைகவென் றனன் . 

[புட்கரன் தன் இடபச்தையும், ஈளனை எழுகடல் 

உலகையும் பந்தயமாக வைக்கலெனல். | 

இ-ள். நிழல் - பிரகாசத்தை, உமிழ் - கக்காநின்ற; வயிரவாள்- 
கூரியவாளை யுடைய, நிடதர் கோமகன் - ஈளமகாராசனானவன், ஒழுகு 
ஒளிப்பூணினாய் - மிகுந்தபிரகாசம்பொருந்திய அபரண த்தையுடைய புட் 
கரனே, ஒட்டம் யாதுஎன - பந்தயம் யாதென்றுகேட்க, மழவிடை 
அதனை - என்னுடைய இளவேற்றை, யான் - நான், வைப்பன் - பந்தய 
மாக வைப்பேன், நீயும் - நீயும், உன் எழுகடல் ஞாலமும் - உனது எழு 

சமுத்திரஞ்குழ்ந்த உலகத்தையும், இயைக - வைத்தற்குச் சம்மதி, என் 
தீனன் - என்றுசொன்னான். எ-று. 25 

சூழ்வினைப்புணர்ப்பினற்சொன்னவா றியைந் 

தாழ்கடற்புவி தொழுமாசனாடடிவங் 

காம்மனக்கொடுங்கலிசவற்றின்வண்ண மாய் 

விழ்தலும்புட்கரன்வென் றிட்டானசோ. 
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[சூதாட்டத் இற் புட்கரன் செயித்தல். ] 

இ-ள். சூழ் - சூழ்ந்த; வினை - ஊழ்வினையின், புணர்ப்பினால்- 

சீம்பந்தத்தினால், சொன்ன ஆறு இயைந்து - அவன் சொன்னபடி சம்ம 

தித்து, அழ் - அழ்ந்த, கடல் புவி தொழும் - கடலாற குழப்பட்ட வுல 

கம் வணங்கும், அரசன் - ஈளமகாராசன், ஆட - சூதாட, வெம் - வெவ் 

விய, காழ் - வயிரம் பொருந்திய மனம் - மனத்தையுடைய, கொடுங் 

கலி - கொடியகலியானவன், கவற்றின் வண்ணமாய் - சூதின் வடிவ 

மாய், வீழ்தலும் - புரளவும், புட்கரன் - புட்கரராசன், வென்றிட்டான்- 

செயித்தான. எ-று. 20 

கமைசுளிபுகர்முகக்களிறுதேர்பரி 

யிமைதவழிளமுலைமகளிரீட்டிய 
படு 29 ் 

த் விழுகிதிக்குப்பைகள் வேலைசூழ்புவி 

முழுவதுந்தோற்றனன் முழவுத்தோளினான். 

[களன் தோல்வியடைந்தமை சொல்லல். | 

இ-ன். கழைசளி - கரும்பை முறிக்கின்ற, புகர்முகம் - புள்ளி 

பொருட்திப முகத்தையுடைய, களிறு - யானையும், தேர் - இரதமும, 

பரி - குதிரையும், இழை - ஆபரணமான து; தவழ - அசையாகன் ற, 

இள - இளமைதங்யெ, முலை - தனங்களையுடைய, மகளிர் - மாதர்களும், 

ஈட்டிய - சம்பாதித்த, விழு - மேன்மையாகிய, கமிதிச்குப்பைகள் - இர 

வியக்கும்பலும், வேலைசூழ் - சமுத் சிஞ்கூழ்ந்த, புவி - பூமியும், முழுவ 

அம் - ஆகிய வனைஜத்தையும், முழவுத்தோளினான்-மத்தளத்தையொத் தீ 

தோளையுடைய நளமகாராசன், தொற்றனன் - தோற்றுவிட்டான். எ-று, 

அனை த்தையுந்தோற்றனையருவிபாய்கவுட் 

னெக்களிமால்களிறனையடற்றத்தோய் 

மன ததிடைகினைக்குவதென னவல்லைநின் 

புனக்கொடிக்கியைர் தினிப்பொரு தும்யாமென்றான். 

[புட்கரன் மனைவிமாரை வைத்தாடுவம் என்னல். | 

இ-ள். அனைத்தையும் - முழுமையும், தோற்றனை - தோற்றுவிட் 

டாய், அருவி - மதசல வருவியானது, பாய - பாயாநின் த) கவுள்-கபோ 

லச்தையுடைய, சினம் - கோபம்பொருந்திய, களி - செருக்கையுடைய ; 

மால் - பெருமை பொருட்திய, களிறு அனைய - யானையை யொத்த, 

சீற்றத்தோய் - கோபத்தையுடைய ஈஎனே ! மனத்திடை-மனதினிடச் 

தில், நினைக்குவது என்னை - ஆலோசிப்பதென்னை, வல்லே - க்கத் 
க 
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தில், கின் - உன்னுடைய, புனக்கொடிக்கு - மனையாளுக்கு, இயைந் த- 

பந்தயத்துக் இசைந்து, நாம் - காம் இருவரும், இனிப்பொருதும் - இன! 

ஆடுவோம், என்றான். - என்று சொன்னான். எ-று. 28 

சூதாபெடலம் முற்றிற்று, 

அ. செய்யுள் - 967. 

தகர் நீங்குபடலம். 
ம் ணட 300 ஷடிழ30 வை 

| இப்படலத்தாம் சூதிற்றோல்வியடைந்த ஈளன் தான் பழய 

அரந்ககரத்தி லுள்ளாசோடும் வறியனாய்க் கூடியிருப் 

பதில் விழையாமல் அம்ககமைவிட்டு நீஙகல் 

சொல்லப்படுகன்றது | - % 

கலி வி நத்தம். 

என்றலுமுறுவலித் திசைக்கலாதன 

வொன்றுநீரைத்திடலுலங்கொடோளினாய் 

வென் நநின்னகர்வயின்மேவமலனெனாத் 

 அன்றுகானகஞ்செலத்துணித ன்மேயினான், 

[களன் காட்டுக்குச் செல்ல நினைத்தல். | 

இ-ள். என்றலும் - என்றுசொன்ன வளவில், முறு வலித்து. 

சிரித்த, இசைக்கலாதன - சொல்லப்படாதவைகளை, 8 ஒன்று முசைச் 

கடல -நீயொன்றுஞ் சொல்லாதே, . உலங்கொள் தோளிஞனய்-இரண்ட 

கல்லேயொத்த தோளையுடைய புட்கானே ! வென்ற - செயித்த, நின்ன 

கர்வயின் - உன்னூரினிடத்து, மேவலேன் எனா - இருக்கமாட்டே 

னென்று, துன்று - கெருங்யெ, கானகம் செல - காட்டினிடத்திலே 

போக, அணிதல் மேயினான் - நளமகாராச னிச்சயி,! ரான். எ-று, 1 

லாட்டிறன்மன்னவன்கமலவாண்டுக 

மீட்ட்ருமாசியலிழந்தபோ திலும் 

பாட்டளிக்கூர் தல்வேர் தவையிற்பைக்தொடை 

சூட்டியஞான் றினுந்துலங்குதின் றதே. 

[களன் ஏல்லாக்சோற்றும் வாட்டமுரு திருத்தல். | 

இ-ள். வாள் - வாட்போரில், திறல் - வல்லமையுடைய, மனன. 

வன் - நளமகாராசனது, கமலம் - தாமரைப் பூவை மொத்த, வாள்-ஒளி - 
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பொருந்திய, முகம் - முகமானது; ஈட்டரும் - சம்பாதித்தற்கரிய, அர, 

சியல் - அரசாட்சியை, இழந்தபோதுனும் - இழந்தகாலத்திலும், பாட்டை 

இராகங்கள் பாடா கின்ற, அளி - வண்டு கள் மொய்க்கின்ற, கூர்தல்- 

அளகபாரத்தையுடைய தமயந்தியானவள், வேந்து அவையில் - இராச 

சபையிலே, பைந்தொடை - பசியபூமாலையை, சூட்டிய ஞான்றினும்- 

சூட்டின நாளிற் பார்க்கிலும், துலங்கு ன்ற த-ிரகாசிக்கின்றது. எ-று, : 

சாமரையிரட்சொடைப்பைதாங்குநர் 

தமுகத்துமிமும்வாளேர் இச்செல்குந 

சேழமுறயாரையும்விலக்கமயந் துன் 

கோமகளினிதுை றஃகாயிலெய்தினான். 

[களன் தணிய அந்தப்புரம்போதல் கூறப்படுகின்ற து. | 

இ-ள். சாமரை இசட்டுநர் - சாமரை வீசுகிறவர்களையும், அடைப் 

பைதாங்குகர் - தாம்பூலப்பையய யேந்தப்பட்டவர்களையும், தீ. - அகஇ 

னியை, முகத்து - தன்முகத்தில், உமிழும் - கக்குகின்ற, வாள் - கத் 

தியை, ஏந்தி - தாய், செல்குநர் - வருகன்றவர்களையும், ஏம்உற-மயக்க 

முற, யாரையும் - மற்றவர்களையும், விலக்கி - நீக்கு, ஏந்தல்தான் - நளம 

காராசன், கோமகள் - தமயந்தி, இனிது - இனிமையாக, உழஜை-வாசம் 

பண்ணுறெ, கோயில் - அரண்மனையை, எய்தினான் - சேர்ந்தான். 

எ-று. 2 

கற்றையங்கவரியுங்கால்செய்வட்டமுங் 

கொற்றவென்கவிகையுமின் றிக்க்கானை தவன் 

மற்றடந்தோளினான்வருதல்காண்டலு 

முற்றதையென்கொலென்றுள்ள த்தெண்ணினள். 

[ சமயந்தி கணவனைத் தனிவால்கண்டு தியங்யோசத்தல். | 

இ-ள். கற்றை - தொகுதியாயிராகின் 2, அம் - அழூய, கவரியும்- 

சாமமரையும், கால்செய்வஃடமும் - சாந்தாற்றியும், கொற்றவெண் கவிகை 

யும் - வெண்கொற்றக்குடையும், இன்றி - இல்லாமல், கோதைவேல்- 

மாலையணிர்தவேலையுடைய, மல் - வலிமைபொருந்திய, தடம் - பருத்த, 

தோளினான் - தோளையுடைய நளமகாராசன், வருதல் காண்ட லும்-வரு 

தலைப் பார்த்தவளவில், உற்றதை - இப்படிக்கு இவன்வருவதை, என் 
கொல் - என்ன காரணமென்று, உள்ளத்து எண்ணினாள் - மனத்தில் 

ஆலோசித்தாள். எ-று. 4 
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எண்ணிவந்திறைஞ்சியவெழிற்கொம்பன் னவள் 

மண்ணியமதிநிகர்வதனரோக்குறுப் 

புண்ணுமைவேலெனப்புகுக்தயாவையும் 

ஈண்ணலர்க்கடர் தவேனம்பி-ூ றினான் . 

[களன் நிகழ்ந்தவெல்லாம் தமயச்இக்கு எடுத்துரைத்தல். | 

(இ-ள். ப வவ த-இப்படி யாலோசித் தெதிர்வந்து, இறைஞ 

இய - வணங்கிய, எழில் - அழகுபொருக்திய, கொம்பு ௮ன்னவள்-பூங் 

கொம்யையொத்த தமயக்தியினது, மண்ணிய - கழுவிய, மதிநிகர்-சந்தி 

ரனையொத்த, வதனம் - முகத்தை, கோக்குறா- பார்த்து, புண் - புண 

ணினிடத்தில், நுழை - நுழைகன் 2, வேல் என - வேலைப்போல, புகுக் 

தயாவையும் - தானடைந்தவைகளையெல்லாம், ஈண்ணலர்-சத் துருக்களை, 

கடந்த - செயித்த, வேல் - வேலையுடைய, கம்பி - ஈளமகாராசன், கூறி 

னான் - சொன்னான். எ-று, ர] 

சாழ்தடக்கையினானின்னசாற்றலும் 

விழிவாய்மடமயில்வெய் துயிர்ப்பொடு 

மா ழ்னெள்வருர் தனண்மழைக்கண ௬கு த் 

அழ்வலியிஅவெனவுளளந்தேறினாள். 

[தமயந்தி வருந்தித் தெளிதல். ] 

இ-ள். தாழ் - முழங்கால்மட்டும் நீண்ட, தடம் - விசாலமாகிய, 

கையினான் - கைகளையுடைய களமகரராசன்) இன்ன - இவைகளை, சாற் 

லும் - சொன்னவளவில், வீழி - வீழிக்கனியையொத்த,) வாய்-அதரத் 

தைய டைய, மடமயில் - தமயர்தியானவள், வெய்து உயிர்ப்பொடும்- 

வெவ்விய பெருமூச்சுடனே, மாழ்நினள் - மயங்கினாள், வருக்இனள்- 

வருத்தமுற்றாள், மழைக்கண் - குளிர்ந்த கண்ணின்றும், மீர் உகுத்த- 

கிரைச்சொரிந்து, ஊழ் - ஊழவினையின அ, வலி - வண்மை, இது என- 

இதுவென்று, உள்ளம்தேறினாள் - மனந்தெளிந்தாள். எ-று. 6 

இம் திரசேனனென் நிசைக்கும்பேருடை 

மைக்தனுமழலைவாய்க்கொடியுமாழ்குரு 

துய்ந்திடக்கொண்டுமபபரோசை3பாயநின் 

றந்ை த தன்வளநகர்சார்கவென் றனன். 

| மக்களைச்சொண்டு தந்தையிடம் சேர்கவென்று 
நளன் தமயட்திக்கு உரைசத்சல். | 

இ-ள். இர்திரசேனனென்று - இட்திர சேனனென்று, இசைக் 

கும் - சொல்லுகின்ற, பேருடை - நாமத்தை யுடைய, மைந்தனும- 
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பிள்ளையும், மழலை - மழலைச்சொல்லையுடைய, வாய் - வாயையுடைய 
கொடியும் - புதல்வியும், மாழ்கு உறாது - வருத்தமுறாது, உய்ந்திட- 

பிழைத்திருக்க, கொண்டு - உடன் கொண்டு, பேர்ஓசைபோய-பெருங் 

£ர்த்தியையுடைய, நின் - உன்னுடைய, தந்தை தன் - தகப்பனுடைய, 

வளம் - வளம்பொருந்திய, நகர் - பட்டினத்தை, சார்கஎன்றனன்-அடை 

யக் கடவையென்று (களமகாராசன்) சொன்னான். எ-று. 1 

உயிர்நிகர்மக்களோடுலங்கொடோளினாள் 

செயிரறுதந்தைபா ற்செல்கென்றேதலும் 

புயன றுங்கூர் தலாள்புண்ணினாடெரி 

யயினுழைக் தாலெனவலமந்தேங்களுள். 

[தமயந்தி வருந்தி யுடன்படாதிரங்கல், ] 

இ-ன்.' உயிர்நிகர் - உயிரையொத்த, மக்களோடு - பிள்ளைகளூட 

னே, உலம்கொள் - திரண்டகல்லி னழகைக்கொண்ட; தோளினான்- 

தோள்களையுடைய நளமகாராசன், செயிர் அறு-குற்றமற்ற, தந்தை பால்- 

தீகப்பனிடத்தில், செல்கஎன்று ஓதலும் - போகவென்று சொல்லலும், 

புயல் - மேகத்தை யொத்த, நறு - வாசனைபொருந்திய, கூந்தலாள்- 

அளகபாரத்தையுடைய தமயந்தியானவள், புண்ணின் ஊடு-புண்ணினுள், 

எரி - எரியாநின் ஐ, அயில் - வேலான து, நழைந்தால் என - நுழைந்தது 

போல, அலமந்து - மனங்கலங்கி, ஏங்கினாள் - அழுதாள். எ-று. 8 

நெடி படுகானிடைத்தமியைநீங்கப்போய்ப் 

பபெரலமளிமேற்பளளிகொள்ளவெங் 

கடி ௩கரடைர் தமெல்லையிற்கண்படி 

லடியனே ந்கிதனிலுமறனுண்டாங்கொலோ. 

இ-ள். நெடிபடு - சிள் வண்டுகளையடைய, கான் இடை-காட்டி 

ணிடத்தில், தமியை-சணியாகிய வென்னை, நீங்கிப்போய்-விட்டு நீங்டுப் 

போய், படு - உறுத்தாநின்ற, ப.ரற் - பரற்கல்லுகளாகிய, அமளிமேல்- 

அணையின்மீ அ, பள்ளிகொள்ள - நீர் - நித்திரைசெய்ய, வெம் - குரூர 

மாகிய, கடி. - காவலையுடைய, நநர் - பட்டின த்தை, ௮டைந்து-சோர்து, 

மெல் - யிருதுவாகிய, அணையில் - சயனத்தில், கண்படில் - (கான் 

கித்திரைசெய்யில், அடியனேற்கு - அடியேனுக்கு, இதனினும்-இதைப் 

பார்க்கிலும், அறன் உண்டாம் கொல் - தருமமுண்டோ. எ-று. று 

00 
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எனறவளுரைத்தலுமடங்கலேறனான் 

மென்றளிர்கவற்றுநின்மெல்லென் றழி 

கன் றவெம்பரல்படுகானினேகுதற் 

கொன் றுமேலென அயிருய்யுமோவென்றான். 

[ நின்னடி. - பருக்கைக்கற்படின் என்னுயிருய்யாசெனல். | 

இ-ள், என்று - இப்படியென்று, அவள் - அத்தமயர்தியானவள், 

உரைத்தலும் - சொன்னவளவில், மடங்கல்ஏறனான் '- அண்டுங்கச்தை 

மொத்த களமகாராசன், மென்தளிர் - மெல்லிய தளிரை, கவற்றும்- 

ஒருந்தச்செய்யும், நின் - என்னுடைய, மெல் என் - மிருதுவாகிய, 

சீறடி - இற்றடிகள், கன்ற - கன்றிப்போக, வெம்-குரூரமான, படுபால்- 

மணியாம் பருக்கைக்கல் லுண்டாடிய, காணின் - காட்டில், எருதற்கு- 

போதத்கு, ஒன்றுமேல் - பொருச்துமாகில், எனது உயிர-என்னுடைய 

பிராணன், உய்யுமோ என்றான் - பிழைக்குமோ வென்று சொன்னான். 

எ-று. 10 

பொ ற்பினுக்குறையுளாம்பொன்னங்கொம்பனா 

யற்பினுற்பயர் தசம்மக்களாயிடை 

யெற்பிரிக் தறைகுநரேனுமெங்ஙன் 

நிற்பிரிக் தாற்றுவர்நிகம்க் துவாயென்னான். 

(மக்கள் எற்பிரிந்தாலு நிற்பிரியார் என்று நளன் கூறல். | 

இ-ள். பொற்பினுக்கு - அழடிதற்கு, உறையுள் ஆம் - இருப்பிட 

மாகிய, பொன்னம் கொம்புஅனாய் - அழகுபொருந்திய பொற்கொம்பை 

யொத்த தமயந்தியே! அற்பினில் - அன்புடனே, பயந்த - பெற்ற, 

கமமக்கள் - நம்முடைய பிள்ளைகள், ஆ இடை - அந்தவிமன வட்டில், 

என்பிரிந்து - என்னைவிட்டுகீஙகி, உறைகு£ரேனும் - இருப்பாராயினும், 

எங்கனம் - ஏத்தன்மையாய், நின்பிரிந்து - உன்னைவிட்டு நீங்கி, ஆற்று 

வா - பொறுத்திருப்பார்கள், மெழ்த்துவாய என்றான் - சொல்லென்று 

சொன்னான். எ-று. மக்கட்குத் தந்சையிலுக் தாயா திக ரென்பதாம். 11 

கூற்றுறழ்குரு தி?வற்குரிசின் மக்கடா 

மாற்றினுமாற்றலா தஞரின் மூழ்கினு 

மாற்றருங்கற்பினாமகிழ்கர்கான்செல 

வேற்றுநாடுறைவதுவிமுமி? தோவென்றாள். 

இ-ள். கூற்றுஉறழ் - யமனையொத்த, குருதி - உதிரந்தோய்ந்த, 

வேல் - வேலாயுதச்சையுடைய, குரிசில்-அரசனே ! மக்கள்தாம்-பிள்ளை 
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சள், ஆற்றினும் - பொறுத்தாலும், அற்றலா து-பொறுக்காமல், அஞரில்- 

க்கத்தில், ஞூழ்கினும் - மூழ்கினாலும், மாற்றரும் - பிறசாற்கெடுத்தம் 

தற்கரிய, கற்பினார் - பதிவிரதா தருமத்தையுடைய பெண்கள், ம௫ழ்கா- 

புருடாகள், கான்செல - காட்டிற்யோக, வேற்றுநாடு உறைவது - வேறு 
தேசத்திற்போயிருப்பது, வீழுமிதோ என்றாள் - மேன்மையுடையதோ 

. வென்று ( தமயர்திசொன்னாள்) எ-று, 

அன்னாய் என்பது அனாய் என விகாரப்பட்டது. அன்பு அற்பு 

என்றாயது. அன்பாவ து தொடர்புடையார் மாட்டு நிகழ்வதோர் கழிவிரக் 

கம் என்பர் ஆசிரியர் நச்சிரைக் கினியர் ஆ-இடை என்பன, பொது 

விதி பெறாது 4 மாயிருஞாலம் ?? ஆயிடைத்தமிழ் கூறு நல்லுலகத்த, 

என் ஐவற்றிற்போல யகரவுடம்டடு மெய்பெற்றுவந்தது. அதற்குவிதி 

தொல் காப்பியம் எழத்ததிகாரப் புறனடையிற் காண்க. 12 
A சு 

விரிகடலமீம்தமும்வேலைஞாலமுஞ் 

- செருமுகத்தழலுமிழ்சிறுகண்யானையு 

மெரிமணிக்குப்பையுமெளிதினெய்தலா 

மருமகப்பெறுதன்மற்றரியதென் பவே. 

| தமயந்தி மக்கட்பேற்றின் அருமை கூறல். | 

இ-ள். விரி - பரந்த, கடல்-திருப்பாத்சடவி லுண்டாகிய, அயிழத 

மும் - தேவாமிர்தத்தையும், வேலை - சமுத்திரஞ்குழ்ர்த ஞாலமும்-பூமி 

மையும்; செருமுகத்து - யுத்தத்தி னிடத்திலே, அழல் உமிழ்-நெருப் 

பையுயிழ்னெற, சிறுகணயானையும் - சிறிய கண்களையுடைய யானைகளை 

யும், எரி - பிரகாசிக்கின்ற - மணிக்குப்பையும் - இரத்தினக் குப்பைகளை 

யும், எளிதின் எய்தலாம் - எளிதிலே யடையலாம்; அருமகபெறுதல்-- 

அரிய பிள்ளைகளைப்பெறுதல், அரிய அஎன்ப - அரியதென்று சொல்வார் 

(பெரியோர்கள்) எ-று. மற்று -ஏ - அசைகள். - 13 

விம்மிமின்னுழைமருங்கொகியவிக்கிய * 

கெ.ம்மைவெம்முலையிஞய்குதலைமென்மொழிச் 

செம்மையவருமகப்பெருத தீமையோர்க் 

சிம்மையுமறுமையுமின் பாகில்லையால். 

இ-ள். விம்மி - பருத்து, மின் - மின்னலையொத்த, நுழை- 

நட்பமாகிய, மருங்கு - இடையான து, ஒசிய - ஓஒடிந்துபோகும்படி, 

வீங்கிய - பூரித்த, கொம்மை - இளமைபொருட்திய; வெம் - விருப்பத் 
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தைச் செய்கின்ற, முலையினாப்-தனங்களையுடைய, தமயந்தியே ! குதலை- 

மழலையாகிய, மெல்மொழி - மிருதுவாயெ சொல்லையுடைய, செம்மைய - 

நல்ல குணத்தையுடைய, அருமக - அரிய பிள்ளைகளை, பெறுத-பெற்றுக் 

கொள்ளாத, திமையோர்க்கு - குற்றத்தையுடை யோர்ச்கு, இம்மையும- 

இப்பிறப்பிலும, மறுமையும் மயக்கம் இன்பம் இல்லை - ௬௧ 

மில்லை. எ-று, அலி அசை, 14 

எண்ணலும்வணரிருங்கூர்தலேந்திழை 

மன்னவமழலைவாய்மக்கடம்மொடு 

மின் னகுபரிது வைல்வீமன்மாநகர் 

அன்னுஅம்யாமெனச்சொல்லினளரோ, 

[எந்தை நகர்க்கு யாங்களெல்லோரும் ஏகுவம் என்றது. | ் 

இ-ள். என்னலும்-இப்படி யென்று அரசன் சொல்லவும், வணர்- 

வளைந்த, இரு - பெரிதாகிய, கூக்தல் - அளகபாரதீதையுடைய; ஏந்து 

இழை - சமயந்திமானவள், மன்னவ - அரசனே ! நம் - நம்முடைய, 

மழலைவாய் - மழலைச்சொற்கன் பொருந்திய வாயையுடைய, மக்கள்தம் 

மொடும் - பிள்ளைகளூடனே, யாம் - நாமிருவரும், மின்ஈகு-மின்னலைப் 

பழிக்காமின் ஐ, பரிதி - சூரியனையொச்ச, வேல்-வேலாயுதத்தையுடைய; 

வீமன் - வீமராசனுடைய, மாநகர் - பெரிய நகரில், தன்னுதும் - சேர் 

வோம், யாம் - நாம், என - என்று, சொல்லினாள் - சொன்னாள். எ-று. 

கோற்ஜொெடிசெல்வர்பா ற்குறையிரர் துநின் 

றேற்றயின் அயிர்சுமந்திருத்தலீ நிலா 

வாற்ர லுமானமுமறிவுங்கல்வியு 

மாற்றருஞ்சீர் த்தியுமா ற்றுமென் பவே. 

| மாமன் வீட்டில் மருகன்சென்று வாழ்தல் பதடித் 

தன் மைடென ஈளன் வழங்கல். | 

இ-ள். கோள்தொடி - தமயந்தியே ! செல்வர்பால் - செல்வத்தை 

யுடையவர்சளிடத்தில், குறை இரந்து கின்று - குறையைச்சொல்வி 

யிரந்துகின்று, ஏற்று - வாங்க, அயின்று - உண்டு, உயிர் சுமந்து இருத் 

தல் - உயிரைத்தாங்கி யிருத்தலானது, ஈறு இலா-முடிவில்லாத, ஆற்ற 

லும் - வலியையும், மானமும் - அபிமானத்தையும், அறிவும் - அறிவை 

யும், கல்வியும் - வித்தையையும் மாற்றஅரும் - நீக்கப்படாத,ர்த்தியம்-. 
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சத்தியையும், மாற்றும் என்ப - போக்குமென்று (பெரியோர்) சொ 
வார்கள். எ-று, 

மிக்கவெஞ்சமத் பனிமதி 
ரொக்கறுன்புறத்தனியுலகல்வாழுநர் 

புக்குவேட்டகத்தினிலுண்ணும்புன் மையோர் 

மக்களுட்பதடியென்றுரைக்கும்வையமே. 

இ-ள். மிக்க - அதிகரித்த, வெம்சமத்திடை - வெவ்வீயயுத்தத்தி 

னிடத்தில், வெருவி ஓடினர் - பயந்தோடினவர்களும், ஓக்கல் - சுற்றத் 

தார், துன்பு உற - வருத்தமடைய, தணி - தனித்திருர்து, உலகல்-உல 

கத்தில், வாழுகர் - செல்வத்துடண், வாழ்னெறவர்களும், புக்கு - போய, 

வேட்ட அகத்தினில்-மாமனார்வீட்டில், உண்ணும்-புசிக்கின்ற, புன்மை 

யோர் - இழ்மக்களும்) மக்கள் - மணிதருக்குள், பதடி என்று - பத 

சென்று, வையம் - உலகத்தார், உரைக்கும் - சொல்லுவர். எ-று, 17 

சான்றலுந்திருவுளமின்ன தாகுமேன் 

மன் றலந்தெரியலாய்மக்கடம்மைகம் 

மின் றிகழ்மானவேல்விதர்ப்பன்மாநகர் 

சென் றிடப்பணித்தருளென்றுசெப்பினாள். 

[ தமயந்தி பிள்ளைகளைத் தந்தை நகர்க்கு 

அனுப்புக என்று வேண்டல். | 

இ-ள், என்றலும் - இப்படியென்று அரசன் சொன்னவளவில், 

திருவுளம் - உம்முடைய த்தம், இன்னது ஆகுமேல் - இத்தன்மைய 

தாகுமானால், மன்றல் - வாசனைபொருக்திய, ௮ம்-அழகிய, தெரியலாய்- 

மாலையையுடைய அரசனே ! மக்கள் தம்மை - பிள்ளைகளை, நம் - நம் 

முடைய, மின்திகழ் - மின்னலைப்போலும் பிரகாசிக்கின்ற, மானம்- 

பெருமைபொருந்திய, வேல் - வேலாயுதத்தையுடைய, விதர்ப்பன் - வீம 

ராசனுவைய, மா£கர் - பெரிஈரகத்தில, சென்று இட - போக, பணித் 

தருள் - உத்தரவுகொடு, என்று - என்று, செப்பினாள்-தமயம்தி சொன் 

னை, எ-று, 13 

தண்டலில்பாகனைநோக்கித்தா துசேர் 

வண்டிபிர்தெரியலா ன்வருந, திமக்களை 

விண்டொடுபுரிசைசூம்விதாப் க 

கொண்டனை போகெனக்கூறினைரே 
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[தேர்ப்பாகனை போக்கிப் பிள்ளைகளைக் கொண்டு 

போவென்று களன் சாற்றல். | 

இ-ள். தண்டல்இல் - £ீங்குதலில்லாத, பாகனை ஃ தேர்ப்பாகனை, 

தொகு - பார்த்து, தாதுசேர் - மகரந்தஞ்சேர்ச்ச, வண்டுஇபிர் - வண்டு 

கள் ஓலிக்காகின்ற, தெரியலான் - மாலையையணிந்த ஈளமகரராசன். 

வருந்தி - வருத்தமுற்று, மக்களை. - பிள்ளைகளை, விண்தொடு-மேகத்தை 

யளாவாநின் ஐ, புரிசைகும் - மதில்சூழ்ந்ச, விதர்ப்பன் தன் உழை-வீம 

சாசணிடத்தில், கொண்டனைபோகென - கொண்டு போவென்ற, கூறி 

னான் - உத்தரவு கொடுத்தான். எ-று. அரோ - அசை. 19 

தழுவியதாதைதன்முகமுரந் தாயா த 

முழுமதியனையவாண்முகமுநோக்குறு 

விழிவழிநீருகவிம்மிவிம்மிரின் 

றமுதனாகண்டுமளோரலக்கணெய் தவ. 

[குரவரைப் பார்த்துக் குழவிக ிரங்கல். | 

இ-ல். தழுவிய - தங்களைத் தழுவிக்கொண்ட, தாதை தன்முக 

மும் - தகப்பனுடைய முகத்தையும்) தாயர்தம் - தாயாரினுடைய, முழு 

மதி அனைய - பூரண சந்திரனை யொத்த, வாள்ம்கமும் - ஒளிபொருக் 

திய முகத்தையும், நோக்குஉறு ஃ பார்த்து, விழிவழி - கண்ணின் வழி 

யிலே, நீர்உக - நீர்சிந்த, விம்மிவிம்மி கின்று - தேம்பித் தேம்பிநின்று, 

சண்டுளோர் - பார்த்தவர்கள், அ௮லக்கண் எய்த - துன்பமுறும்படி, அழு 

தனா - அழுதார்கள் எ-று. 20 

அலமருமக்கடமாகமெங்கணு ச 

முலைவழியொழுகுபானனைப்பமோநக்துவாய் 

புலர்தரப்பற்பல்கா ற்புல்லிக்கொண்டுகண் 

கலுழ்தருபுனலினாற்கழுவினாள ரா. 

[தமயந்தி பிள்ளைகளின் பிரிவாத்றா.து ஈணிவருந்தல். | 

இ-ள். அலமரு - மனங் கலங்காநின்ற, மக்கள்தம் - பிள்ளைகளு 

டைய, ஆகம்எங்கணும் - சரீ ரமுழுமையும், முலைவழி - முலையின் வழி 

யால், ஒழுகு - ஒழுகாகின்ற, பால் - பாலானது, நனைப்ப - நனைக்கும் 

படி, மோந்து - உச்சிமோந்து, வாய்புலர்தா - வாயுலர, பற்பல்கால்-அனக் 

தாம், புல்லிக்கொண்டு - தழுவிக்கொண்டு, கண்கலுழ்சரு - கண்ணி 

னின்று மொழுகாநின்ற, புனலினால் - சலத்தினால், கழுவினாள் - கழு: 

வினாள். எ-று, அரோ - அசை. 21 
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மடவரறன்னை யுமதுகைவேந்தையும் 

படு அயரொழிகெனவாற்றிப்பாகளாங் 

குடஓயிர்பிரித்தெனவுவகைமக்களைக் 

கொடி நெடுந்தேர்மிசைக்கொண்டுபோயினான். 

[தேர்ப்பாகன் நளன் மக்களை வீமன்தேசம் 

கொண்டு சென்றது, | 

இ-ள். மடவரல் தன்னையும் - சமயந்தியையும், மதுகை - வலியை 

யுடைய, வேந்தையும் - நளனையும்; படு - உண்டாகாநின்ற, தயர்ஒழி 

கென - துக்கரங்கக்கடவீரென்று, ஆற்றி - தணித்து, பாகன் - தேர்ப்பா 

கன, ஆங்கு - அவ்விடச்தினின்று, உடல் உயிர பிரித்து என - உடலையு 

முயிரையும் வேறு பிரித்த அதுபோல், உவகைமக்களை - சந்தோடத்தைச் 

செய்யும் பிள்ளைகளை, . கொடி - கொடியையுடைய, நெடுந்தோயிசை- 

கெடியதேரின்மீ து, கொண்டு ஏற்றிக்கொண்டு - போயினான் - சென் 
ரன. று, 22 

மிகைப்படு அன் பமும்விழையுமின் பமு 

மகத்திடைகிகரெனநோக்குமையனுந் 

தகைப்பருந் தயரொடுதளா்க் துசாம்புமேன் 

மகப்பிரிவிலுக் துயர்வலிதியாவதே. 

[ மகப்பிரிவைப் பார்க்கனும் துன்பம் வேறின்றெனல். | 

இ-ள் மிகைப்படு - அதிகரித்த, துன்பமும் - துயாத்தையும், 

விழையும் - இச்சிச்கப்பட்ட, இன்பமும் - இன்பத்தையும், அகத்து 

இடை - மனதில், நிகர்என - ஒப்பாக, நோக்கும்-பார்க்கின்ற, ஐயனும்- 

நளனும்; தகைப்பரும் - தடுத்தற்கரிய, துயர் ஒடு - அனபத்துடன, 

தளர்ந்து - வருந்தி, சாம்புஜேல் - சோர்வானேயானால், மகப்பிரிவினும்- 

மச்கட்பிரிவிலும், துயர் - துயரில், வலிது-வவிமை யுடையது, யாவது- 

எ.து? (ஒன்றுமில்லை) எ-று. 20 

சிலதியர் றாப்பியதேங்கொண்மெல்லிதம் 

மலர்மிசைகிதிப்பினும்வருந் அசர டி, 
ல் க நிலமிசைப்படுபரலுறைப்பநேரிழை 

புலவுவேற்காளைபின்ஜொடர்க் அபோயினள். 

[களன்பின் தமயந்தி காட்டிற்குச் செல்லல். | 

இ-ள். லெதியர் - தோழிகள், பரப்பிய - பாவச்செய்த, தேம 
கொள் - வாசனைகொண்ட., மெல் இதழ் - மெல்லிய விதழையுடைய, 
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மலாமிசை - புட்பத்தின்மீ து, மிநிப்பினும்-அடிவைத்தாலும், வருந்து 

வருந் தின்ற, சிறுஅடி. - சறியபாதங்களில், நிலமிசை - பூமியின்மீ து, 

படு - உண்டாகிய, பரல் - பருக்கைகள், உறைப்ப - உறுத்தும்படி, 

நேரிழை - தமயந்தியானவள், புலவுவேல் - புலா னற்றத்தையுடைய் 

வேலையேர்திய, காளை - ஈளன த, பின்றொடர்கது-பின்னே தொடாது, 

போயினாள் - சென்றாள். எ-று, 24 

மடவரறன்னெொடுமதுகைவேர் தனைக் 

கடிமுசசருதகோமறுகற்காண்டலு 

மிடியுறுமாவென்வேங்கிம்யங்கிநின் 

௮டல்வெறுத் துயிருகவு மல்கின்ளுார்சிலர். 

| இதுமுதல் நானகுபாட்டால் நளனை யிழந்தவர் செய்கை 

சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

உ. இ-ள். மடவரல் சன்னொடு - தமயந்தியுடன், மதுகை வேந்தனை- 

வலியையுடைய நளனை, கடி. - இறந்த, முரசு-பேரிகையினொவி, அறு த- 

நீங்காத, கோமறுகில் - அரசர்வீதியில், காண்டலும் - பார்த்தவளவில், 

இடிஉறு - மேகத்தி னொலியைக் கேட்ட, அரவு என - சர்ப்பத்தைப் 

போல, ஏங்கி ஏங்கி - மிகவு மேக்கமுற்று, நின்று - (திகைத்து) கின்று, 

உடல் வெறுத்து - தேகத்தை வெறுத்து, உயிருக - உயிர் நீங்கும்படி, 

சிலர் உழல்கின்றார் - சல ருழல்கின்றனர். எ-று, 25 

மண்ணியமணிவரசையனையமார்பினான் 

பெண்ணலங்க னிக் தவிப்பேதை தன்னொடு 

நண்ணருங்கானிடைநடத்தல்காணவோ 

கண்ணிணை படைத்தனன்௧கமலத?தானென்பார். 

இ-ள். மண்ணிய-கழுவிய, மணிவரை-அரசணமலையை அனைய. 

ஒத்த, மார்பினான் - மார்பினையுடைய நஈளமகாராசன , பெண்கலம்சகணிக் த- 

பெண்டன்மை முதிர்ச்த, இப்பேதை தன்னொடும் - இத்தமயந்தியு 

டனே, ஈண் அரு - போகப்படாத, கான் இடை - காட்டினிடத்தில்,௩டத் 

தல் காணவோ - போதலைப்பார்க்க்வோ, கமலத்தோன் - பிரமன், கண் 

இணை - இரண்டுகேத்திரங்களை, படைத்தனன் (எங்களுக்கு) அமைத்த 

னன், என்பார் - என்று (சிலர்) சொல்லுவார்கள். எ-று, 26 

மல்லடுதிணிபுயமன்னர்மன்னவ 

னெல்லையிறுயருழர் ?தகக்காண்டலு 
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மெல்லையில்வெடி த் துயிசொழிந்த தில்லையாற் 

கல்லினும்வலியஃதாகவ லுநெஞ்சென்டார். 

இ-ள். மல் - மல்லர்களை, அடு - கொல்லாநின்ற, திணி - பலம் 

பொருந்திய, புயம் - புயத்தையுடைய, மன்னர் மன்னவன் - அரசர்க்க 

ரசனாகிய களன், எல்லை இல் - அளவில்லாத, அயர் உழந்து - துன்ப 

முற்று, ஏக - போக, காண்டலும் - பார்க்கவும், ஒல்லையில் - சீக்கிரத்தில், 

வெடித்து - கபாலம் வெடித்து, உயிர்-பிராணனான த, ஒழிர்ததஇல்லை- 

நீங்கிய இல்லை, (ஆதலால்) கல்லினும் - சல்லைப்பார்க்கிலும், வலியதோ- 

வலிமையுடையதோ, கவலும் - துன்பப்படும், நெஞ்சு - மனமானது, 

என்பார் - என்று சொல்லுவார்கள். எ-று, 

கொல்லன், தச்சன் என்பன ஈறுகெட்டுக்கொல், தச்சு எனநின்றாற் 

போல மல்லர் என்பது மல் என நின்றது. உயிர்போங்காலத் அப் பிரமர் 

திரத்தைப் பிளந்து போவ அ துணிபாகலின் “ வெடி.த்துயி ரொழிந்த த 

இல்லையால் ”? என்றார். மார்பு வெடித்து என்றுரைப்பது ஈண்டைச் 

சிறப்பன்று. ஒல்லை - காலவிரைவு. ஆல் - அசை கல்லினும் - இதன் 

கண் ஐம்தனுருபு உறழ்பொருவில் வந்தது. 21 

தாயினுமருள் புரிதரணிமன்னவன் 

போயினன் கானிடையென் றபோழ்தினின் 

மாய்வுறப்பெற்றிலேமன்னர்மன்னன் பா 

லேயபேசன்பின ரெம்மியல்யாசென்பார். 

இ-ள். தாயினும் - தாயைப்பார்க்கிலும், அருள்புரி - உயிர்களிட த் 

திற் இருபையைச் செய்கின்ற, தரணி மன்னவன் - உலகத்தையாளு . 

நளன், கான்இடை - காட்டினிடத்தில், போயினன் - சென்றான், என்ற 

போழ்தினில் - என்று சொன்னபொழுதலே, மாய்வுமட் பெற்றிலேம்- 

இறக்கப்பெறவில்லை, (ஆதலால்) மன்னர் மன்னன்பால் - இராசாதிராச 

னாகிய ஈளனிடத்தில், ஏய - பொருந்திய, போன்பினர் - பேரன்பையு 

டையவர்கள் ; எம்மில் - எங்களைப்பார்க்கிலும், யார் - யாவர், (உளர்) என் 

பார் - எனறு, (சிலர்) சொல்வார்கள். எ-று. 28 

அடிதொ முமரசருமமைச்சாவெள்ளமு 

மடவியரனைவருமைந்தரீட்டமுங 

கொடி நெடுவீ திவாய்க்குறுகியெங்கணுங் 

கடன் மடைதிறந்தெனக்கலுழ்ச் திட்டாரரோ, 
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| இப்பாட்டால் மந்திரி முதலாயினோர் வரும்.துதல் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

இ-ள். அடிதொழும் - பாதத்தை வணங்காநின்ற, அரசரும் - இரா 

சாகளும், அமைச்சர் வெள்ளமும் - மந்திரிச் கூட்டங்களும், ம. வியர் 

அனைவரும் - மாதர்கூட்டங்களும், மைந்தர் ஈட்டமும் - புருடர்களீட்ட' 

மும், கொடி - கொடிகளையுடைய, நெடுவீதிவாய் - நீண்ட வீதியிணிடத் 

தில், குறு - வந்து, எங்கணும் - எவ்விடத்தும், கடல் மடை திறந்தது 

என - கடல்மடை திறந்ததுபோல, கலுழ்ந்திட்டார் - அழுதார்கள். எ-று. 

பொய்யுறுதீமொழிபுகல்கி2லனெனா 

வையநீயெம்மையிங்கருளில்2வந் து தன் 

கையகப்படுத்தினைகானி£2லகினின் 

மெய்யினும்பொய்ம்மையேவிழுமிதாமெனபார். 

[| இப்பாட்டால் அரசனைத் தடுத்தற்கு அவன்கோட்பாட் 

டிழிவு கூறப்படுகின்ற த. | 

இ-ள். பொய்புறு - பொய்யாகிய, தமொழி - தீயசொல்லை, புகல் 

இலேன் எனா - சொல்ல மாட்டேனென்று, ஐய-ஐயனே ! நீ-8, எம்மை- 

எங்களை, இங்கு - இப்பட்டணத்தில், அருளில் - இருபையில்லாத, 

வேந்துதன் - அரசனுடைய, கையகப்படுத்தினை-கையிற் சோத்தவனாய், 

காணில்ஏகின் - காட்டிணிடத் துக்குப் போனால், நின் - உன்னுடைய, 

மெய்யினும் - சத்தியத்தைப் பார்க்கிலும், பொய்மையே - பொய்யு 

சையே, விழுமிதாம் - மேன்மையுடையதாம், என்பார் - என்றுசொல்லு 

வார்கள். எ-று, 20 

இன னுயிருப்யும்ங்கென்றபோழ்தினும் 

பொனனவிர்முலையினார் புலர்க்தகதாலையு 

முன்னருஞ்சூதினும்பொய்ம்மைமூரி வற் 

கன்னவி2ருளியைகழறலாமென்பார். 

| இப்பாட்டால் இச்குதிற் பொய்யுரைப்பினும் வழுவல்ல 

வெனக் கூறப்படுகின்ற அ. | 

இ-ள். இங்கு - இவ்விடத்தில், இன்னுயிர் - இணியவயிரான த, 

உயயும - பிழைக்கும், என்றபோழ்துனும் - என்று சொல்லிய காலத்தி 

ஓம்; பொன - தேமல், அவிர் - பிரகாசிக்க, முலையினார் - முலையை 

யுடைய மடவார், புலர்க்தகாலையும் - பிணக்கன காலத்திலும், முன்ன 
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ரூம் - கினைக்கப்படாத, சூதினும் - சூதாட்டத்திலும், பொய்ம்மை-பொய் 

யுரையை, மூரி - பலம்பொருந்திய, வேல். - வேலாயுதத்தை யேந்திய 

கல்நவில் - மலைபோன்ற, தோளினாய் - தோளையுடைய அரசனே ! கழற 

லாம் - சொல்லலாம், என்பார் - என்றுசொல்லுவார்கள். எ-று, 51 

எண்டிசைத்தலைவருமெழில்கண்டேமுறத் 

தொண்டைவாய்மடமயின் மாலைசூட்டுநா ள் 

புண்டருகோட்டுவெங்களிற்றிற்போதரல் 

கண்டகணிவற்றையுங்கா ணுமோவென்டார். 

| இப்பாட்டால் தங்களூரையை களன் கொள்ளாதது கண்டு 

மந்திரிமுதலாயினொோர் வருச்சமடைந்தார் 

எனப்படுகின் ற த. | 

இ-ள். எண்திசைத் தலைவரும் - அட்ட திக்குப் பாலகரும், எழில் 

கண்டு - இச்கள னழகைப்பார்த்து, எழு - (இவ்வளவழகு நமக்கில்லை 

யென்று) மயக்கமுராறிற்க, சொண்டைவாய் - கோவைக்கணியையொத்த 

அதரத்தையுடைய, மடமயில் - தமயந்தியானவள், மாலை சூட்நொள்- 

சுயம்வாமாலையைச் குட்டியதினத்தில், புண்தரு - மாயமிசம்பொருந்க ம், 

கோட்டு - தந்தங்களையுடைய, வெம் - குரூரமான, களிற்று - யானையின் 

மீது, போதால் - (ீவிரிருவருங்) கோலம்வருதலை, கண்டகண் - பார்த்த 

கண்கள், இவற்றையும் - இக்கொடிய செய்கைகளையும், காணுமோ என 

பார் - பார்ககுமோவென்று சொல்லுவார்கள். எ-று, 02 

தத் 0 | £ 
மனனவனேகுதற்கி ஙகிமா ழ்குநர் 

அனனருங்கானிடைத்தொடர்ர் துசெல்குந 

ரின் லுயிர்செகுப்பலென் நிசையில்புன்மையோ 

னந்ககரிடைமுரசறைவித்தனரோ. 

[ இப்பாட்டால் ஈளனிடத் தன்புள்ளவராய்ப் புலம்புனெற 

அனைவர்க்கும் புட்கான் பொறாமையாற் கொடிய 

ஆக்கினை விதித்தானெனப் படுகின்றது. | 

இ-ள். மன்னவன் - நளமகாராசன், எகுதற்கு - காட்டித்போவ 

தற்கு; இரங்கி - அழுது, மாழ்குகர் - துன்பப்படுகின் றவர்களையும்,; துன் 

னரும் - போகர்கூடாத, கான்இடை - காட்டிணிடத்தில், தொடர்ர்.து- 

பின்னே தொடர்ந்து, செல்குநர் - போகின்றவர்களையும், இன்னுயிர்- 



720 நைட தம். 

இனிய௰வுயிர்களை, செகுப்பல் என்று - கொல்லு வேனென்று, இசைஇல்- 

புகழில்லாத, புன்மையோன் - அற்பனாயெபுட்கரன், அந்நகறிடை- அந்கக 

ரத்தினிடத்தில், முரசு - பேரிகையை, அறைவித்தான் - அடிப்பித் 

தான். எ-று, 30 

வசைபடுமன்னவன்வாய்மையாலறை 

விசிமுமவொலிசெவிவெதும்பக்கேட்டலு 

மிசைபடுமன்னவற்கிரங்கிமனாசெலா 

ம௪சணமென்புள்ளெனவலமக்ே தங்கினார். 

இ-ள். வசைபடு - அபடூர்த்தியையடைய, மன்னவன் - புட்கரரா 

சனது, வாய்மையால் - ஆக்கினையால், அறை - அடிக்கப்பெற்ற, விசி- 

வாரினாலிறுக்கிய, முரசொலி - முரசினுடைய சத்தத்தை, செவிவெ 

தம்ப - காதுகள்வெப்பமுற, கேட்டலும் - கேட்டவளவில், இசைபடு 

மன்னவற்கு - புகழையுடைய நளமகாராசனுக்கு, இரங்கனோரெலாம்- 

அழுதவர்க ளெல்லாரும், அசண மென்புள்ளென க அசுணமெனனும் 

பட்ியைப்போல, அலமந்து - மணஞ்சுழன்று, ஏங்கினார் - துன்பப்பட் 

டார்கள், எ-று. 

கொடிய ஒலிகேட்சில் இறப்பது ௮சணப்பறவவக் யெல்பாகலின் 

அதுபற்றி அத இவர்க்கு உவமானமாய்க் கூறப்பட்டது. ௦4 

வரு கதிமுன்போதருவமைச்சாவாண்முகம் 

புரிச் தனனோக்கியபொருவில்வாய்மையான் 

விரிந்த நாற்கேள்வியீறரத்ை தவேசொடு 

மரிக்தனிசெற்பிரிந்தாற்றலாமையால். 

[இதமுச லிரண்டுபாட்டால் களன் மந்நிரிருதலானோர்க்கு 

விடைகொடுத்தல் சொல்லப்படுகின்ற அ, | 

இ-ள். வருந்தி - வருத்தமுற்று, முன்போதரும் - முன்னே 
போகும்; அமைச்சர் - மந்திரிகளூடைய, வாள்முகம் - ஒளிபொருந்திய 

முகத்தை, புரிர்தனன் - விரும்பினவனாய், நோக்கிய - பார்த்த பொரு 

வில் - ஒப்பில்லாத, வாய்மையான் - சத்தியத்தையுடை ய களமகாராசன், 

விரிந்த - பரந்த, நூற்கேள்வியீர் - சாத்திரவிசாரணேை யுடையவர்களே, 

என்பிரிந்து - என்னைப் பிரிந்து, ஆற்றலாமையால் - பொறுக்கமாட்டா 

மையினால், அறத்தை - தருமத்தை; வேரொடும் - வேருடனே, அரிக் 

தீணிர் - அறுத்துவிட்டீர்கள். எ-று, 90 
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வாய்மையா னென்னு மெழுவாய் மேல்வரும்பாட்டில் என்றா 
னென்னும் ப.பனிலை கொண்டது. 23 

மேவருஞ்சூதினிற்றோற்றமேதினி 
யாவனும்வென்றலதாளவெண்ணு தல் 

கோவியல்பன் றவனாணேமேற்கொடு 

நீவிரென்வாய்மையைநிறுத் துவீரென்றான். 

இ-ள். மேவரும் - பொருர்அதற்கரிய, சூதினில் - சூதாட்டத்தி 
னாலே, தோற்ற - தோற்றுப்போன, மேதினியாவதும் - உலகமெல்லா 

வற்றையும், வென்றல து - (நான்) வெற்றி கொண்டல்லாமல், ஆள- 
ஆளுறெதற்கு, எண்ணுதல் - நினைத்தல், கோ - அரசர்களுக்கு, இயல்பு 

அனறு - தருமமன்று, (ஆதலால்) அவன்-அந்த புட்கானுடைய, ஆணை- 

ஆக்கனையை, -மேற்கொடு - ஏற்றுக்கொண்டு, நீவிர் - நீங்கள், எண்- 

என்னுடைய, வாய்மையை - சத்தியத்தை, நிறுத்துவிர் - நிலேகிறுத் தவ 

கீள், என்றான் - என்று சொல்லினான். எ-று. 20 

முளரியால்வெர் தவெங்கானின் மொய் அக 

ளளியொபுபுலம்பினரமுதகட்கடை த் 

அளியினிலவித்தனர் தொடசவெக்திறற் 

களிமதக்களிற்றினா ன்கானினேகினா ன், டி 

இ-ள். முளரியால் - அக்கினியினால், வெந்த - நீறுபட்ட, வெம் 

கானில் - வெவ்விய காட்டினிடத்து, மொய் - நிறைந்த, துகள் - தாட் 

களை, ௮ளியொடு - இரக்கத்துடன், புலம்பினர்-புலம்பினவராய், அழுத- 

அழுத, கண் கடை - கண்ணின்கடையிலிருந்து வராநின்ற, துளியி 

னின் - நீர்த்துளியினால், அவித்தனர் - அவித்தவர்சளாய், தொடர-பின் 

ரெொடர, வெம் திறல் - குரூரமான வலியையும், களி - செருக்கையும், 

மதம் - மும்மதம்தையுமுடைய, களிற்றினான் - யானையையுடைய கள 

மகாராசன், கானில் - காட்டிணிடத்தில், ஏ௫னான்-சென்றான். எ-று, 37 

திருகுவெஞ்னெக்கலிசெல்வன் பின்றெடர் 

 பரிசனம்யாவுமெய்பதைத் துமீடர 

முருகுறழ்பொற்பினான்முன்னரேகிய 

வருசெறிதெரிவுமு வஞ்சமாற்றினான். 

இ-ள். திருகு - மாறுபாட்டையும், வெம் - வெவ்விய, சனம். 

கோபத்தையுமுடைய, கலி - கலிபுருடனானவன், செல்வன - களது 

ol 
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டைய, பின்தொடர் - பின்னே போடன்ற, பரிசனம் யாவும் - ஏவல் 

செய்வோ ரெல்லோரும், மெய் பதைத்து - சரீரந்துடித்து, மீள்தர- 

திரும்பும்படி, முருகு உறழ் - சுப்பிமணியரையொத்த,) பொற்பினான்- 

அழகையுடைய நளமகாராசன், முன்னர் ஏய - முன்னேபோன, ௮௫ 

நெறி - அரிய வழியானது, தெரிவுறா -'தெரியாத,; வஞ்சம-மாயையை; 

அற்றினான் - செய்தான். எ-று, 36 

அற்றுவஞ்சனையினாலழகுவாய்ந்தபொற் 

கோற்றொடி தன்னொடுங்கொற்றமன்னவன் 

ரேற்றுதல்காண்கிலார் அயரமெய் திநின் 

அாற்றொழுகண்ணினருள்ளமா ழ்கினாூ. 

இ-ள். ஆற்று - (கலி) செய்த, வஞ்சனையினால் - மாயையினால், 

அழகு வாய்ந்த - அழகு பொருந்திய, பொன்கோல்தொடி தன்னெொடு- 

தமயந்தியோடும், கொற்ற மன்னவன் - வெற்றிபொருந்திய ஈளமகர 

ராசன், தோற்றுதல் - தெரிதலை, காண்டுலர் - பார்க்கா தவர்களாய், துய 

ரம் - துக்கத்தை, எய்தி - அடைந்து, நின்று - நின்று, ஊற்று - சுரப் 

பான ௮, எழு - தோன்றுகின் ற, கண்ணினர்-கண்களையுடைய பரிசனங 

கள், உள்ளம் மாழ்கினொர் - உள்ளத்தில் மயங்கினார்கள். எ-று, 99 

ஆயினுமினிதருள் புரியுமெம்பிரான் 

ாயமென் மலசடிச்சுவகொண்குலேம் 

போயினனயாண்ட டவாபுணாப்பினாயை திம் 

மா யமென் றருகெறிமரு ங்கிற்றேடுவார். 

இ-ள். ஆயினும்-தாயமைக்காட்டினும், இனிது-இனிதாக, அருள்- 

கிருபையை, புரியும் - செய்கின்ற, எம்பிரான் - எங்கள சனாநகிய நளமகா 

ராசன இ, தூ - பரிசுத்தமாக, மெல் - மெல்லிய, மலர்-தாமரை மலர் 

போன்ற, அடிச்சுவடு - அடிக்குறியை, காண்கிலேம் - நாங்கள் காண 

வில்லை, யாண்டு - எவ்விடத்தில், போயினன் - போயினான், இம்மாயம்- 

இந்த வஞ்சனையான த, எவர் புணர்ப்பினன அ - யார் சம்பந்தத்தினா 

லுண்டாகியது, என்று - என்றுபேசிக்கொண்டு, . அருநெறி - அரறியவழி 

யை, மறுகில் - பக்கங்களில், தேடுவார் - தேடுவார்கள். எ-று. 40 

தேடினர் புகுமிடந்தெரியலாமையில் 

வாடின ரருகெறிமரு ல்கிஃனார்வழி 



நகர்நீங்கு படலம். 28 

கூடினரின் அயிர் கூற்றங்கைக்கொள 

வீடினராமெனவி ழ்ர் துவிம்மினார். 

இ-ள் தேடினர் - தேடினவர்கள், புகுமிடம் - அரசன்போன 

விடம், தெரிலொமையில் - அறியாதபடியால், வாடினர் - வாடினார்கள், 

அருநெறி - அரிய வழியினது, மருங்கில் - பக்கத்தில், ஒர்வழி - ஒரு 

வழியை, கூடினர் - அடைந்தார்கள், இன் உயிர் - இணியவுயிரை, கூற் 

றம் கைக்கொள - யமன் கொண்டுபோக, வீடினராமென - இறந்தவர் 

போல, வீழ்ந்து - நிலத்திலே விழுந்து, விம்யினார் - அழுதார்கள். எ-று. 

கொன்னுனையலங்கல்வேற்குவவு த்தோளினான் 

சென்னெறிகண்களிற்றெரியக்காண்கில 

ரின்ன லுற்றமுதழுதேங்கியேங்கியத் 

தொன்னகரடைகந்தனர்தொடாச் துமீளோசெலாம். 

இ-ள். கொல் - கொல்லாநின்ற,; நனை - கூர்மையுடைய அலவ 

கல் - வெற்றிமாலையணிக்த வேல் - வேலையுடைய, குவவு ச்தோளினான்- 

இரண்ட தோளையுடைய நளமகாராசன்,; செல்நெறி - போனவழியை, 

கண்களிற் - தேத்திரங்களில், தெரிய - அறிய, காண்கிலார்-காணாதவர்க 

ளாய்,; இன்னல் உற்று - அன்பமுற்று, அழுதழுது - புலம்பிப்புலம்பி, 

ஏங்கி ஏங்கி - மிகவு மேக்கமுற்று, தொடர்ந்துளோர். எலாம் - பின் 

றெொடர்ந்து போனவர்கமளல்லாரும், அத்தென்னகர் - தங்கள் பழைய 

நகரை, அடைந்தனர் - சேர்ந்தார்கள். எ-று, 42 

பறவைகள்குடம்டையுட்பார்ப்பருத் இல 

கறவைகள்புனிற்றிளங்கன் றுக்கூட்டில 

நறவுயிர் த் தலர்கிலமலர்கணாமவே 

லிறைவனே கனன்வனத்தென் றபின்னரே. 

| இதுமுதல் ஏழுபாட்டால் நளன் சென்றபின் 

அததேயத்தி லுண்டாடிய செய்கை 

சொல்லப்படுகின் ற அ. ! 

இ-ள். நாமம் - அச்சத்தைத்தருகின்ற, வேல் - வேலையடைய, 

இழைவன் - நளமகாராசன், வனத்து-காட்டினிட த்தில், ஏனெனேென்ற 

பின்னர் - போயினானென்றபின்பு; பறவைகள் - பட்சிகள், குடம்பை 

புள் - கூண்டுச்குள்ளே, பார்ப்பு - தங குஞ்சுகளை, அருத்தில, இரை 
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புட்டவில்லை, கறவைகள் - பசுக்கள், புனிறு இளங்கன்றுக்கு - மிகுந்த 

விளங்கன்றுகளுக்கு, ஊட்டில் - பாலூட்டங்கொடுத்தில, மலர்கள்-புட் 

பங்கள், நறவு உயிர்த்து-தேனைத்தந்து, அலர்கல-மலரவில்லை. எ-று. 43 

வான்மறக்தன துளிவழங்கலின்னிசை த் 

தேன் மறந்தன மடமகளிர்தேங்குழல் 

பான் மறந்தன பசுங்குழவிபாய்கவிட் 

கான்மதமறக் தனகளிசல்யானையே. 
+ 

இ-ள். வான் - மேகங்கள், துளிவழங்கல் - மழை பெய்தலை-மறக் 

தன - மறந்துலிட்டன, இன் இசை - இனிய இசையையுடைய, தேன்- 

வண்டுகள், மடமகளிர - இளமைபொரும் திய பெண்களுடைய, தேம் 

குழல் - வாசனைபொருந்திய அளகத்தை மறந்தன - மறந்துவிட்டன, 

டசுங்குழலி - இளங்குழந்தைசள், பால் - பாலுண்ணலை; மறந்தன- 

மாறக் அவிட்டன, களி - செருச்ககையுடைய, நல் - நல்ல; யானை - யானை 

சன், பாய் - பெருகாநின்ற, கவுள் - கன்னத்திலுண்டாகய, கான்மதம்- 

லாசனைபொருந்திய மதவமுடத்தை, மதந்தன - மறந்துவிட்டன. எ-று, 

வ - அசை, 44 

மலர் ப்பசுந்தா ழ்கூழன் மகளிர்கேள்வர்பாற் 

புலத்தலுங்கலத்தலுமபொருரம் துழுபமையா 

லலத்தகம்ழக்த னகுஞ்டுிபந்க லார் 

முலைச்சுவடிழர்தன முழவுத்தோள்களே. 

லட 

இ-ள். மலர் - புட்பங்களையணிந்த, பசு - பசுமையாதிய சாழ்- 

ஈண்ட, குழல் - கூந்தலையுடைய, மகளிர் - மாதர்கள், கேள்வர்பால்-கண 

௨ரிடத்தல், புலத்தலும் - பிணக்கத்தையும், சலத்தலும் - புணர்ச்சியை 

யம், பொருர்துருமையால் - அடையாமையால், குஞ்சி - குடுமிகள், 

அலத்தகம் - செம்பருசச் குழம்பை, இழந்தன-நீங்கிவிட்டன , ௮ நலார்- 

ந்த மாதருடைய, முலை ச்சுவடு - தனத்தன் குறியை, முழவு-மத்தளம் 
போன் தோள்சள் - புயங்கள், இழந்தன - நீங்கின, எ-று. 

ஊடில் அதுஜாவதர்குத் தலைவிபாதத்திற் றலைவன் வணங்கின் 

அப்பொழுது அவள் பாதத்துச் செம்பஞ்சு அவன் குடுமியித்படும், 

புணர்ச்சி யுண்டாளால் அவர் தனத்தில் எழுதிய சந்தனக்கோல மாட 

வர் பயத்திற்பத்யும், இவை துன்பச்தீனா லின்மையால் இழந்தன 

வெனரார். 45 



/ » 

வர 1] 1 ந்கர்நிங்கு படலம், 

அள்ளிலைவேற்கணாரங்கைமீதுவைக் 

தெள்ளருமின்மொழிபயிற்றலின்மையால் 

, வள்ளவாயாரமு அண்ணும்வண்கிறைக் 

கள்ளையுந்?தன்மொழிகளைக்கலற்றவே. 

இ-ள். அள் - கூர்மைபொருந்திய, இலை - இலைபோன்ற, வேல்- 

வேலாயுதத்தை யொத்த, கணார் - கண்களையுடைய பெண்கள், அங்கை 

மீது - அழகிய கையின்மிது, வைத்து - வைத்துக்கொண்டு, எள்ளு 

இகழ்ச்சியில்லாத; இன் - இனிமையான, மொழி - சொற்களை, பயிற்றல 

இன்மையால் - கற்பிக்காதபடியால், வள்ளம்வாய் - நிண்ணத்தினிடத் 

தில், ஆர் - நிறைந்த, அழுத - பாலை, உண்ணும் - குடிக்கும், வள்- 

வளப்பம்பொருந்திய சிறை - இறகையுடைய, இிள்ளையும்-கிளிப்பிள் ளோ 

யும், தேன் - மதுரமாகிய, மொழி - சொற்களை, இளக்கல் அற்ற-பேசுத 

லொழிர்தன. எ-று, 46 

வாம்பரியிழர் தனவா வுமைங்க தி 

யேம்பலின்விழவணியிழக் தகோமறு 

காம்பல்வாயி ந் தன முறுவலாரதிற் 

நீம்புகையிழந்தன செம்பொன்மாடமே. 

இ-ன். வாம் - தரவுகின்ற, பரி - குதிரைகள், வாவும் - தாவா 

நின்ற, ஐங்கதி - ஐவகை நடையினையும் இழந்தன - நீங்கி விட்டன, 

எம்பலின்-வருத்தத் துடன், விழவணி-உற்சவாலங்காரத்தை, கோமறுகு- 

அரசலீதிகள்; இழந்த - நீங்கவிட்டன, ஆம்பல் - செல்லல்லி மலச் 
ச = » ந Q ட் டி ப் ணி த ந ட இலி க i 

போன்ற, வாய் - பெண்களுடைய வாய்கள், முறுவல் - புன்சிரிப்பை, 

இழந்தன ட் நீங்கவிட்டன, ஆர் - நிறைந்த, அலெ- அ றெகட்டையின ஆ | 

இ. இணிமையாதிய, புகை - புகையை, செம்பொன் - வந்த பொன் 
௧௫ மல் 

ஞ்ற்செய்த, மாடம்-உபரிகைகள், இழக்தன-5ங்னெ, எ-று, ஏ-அசை. 47 

பாவலரிழக்தனர்பரிசி லுண்ப வி 

தேவருமிழர்தனர் கலியின் நிமையா ற் 

காவலனெடிபகொனிலேகலால் 

யாவருமிழந்தனரின்பமென்பவே, 

இ-ள். பாவலர் - புலவர்கள்) பரிசில் - தியாகத்தை, இழர் தனர். 

நீங்கனொர்கள், உண் - உண்ணப்பட்ட, பலி - அவியை, தேவரும்- 

தேவர்களும், இழந்தனர் - இழர்து விட்டார்கள், கலியின் - கவிபரு... 
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னுடைய, திமையால் - பொல்லாங்கனால், காவலன் - ஈளமகாராசன், 

நெடிபடு - சிள்வண்டையுடைய, கானில் - காட்டில், ஏகலால் - போத 

லினால், யாவரும் - எல்லோரும், இன்பம் என்ப - இன்பமென்பன 

வற்றை, இழந்தனர் - நீங்கினார்கள். எ-று, 46 

அறந்தலைமயங்கின பொய்ம்மையார்க்தன 

மற்ந்தலேயெடுத் தன தீமைமல்கன 

திறமபின மனுநெ றிதவங்கடீர்ந்தன 

மிறைந்தன வஞ்சனை கேமியெங்குமே, 

ஒ இ-ள். நேமி யெககும் - உலகமெங்கும், அறம் - சருமம், தலை 

மயங்கின - தலைதமொறின; பொய்ம்மை - அசத்தியம், ஆர்ந்தன- 

நிறைந்தன, மறம் - பாவங்கள், தலை எடுத்தன - வளர்த்தன, தீமை- 

அர்கடத்தைகள்,; மல்னெ - நெருங்கின, மனுகெறி - இராசதருமம் , 

திறம்பின - கெட்டன; தவங்கள் - தவசுகள், தீர்க்தன - நீங்கின, வஞ் 

சனை - வஞ்சனைகள், நிறைந்தன - நிரம்பின, எ-று. த 49 

நகர்நீங்குபடலம் முற்றிற்று, 

அ, செய்யுள்-101 0. 

கானபுகுபடலம். 

2 De 

[இப்படலத்தால் தன் னகரைவிட்டு நீங்கி நளமகாராசன் 

பிறர் ஈகரில் தன்னிலை தப்பிச் செல்வதில் லிருப்ப 

மின்றிக் கானகம் புகுதல் சொல்லப்படுகின்ற அ. | 

கலி விநக்கம். 

%* சிம்பில்களி தத் க்சாலப்க திய 

அதளிருூல்பிலிற்றின துணர் த்தபூங்கொ டி 

முளிசனை தளிர்த்தன முகைத்தபைக் தரு 

ஈளிகடற்றுனையான டரந்தகானமே. 

| இதுமுதல் மூன்றுபாட்டால் ஈளன்சென்ற 

ட் இடச்துண்டாகிய செப்புச் or 

சொல்லப்படுகின் ற த. | 

டன், களிர் “ட. ஞுளிர்கீிபொருர்கிய, கடல்: கறுத்தக் 
யொத்த, .தானையான் - சேனையையுடைய களமசாராசன், நடந்த. 

க் 
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கான்புகு படலம். ப 29 

சென்ற, கானம் - காட்டினில், களி - களிப்பையுடைய, மயில் - மயில் 

கள், குனித்திட - கூத்தாட, காலம் அன்றியும் - கார்கால மல்லாமலும, 

துளி - நீர்த்துளிகளை, முகில் - மேகங்கள், பிலித்றின - பெய்தன, பூ- 

பொலிவுபொருட்திய, கொடி - கொடிகள், துணர்த்த- பூங்கொத்துகளைச் 

செய்தன, முளிசினை - உலர்ந்த இளைகள், தளிர்த்தன - துளிர்த்தன, 

பைக்தரு - பசுமையாகிய விருக்கங்கள் , முகைத்த - அரும்பின. எ-று. 1 

விள்ளருமதரிடைவெதும்பும்வெம்பரல் 

கள்ளவிழ்மலரெனக்குமைக்துகாட்டினா 

வொள்ளழற்கதீர்சுடவுலரும்வெஞ்சுரம் 

வளளவாய்மலர்விரிமருதம்போன் றத. 

இ-ள். விள்௮ரு - சொல்லுதற்கரிய, அதர்' இடை. - வழியிலே, 

வெதும்பு - சடாநினற, வெம் - வெப்பமான, பரல் - மணியாம் பருக் 

கைகள், கள் - தேனுடன், அவிழ - விரியாநின்ற, மலர்என - புட்பம * 

போல, குழைந்து - மிருதுவாய், காட்டின -.காண்பித்தன, ஒள் - பிர 

காசம்பொருந்திய, அழல் - அமற்றாநின்ற, கதிர் - குறியகிரணங்கள் , சுட- 

தக்க, உலர் - காய்ந்த, வெம் - வெப்பமரகிய, சுரம் - பாலைநிலமான து, 

வள்ள ம் - இண்ணமபோல, வாய் - முகத்தையுடைய, மலர் - புட்டங்கள், 

அவிழ் - விரியாகின் ஐ, மருதம் - மருதநிலத்தை, டோன்றது - ஒத்திராக் 

தது. எ-று, ஏ - அசை. 2 

ஊறுசெய்தூன்சுவைத் அடம்புவிக்கிய 

வா றலைகளவருமளியராயினார் 

வே றினியுரை ப்பதென்வெருவுமானொடு 

மாறுகொளுமுவையுமாற்றந் தீர்ந்தவே. 

இ-ள். ஊறுசெய்து - கொலைசெய்து, ஊன - மாமிசத்தை, 

சுவைத்து - புசித்து, உடம்பு - சரீரத்தை, வீக்கிய - பருக்கச்செய்த, 

் அறலை - வழியிணிடத்திற் பறிக்கின்ற, கள்வரும் - திருடரும், அளிய 

ராயினார் - இருபையுடையராயினார்கள், வேறு - வேறாக, இனி - இனி 

க உரைப்பது என் - சொல்லுவதென்னை, வெருவும்-அஞ்சாறின த) 

ஆலெடு - பசுக்களுடனே, மாறுகொள் - பசைகொண்ட, உழுலையும்- 

“புலியும், மாற்றம் - பகையை, தீர்ந்த - மீங்கின. எ-று. - அசை, 2 

ஆயிடையுயிர்நிகசசணங்கனாளொடு 

மேயதனனைகர்ஓயின் விசும்புபோழ்க் துலாங் 
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காய்கதிர் நழைகலாக்காவினாடல்போற் 

போயினன ழலுமிழ்புலவுவேலினான். 

இ-ள். ஆ இடை - அந்தப்பாலைநிலத் தில், உயிர்நிகர் - தன்னுயி 

ரையொத்த, அணங்கனாளொடும - தெய்வப் பெண்ணை யொத்த தமயந்தி 

யுடன், மேய - பொருந்திய, தன் - தன்னுடைய, நகர்வயின் - பட்டி 

னச்இன்கண், விசும்பு - மேகங்களை, போழ்ந்து - பிளந்துகொண்டு, 

உலாம் - உலாவுகின்ற, காய் - காயாநின்ற, கதிர் - சூரியகரணமானது, 

அழைகலா'- நுழையக்கூடாத, காவின் - சோலையில், ஆடல்போல்-விளை 

யாடல்போல், அழல் - அக்கினியை, உமிழ் - கக்காகின் த, புலவு - புலால் 

நாற்றம் பொருந்திய, வேலினான் - வேலையுடைய ஈளமகாராசன், போயி 

னன் - நடந்தான். எ-று, 4 

அள்ளிலைப்பூணினானைகுமா ற்றிடைக் 

கொள்ளைவண்டினமிழிர றவுகூட்டுணும் 

வள்ளவாய்மலரவிழ்வாவியங்கரைப் 

புள்ளுருக்கொடுகலி ம்பாயினானசோ. 

இ-ள். அள் - நெருங்கிய, இலை - இலைபோன்ற, பூணினான்-ஆப 

சணங்களையணிந்த ஈளமகாராசன், ஏகும் - போகாநின்ற, ஆற்றிடை- 
காட்டுவழியிலே, கொள்ளை - மிகுதியாகய, வண்டு இனம் , - சுரும்புக் 

கூட்டங்கள், இழி-பெருகாநின்ற, நறவு - தேனை, கூட்டுணும்-கொள்ளை 

கொள்ளும்படியிருக்கின்ற, வள்ளம் - கஇண்ணம்போன்ற, வாய் - முகத் 

சையுடைய, மலர் - புஃபங்கள், அவிழ் - விரியாநின்ற, வாவி - தடாகத் 

தனது, அம் - அழகிய, கரை - கரையினிடத்து, புள் - உருக்கொடு- 

அன்னத்தினுருவைக் கொண்டு, கலி - கலியன், போயினான்-சென்றான். 

எ-று, ழ் 

வாவியி ன்மருங்குகன்மணிகள்கோத்தெனத் 

தூவியம்பொற்கசுறைமென் புட்டோன் றலு 

மோ வியரெழுதருமுருவப்பைங்கொடி 

காவியங்கண்ணிணைகளிப்பநோக்கினாள். ட் 

இ-ன். வாவியின் - தடாகத்தின அ, மருங்கு - பக்கத்தில், ஈல- 

நல் ல; மணிகள் - முத்துக்களை, கோத்துஎன - கோவையிட்டதுபோல, 

தூவி தூவியெனப்பட்ட, ௮ம் - அழிய, பொன் - பொற்பிரகாசம் 

பொருதி, சிறை - இறகையுடைய, மெல் - மிருதுவாகிய, புள் - அன் 

னப்புள்ளான இ, தோன்றலும் - காணலும், ஓவியர் - இத்திரக்காரர்கள் , 
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எழுதரு - எழுதற்கரிய, உருவம் - வடிவத்தையுடைய, பைங்கொடி- ௬ 

மையாகிய கொடிபோன்ற தம௱ர்திபானவள்; காவி - நீலோற்பலத்தை 

யொத்த, ௮2 - அழகிய, கண் இணை - இரண்டுசெத்திரமும், கஸிப்ப- 

மகிழும்படி, நோக்கினாள் - பார்த்தாள், எ-று, 6 

பன்மலர்கஞலிமபனிகொள்வாவியிற் 

மொன்னவிர்கொடுஞ் சிறைப்புளளை நோக்குறு 

மன்னஈம்மணநிலமுடி த் தவண்கிறை 

யன்னமென்யுள்ளினீ தழகுவாய்ந்ததே. 

இ-ள். பல் - கானாவிதமான, மலர் - புட்பங்கள், கஞவிய - நெருங் 

கய, பணிகொள் - குளிர்ச்சியைக்கொண்ட, வாவியில் - தடாகத்தில், 

பொன் - பொன்போல), அவிர் - பிரகாசியாநின்ற, கொடுஞ்சிறை-கொடு 
மையான இறகையுடைய, புள்ளை - அன்னத்தை, நோக்கு - பார்த்து) 

மன்ன . - அரசனே ! ஈம் - நம்முடைய, மணநிலை - விவாகத்தை, 

முடித்த - நிறைவேற்றின, வண்சிறை - வளப்பமாகிய இறகைபுடைய, 

அன்னமென்புள்ளின் - தெய்வ அன்னத்தைக் காட்டினும், ஈது-இப்ப 

றவை, அழகு - அழகை, வாய்க்தது - பொருந்தியது. எ-று. 7 

மற்றுமோருயிரெனவளர்த்தபூவையுஞ் 

சொற்றருகிள்ளையுமறப்பத் தூமணிப் 

பொற்றடர்தொளினய்பொன் னம்புள்் ளினைப் 

பற்றிநீதருகெனப்பணிர் அக றிஞள், 

இ-ள். மற்றுமோர் - மற்றொரு, உயிர் என-உயிரபோல, வளர்ச்ச- 

வளர்த்த; பூவையும் - நாகணவாய்ப்புள்ளையும், சொல் - மொழிகளை, தரு- 

சொல்லாநின்ற, இள்ளையும் - கிளிப்பிள்ளைகளையும், மறப்ப-மறக்கும்படி , 

தூ - பரிசுத்தமாகிய, மணி - இரத்தின வடமணிர்த, பொன் - அழிய, 

தட - விசாலமாகிய, தோளினாய் - புயத்தையுடைய அரசனே ! பொன்- 

பொன்போன்ற, அம் - அழயெ, புள்ளினை - அன்னத்தை, பற்றி- 

பிடித்து, 8 தருக என - நீ கொடுப்பாயாக வென்று, பணிந்து-வண௩கி, 

கூறினாள் - சொன்னாள். எ-று, 8 

ஓர் துலிருவருமுடுத் தமற்றையோர் 

காரகிற்நிம்புகை நமழமுநீவிகொண் 
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டேர்கொடியி ருக்தன விலை ஈள்பூணினாய் 
வார்சிறைப்புள்ளினை வளை த் துமென்றனனள். 

இ-ள். ஓர் தல் - ஒராடையை, இருவரும் - நாமிரண்டுபேரும், 

உடுத்து - தரித்துக்கொண்டு, mo ழ்திபமும் - மற்றொரு, கார் - கறுத்த, 

அகில் - அதிற்கட்டையின அ, தீ த 2 இணிமையாகிய, புகை - தூமம், கம 

மும் - பரிமளியாகின்ற, நீவிகொண்டு - ஆடையைக்கொண்டு, ஏர்- 
அழகு, குடியிருக்தது அன்ன - வாசஞ்செய்வதை மியாத்த, இலைகொள்- 

தீழைத்தலைக்கொண்ட, பூணீனாய் - ஆபரணங்களையுடைய அரசனே, 

வார்சிறை - மீண்ட இறகையுடைய, புள்ளினை - அன்னத்தை, வளைத் 

தும் என்றனள் - பிடிப்போமென்று ரல எ-று. (லி. 

கருந் தடங்கண்ணிதன னுளளங்காமுறத் 
சி 

இருக் அ வேற்றடக் சையான்றுகிலிற்2சர்த்த லும் 

. பொருந்தியதுகிலொடும்வஞ்சம்பூண்டெ தி 

ரிருந்தபுள்ளந்தரத்தெமுச் துமபாயம த. 

இ-ள் ௧௬ - கறுத்த, தடம் - விசாலமாகிய, கண்ணிதன்-சண்களை 

யுடைய தமயந்தியினத, உள்ளம் - மனது, காமுற - இச்சிக்க, இருக் து- 

திருத்தமாகிய, வேல்-வேலையேர் சிய, தடம் - பருத்த, கையான்-கையை 

யுடைய அரசன், துகலில் - ஆடையில், சேர்க்கலும் - சேர்த்தவளவில், 

பொருந்திய - தன்பேற்சர்ந்த, அலெவொடும்-ஆடையோடும், வஞ்சம்- 

கபடத்தை, பூண்டு - கொண்டு, எதிரிருந்த - எதிரிலிருந்த, புள் - அன் 

னம், அந்தரத்து - ஆகாயத்தில், Hw போய து-போயிற்ற, 

எ-று, 10 

புனை அஇல்கவர்ந் தபைம்பொன்னிறத்தபுள் 

பனியிருவிசும்பினிற்பறத்தல்காண்டலு 

மனை விதனருக் அயர்கோக்கிமாழ்சினைன் 

வின வலியி துவெனமெலிவுநீக்கனொன், 

இ-ள். புனை-தரித் திருந்த, துகில் - ஆடையை, கவர்ந்து - இரகித் 

துக்கொண்டு, பைம்பொன் - பசுமையாகிய பொன்போன்ற, நிறத்த- 
நிறத்தையுடைய, புள் - அன்னமான ௮, பணி - குளிர்ந்த, இரு - பெரு 

மைபொருந்திய, வீசும்பினில் - ஆகாயத்தினில், பறத்தல் - பறந்துபோ 

தலை, காண்டலும் - கண்டவளவில், மனை விதன் - மனணையாளது, அருக் 

தவர் - அரிதான தும்கச்தை; கோக்கி - பார்த்து; மாழ்சனொன் - வருத்தி 
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னன், வினை - வூழ்வினையின அ, வலி - உறுதி, இது என-ஈ, தென்ற, 
மெலிவு - துன்பத்தை, நீக்கினான் - போக்கினான். எ-று, 11, 

கல்லதாநடந்துபூல்கமலம்வாட்டியு 

மெல்லடி வெப்பு றல்வீ பநிவாய்மயிற் 

கொல்லு மேயெனமனமுருகயுந்தையூர் 

செல்லுநீணெ றியி துவென்றுசெப்பினான். 

இ-ள். கல் அதர் - மலை வழியில், நடந்து - கடந்து, பூ-அழயெ, 

கமலம் - தாமரைமலரை, வாட்டிய - கெடுத்த, மெல் அடி - மிருது 

வான பாதமான த; இவப்புறல் - வத்தல், விழி - வீழிப்பழம்போன்ற, 

வாய் - அதரத்தையுடைய, மயிற்கு - மயில்போன்ற தமயந்திக்கு, 

ஒல்லுமே என - கூடுமோவென்று, மனம் - மனது, உருக - இளகி, 

உந்தை - உன்தகப்பன து, ஊர் - குண்டின புரத்துக்கு, செல்லும்- 

போகாநின்ற; நீள் - நீண்டநெறி மார்க்கம், இதுவென்று, செப்பினான்- 

சொன்னான். எ-று, 12 

ஆங்கதகேட்டலுமழு துமாழ்கிநொந் 

தீங்குறின்னடியனேன பிழைத்ததியா அகொல் 

பூங்கழற்குரிசிலாய்பொரியிஃலன றனை 

நீங்கவொயிவவுரைநிகழ்த்தினாயென்றாள். 

இ-ள். ஆங்கு - அவ்விடத்தில், அது - அந்தத்சொல்லை, கேட்ட 

௮ம் - கேட்டவளவில், அழுது - புலம்பி, மரழ்கி - வருந்தி, கொந்து 

மன நொந்து, ஈங்கு - இவ்விடத்தில், கின் - உனக்கு, அடியனேன்- 

அடிமைத் இரம்பூண்ட யான், பிழைத்தது - செய்தகுற்றம், யாது-௪து, 

பூ - அழடிய, கடல் - வீக்கழலையணிக்த, குரிசிலலாய் - அரசனே ! 

பொறியிலேன் தனை - அறிவில்லாத என்னை, நீங்கவோ - பிறியவோ, 

இவ்வுரை - இர்தவசனத்எ த, நிகழ்த்தினய் - சொன்னாய், என்றாள்- 

என்று (தமயந்தி) சொல்லினாள். எ-று. 15 

செயிர் றுமதிமுகம்பசப்பச்சிர்தைரொரந் 

தயர்வொடுகண்பனித்தவலங்கோடலை 

மயிலியற்பேதைநிற்பிரிந் துவா மவெனை ' 

யுயிர்பிரிந்சா லுடலுய்யு 2மமாவென் மான். 

இ-ள். செயிர் அறு - குற்றமற்ற, மதி - சந்திரன்போன்ற, முகம. 

வதனமான ௮, பசப்ப - பசந்துபோக, சிர்தைகொம்து - மன மொச்து, 

02 
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அயாவொடு - சோர்வுடனே, கண்பனித்து - கண்ணீர்விட்டு, அவலம் 

கோடலை - துன்பத்தைச் கொள்ளாதே, மயில் - மயமில்போலும், இயல்- 

சாயலையுடைய, பேதை - தமயந்தியே ! நிற்பிரிந்து - உன்னைப் பிரி, 

வாம்வெனே - வாழ்வேனா, உயிர் பிரிந்தால் - உயிர் நீங்கினால், உடல்- 

தேகம், உய்யுமோ - பிழைக்குமோ, என்றான் - என்று (களமகாராசன்) 

சொனனான். எ-று, 14 

முருகுயிர்த்தளியினமூசுபூங்குழற் 
கருதருபெருந்துயாக்காண்கிமலனெனாப் 

பரிநெடுந்தேரொடும்பரிதிவானவ 

ரைவுகீர்க்கருங்கடலொளித்திட்டானரோ. 

இ-ள். முருகு - தேனை, உயிர்த்து - பெற்று, அளி இனம்- 
வண்டுக்கூட்டங்கள், ரசு - மொய்க்காநின்ற, பூ- பூவையணிக்த, குழ௨- 

கூந்தலையுடைய தமயட்தியின து, கருதரு - நினைத்தற்கரிய, பெருந் 

தயா - பெரிதாகிய துன்பத்தை, காண்கிலேன்னா - பார்க்கமாட்டே 

னென்று, பரி -குதிரைகட்டிய, நெடு - நெடிய, தேரோடும் - இரசத் 

திடனே, பரிதிவானவன் - சூரியதேவன், உரவு£ர் - உவர் நீரையுடைய, 

கருககடல் - கறுத்த சமுத்திரத்தில், ஒளித்திட்டான் - மமைத்சான். 

2. 19 

மாயிருஞாலமும்வானு ங்கிய 

பாயிரு ட்கங்குலிற்பாவைதன்னொடும் 

போயரின்முற்றியபொலிவின் மண்டப 

மேயினனரசர்லகான் விதியின் கொட்பினால். 

இ-ள். மா - மகத்தாகிய, இரு - பெரிய, ஞாலம் - பூமியையும், 

வானு ௦ - ஆகாயத்தையும், நுங்கிய - விழுங்கிய, பாய் - பரவிய, இருள்- 

இருட்டையுடைய, கங்குலில் - இராத்திரியில், பாவைதன்னொடும் - தம 

யந்தியடனே, போய் - சென்று, அரில் - தூறுகள், முற்றிய - நிறைந்த, 

பொலிவு இல் - இதப்பற்ற), மண்டபம் - ஓர் மண்டபத்தை, அரசர் 

கோண் - இராசாதிராசனாகிய ஈளமகாராசன், விதியின் - வினையின த, 

கொட்பினால் - இரிபினால், மேயினன் - அடைந்தான். எ-று, 16 

இன்னகிற்புகைதவம்ந்தினிதின்மென் மைய 

பன்மலரமளிமேற்பள்ளிகொள்பவர் 

 புன்னுளைபரந்தவெம்பொடிகொள்பார்மிசை 
பன்னினரூழினும்வலிதியாவதே. 
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இ-ள். இன் - இணிதாதிய, அகில் புகை - ௮ூற்தூமம், தவம்ர்த- 

ஊர்ந்து, இணிதின் - இன்பமாய், மென்மைய - மிருதுவாகிய, பல்-- 

நாநாவிதமான, மலர் - புட்பம்பரப்பிய, அமளிமேல் - படுக்சையின்மீ த, 

பள்ளிகொள்பவர் - சயணிப்பவசாகிய (தமயந்திரளனிருவரும்); புல்- 

புல்லின து; நுனி - நுனிகள், பரந்த - பரவிய, வெம் - வெவ்விய, 

பொடிகொள் - புழுதியைக்கொண்ட, பார்மிசை - பூமியின்மேல், மன் 

னினர் - படுத்தார்கள் (ஆதலால்), ஊழினும் - ஊழினைக்காட்டி லம, 

. வலிது - வன்மையையுடையது, யாவது -யாது, எ-று, 17 

அனிச்சமென்பு துமலரமளிமேயினும் 

பனித் திடுமெய்யெனப்பதைக் துவாடுவேன் 

கனிப்படுளெவிவெம்பொடியிற்கண்படி 

லினித்தமியனுயிரெங்கனுய்யுமே. 

இ-ள். அனிச்சம் - அனிச்சம் விருக்கத்தினது, மெல் - மிருது! 

வாகிய, புதுமலர் - புதிய மலரையுடைய, அமளி - மெத்தையிலே, 

மேயினும் - படுத்தாலும், மெய் - சரீரமான த, பணித்திடும் என-வருக்கு! 

மென்று, பதைத்து - துடித்து, வாடுவேன் - சோர்வேன, கணிப்பட- 
பழச்சுவைபொருந்திய, கிளவி - வசனத்தையுடைய தமயந்தி, வெம 

பொடி - வெவ்விய புழுதியில், சண்படில் - நித்திரைசெய்யில், இணி- 

இணிமேல், தமியேன் உயிர் - தணியாகிய என்னுயிர், எஙஙன்-எப்படி,) 

உய்யும் - பிழைக்கும். எ-று, is 

கண்ணகன் புவிக்கெலாங்களை கணா 

தண்மதிநெடுங்குடைவிதர்ப்பனறாழ்குழ 

னண்ணருமித் அயருழர் துகண்ணுமே 

லெண்ணிடமற்றியார் துயசெய்திடாரென்றான். 

இ-ள். கண் அகன் - இடமகனற, புவிக்குஎலசம்-பூமிக்கெல்லாம, 

களைகணாகிய - ஆதாரமாகிய, . தண் - குளிர்ந்த; மதி - சந்திரன்போன் த, 

நெடு - நீண்ட; குடை - குடைமையுடைய, விதர்ப்பன் - விதர்ப்ப 

தேசத்தையாளும் வீமராசனீன்ற, தாழ் குழல் - தமயந்தியானவள, 

நண்ண ௮௬ - பொருந்துதற்கரிய, இத்துயர் - இந்தத் துன்பத்தை, 

உழந்து - வருந்தி, நண்ணுமேல் - அடையுமானால், எண்ணின்-நினைக்கு 

மிடத்தில், யார் - எவர்கள், துயர்-துன்பத்தை, எய்திடார் - அடையா 

கள், என்றான - என்று சொன்னான். எ-று, 19 
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வளைகடலுலகினின்மன்னர்தாடொழ 

வுளையரிப்பூந் தவிசுறையுமெம்பிரான் 

முளரியாலெங்கணுமுற்றுமண்டபத் 

தெளியர்போலிருத்திகொலென் றுவிம்மினாள். 

இ-ள். வளைகடல் - சமுத்திரஞ்சூழ்ந்த, உலகினில் - உலகத்தில், 
மன்னர் - அரசர்கள், தாள்தொழ - பாதத்தில் வணங்க, உளை-புறமயிசை 

யுடைய, அரி - சிங்கந்தாங்கய, பூர்தவிசு - அழகுபொருந்திய ஆசன த 

தில், உறையும் - இருக்கும்; எம்பிரான் - எம் கர்த்தன், முளரியால் 

முட்செடிகளால், எங்கணும் - எவ்விடத்தும், (ுற்றும்-நிறையப்பெற்ற? 

மண்டபத்து - மண்டபத்தில், எளியர்போல்-வறியோர்போல், இருத்தி- 

இருக்கிறாய், என்று - என்றுசொல்லி, விம்மினாள் - அழுதாள். எ-று. 

கொல் - அசை. 20 

தடங்கணீர் தடைக் தமெய்தைவச்தாயிமை 

 நடுங்கலென்றாற்றிடஈளளியாமத்து 
மடங்கல்போன பொய்ம்புடைமனனர்மன்னவன் 

கொடுங்கைமேற்றுயின் றனள் பொன்னங்கொம்பனாள். 

இ-ள். தட - விசாலமாகிய, கண் - சண்ணினின்றுவரும் - நீர்- 

சலத்தை, துடைத்து - மாற்றி, மெய் - தேகத்தை, தைவர்து - தடவிக் 

கொடுத் து, அயிழை - பெண்ணே, நடுங்கலென்று - அஞ்சாதேயென்று, 

அற்றிட - தேற்ற, ஈள் யாமத்து - அர்த்தராத் திரியில், மடங்கல்போல்- 

சங்கம்போல்,; மொய்ம்பு உடை - பலத்தையுடைய, மன்னர் மன்னவன்- 

அரசர்ச்சாசனான ஈளமகாராசனுடைய, கொடுங்கைமேல் - வளைந்த 

கையின்மீது, பொன்னங்கொம்பு அனாள் - அழகிய பொற்கொம்பை 

யொத்த தமயந்தி, யின் ௪ள் - நித்திரை செய்தாள். எ-று, 21 

கான்புகுபடலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 1087. 
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பிரிவுஅபடலம். 

[இப்படலத்தாற் கானிடத்துச்சென்ற . களமகாராசன் அவ்விடத் 

தில் தமயந்திபடும் பெரும் தன்பத்தைக்கண்டு சிக்கா 

தவனாய் அதற்குக் காரணம் தானாகையால் 

தானபிரிந்தால் அவள் சிறு துயருடன் 

அருகிலுள்ள தன் தாய்வீட்டை 

யடைவாளென் றெண்ணிப் 

பிரிவுறல் சொல்லப் 

படுகின்றது. 

கலி விருத்தம். 

விண்படுமின்னெனமிளிருமாகழு 

மண்படத்துயசொருவடிவுகொண்டெனக் 

கண்படுதோகையைநோக்கிக்காவலன 

புண்படுகெஞ்சொ டும்புலம்பியெண்ணினான். 

இ-ள். விண்படு - மேகத்திலு லுண்டாயெ, யின் என - மின்னல் 

போல், மிளிரும் - பிரகாசிக்கும், ஆகமும் - சரீரமும், மண்பட - புழுதி 

யடைய, துயர் - துன்பம், ஒருவடிவம் - ஒருவடிவத்தை,கொண்டு எனை 

கொண்ட துபோல, கண்படு - நித்திரைசெய்யாநின்ற, கோதையை - தம 

-யந்தியை, நோக்க - பார்த்து, காவலன் - மளமகாராசன், புண்படு - புண் 

பட்ட, நெஞ்ச ஒடும் - மன துடனே, புலம்பி - அரற்றி, எண்ணினான்- 

ஆலோசத்தான். எ-று, 1! 

நண்ணருங்கானெலாந்தொடர்ந் துண் ணுமேற் 

கண்ணினாலிவடுயாகாணலாவதே 

பெண்ணருங்கலத்தினை ப்பிரியிற்றந்தையூ ' 

ரண்ணிய தவவுழியடைந்துவைகுமால். 

இ-ள். ஈண்ணரு - பொருந் ததற்கரிய, கான் எலாம் - காடுமுழு 

தம், தொடர்ந்து - பின்றொடாந்து, ஈண்ணுமேல் - அடையுமானால், 

கண்ணினால் - கண்களினால், இவள் - இத்தமயந்தியின த, துயர் - துன் 

பத்தை, காணல் அவதே, பார்க்கக்கூடுமோ, பெண் அருங்கலத் இனை- 

பெண்களுக்கரிய அபரணம்போன்ற இவளை, பிரியில் - நீங்கெ, தந்த- 

பிதாவினுடைய, ஊர் - நகரமானது, அ௮ண்ணியது - சமீபமாயது, அவ் 

வழி - அந்ககத்தினிடத்து, அடைந்து - சேர்த்து, வைகும் . இருப் 

பாள், எ-று. 2 
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விரிமலர்ப்பூங்குழல்விழிக்கலிமல்நிவட் 

பிரிகுவ தரி இனிப்பிரியவெண்ணி மலா 

வொரு அலொயதித் துலையூறுசெய் 

கருவியிங்கேதெனக்கருத்தினெண்ணினான். 

இ-ள். விரி - மலர்ந்த, மலர் - புட்பத்தையணிர்த; பூ - பொலிவு 

பெற்ற, குழல் - கூந்தலையுடைய தமயந்தி, விழிக்கில் - கண்விழித் துக் 

கொண்டால், ஈங்கு - இவ்விடத்தில், இவள் - இவளை, பிரிகுவது - நீங 

குவது, அறிது - கூடாது, இனி-இணிமேல், பிரிய-இவளை நீங்க, எண் 

ணிலோ - ஆலோசிக்லோ, ஒருதலை ஆயது - (இருவருக்கும்) ஓரா. 
டையாயிருக்கின்றஅ, இத்துலலை - இவ்வத்திரத்தை, ஊறுசெய்-துணி 

க்னெற, கருவி - ஆயுதம், அங்கு - இவ்விடத்தில், எதுஎன-யாதென்று, 

கருத்தின் - மனதில், எண்ணினான் - ஆலோடுத்சான். எ-று, 3 

எண்ணிய துணார்க் இவர்ப்பிரிப்பமுன்்னமே 

கண்ணியவஞ்ச சக்கலியும்வாள தாய் 

நண்ணிமுற்டெத்தலுமெடுத் தகாமவே 

லண்ணலுந் அனெடுவரிக்திட்டானரோ.. 

இ-ள். எண்ணியது - அலோரித்ததை, உணர்ந்து - அறிந்து, 

அவர் - அவ்விருவரையும், பிரிப்ப - பிரிக்க, முன்னமே - முன்னரே, 
கண்ணிய - கருதிய, வஞ்சகம் - கபடத்தையுடைய, கலியும் - கலிபுருட 

னும், வாளதாய் - வாளா, நண்ணி - பொருந்தி, முன் - எதிரில், டெத் 

தலும் - இருந்த அளவில், எடுத்து - கையிலெடுத்து, நாமம் - அச்சத் 

தைத் தரும், வேல் - வேலையுடைய, அண்ணலும் - நளனும், துகல்- 

'வத்தாத்தை, நடு - மத்தியில், அரிந்திட்டான் - அரிந்தான். எ-று. 4 

சில்லரிநெடுங்கணாுடெருளுருவகை 

மெல்லெனக்கொடுக்கையினீக்கிவெய் துயிர்த் 

தொல்லையிலுயிர்விமிமுடம்புபோன்மென 

வல்லலங்கடலிடையமுக் தனனரோ | 

இ-ள். சில் - சிலவாதிய, அரி - அரிபரந்த, நெடு - நீண்டகணாள்- 

கண்களையுடைய தமயந்தி, தெருள்உரறாவகை - விழிக்கா விதமாய், மெல் 

என - மிருதுவாக, கொடுங்சையின் - வளைந்தகையிணின்றும், நீக்கி 

அகற்றி, வெய்து உயிர்த்து - பெரு மூச்சுவிட்டு, ஒல்லையில் - சக்கிரச் 
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தில், உயிர் - பிராணனை, விடும் - நீக்கும், உடம்புபோன்மென - தேகத் 
தைப்போல, அல்லலங்கடலிடை - துக்சசாகா த்தில், அழுந்தினன்-முழு 
இனான். எ-று. அரோ - அசை. 2 

எழுமகன்றாலினியென் கொலாமென 

வழுழுயிர் தறந்தெனவவசமேற்கொளா 

விழுமிவட்காக்கெனமெலிர் அதெய்வ தந் 

தொழுகினையன பல அன்பமெய் துமால். 

இ-ள். எழும் - எழுக்திராப்பான், அகன்றால் - நீங்கினால், இனி- 

இனிமேல், என்கொலாம்என - என்னவாகுமோவென்று, அழும் - புலம் 

புவான், உயிர் தறந்தென - உயிர் நீககனவன்போல, அவசமேற்கொளா- 

பரவசத்தைமேற்கொண்டு,; விழும் - விழுவான், இவள் - இவளை, காக்க 

என - இரட்சிக்கவென்று, மெலிந்து - வாடி, தெய்வதம் ஃ வனஜேவ்தை 

களை, தொழும் - வணங்குவான், இளையன-இவைபோன்ற, பல-அநேக 

மான, அன்பம் - துயரங்களை, எய்தும் - அடைவான். எ-று, 6 
t 

செல் லுமவெற் அயசொடுஞ்செல்லக்காலெழத் 

தொல்லையின் மீளூம்வெய் அயிர்க்குமொண்ணுதல் 

கல்லதரிடைத்தனியேிற்பேய்க்கணங் 

கொல் லுமென்றாருயிர்குழைர் அசாம்புமால். 

இ-ன். செல்லும் - நடப்பான், வெம்துயரொடும் - வெவ்விய அக் 

கத் துடன், கெல்ல - நடக்க, கால் எழாது - அடியெழும்பாமல், ஒல்லை 

யில் - சீக்கிரத்தில், மீளும் - திரும்புவான், வெய்து உயிர்க்கும் - பெரு 

ஹூச்சு விடுவான், ஒள் நுதலை - ஒள்ளிய நெற்றியை யுடைய தமயந்தி 

கல்அதரிடை - மலைவழியில், தணி - தனியே, எல் - செல்வாளானால்) 

பேய்க்கணம் - பிசாசக்கூட்டங்கள், கொல்லும் என்று - கொன்று விடு 

மென்று, ஆர்உயிர் - நிறைந்தவுயிர், குழைந்து - குழைவுற்று, சாம்பும்- 

வாடுவான். எ-று, ஆல் - அசை. [இதுதன்மை நவிற்சியணி.] 1. 

ஆயிடையின் னணம்வருக்தியன்புகூர் 

வேயுறம்தோளியைப்பிரிர் துவெஞ்சின 

மாயவெங்கொடுங்கலிவயத் சனாகலிற் 

போ யினன்பித்தரிற்பொருவீல்வாய்மையான்* 
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இ-ள். ஆயிடை - அவ்விடத்தில், இன்னணம் - ர்வ; 

வருந்தி - துன்புற்று, அன்புகூர் - ஆசையிகுந்த, வேய் உறழ் - மூங்கிலை 

யொத்த, தோளியை - தோளை யுடைய தமயந்தியை, பிரிந்து - மீக், 

வெம்சினம் - வெவ்வியகோபத்தையும், மாயம் - வஞ்சனையும், வெம் 

குரூரமான, கொடு கொடுமையையுமுடைய, கலி - கவியனுக்கு, வயத 

தன் ஆகவின் - வசப்பட்டவ னாதலால், பொருதல் - ஒப்பற்ற, வாய் 

மையான் - சத்தியத்தையுடையாளன், பித்தரின் - பித்தரைப்போல், 

போயினன் - போனான். எ-று. 6 

நள்ளிருட்போ அவெங்கானினாமவே 

லள்ளிலப்பூணினைகன்றுபோதலும் 

விள்ளரும் அயரொடுமெலிந் துகண்படும் 

பிள்ளைமானோக்கிதன் செய்கைபேசுவாம். 

இ-ள். கள்இருள்போது - நடுராத்திரியில், வெங்கானில் - வெவ் 

வியகாட்டில், நாமவேல் - அச்சத்தைச்செய்யும் வேலையும், அள் - கூர் 

மைபொருந்திய, இலை - தொங்கலையுடைய, பூணினான் - ஆபரணத்தை 

யுமுடைய நளமகாராசன், அகன்று நீங்கி, போதலும் - போன வளவில், 

விள் ௮௫௬ - நீங்குதற்கரிய, துயரொடு - துன்பத் துடனே, மெலிந்து- 

நைந்து, கண்படு - நித்திரை செய்னெற, பிள்ளைமான் - மான்சன்று 

போன்ற, நோக்கிதன் - கண்களையுடைய தமயக்இயினது, செய்கை- 

கடக்கையை, பேசுவாம் - சொல்லுவோம். எ-று. ் 9 

நீடியதுயில்கசுறிதுணர்ந் தகேரிமை 

யாடக த்தொடிக்கையாலணைக்கக்காண்லொ 

ளூடினள்பதைத்தனளாயிர்ப்புவீ ஙின 

டேடினள்காந்தளஞ்செங்கைநீட்டி ய. 

இ-ள் நீடியதுயில் - மிகுந்தநித்திரை, சிறிதுணர்ந்து - கொஞ்சக் 

தெளிந்து, நேரிழை - தமயந்தி, ஆடகம்தொடி - பொன்னாற்செய்த 

வளையலணிந்த, கையால் - கைகளால், அணைக்க - தழுவ, காண்கிலா ள்- 

காணாதவளாய், ஊடினள் - பிணங்கினாள், பதைத்தனள் - துடித்தாள், 

உயிர்ப்பு வீங்கினள் - பெருமூச்சுவிட்டாள், காக்தள் - காந்தள் மலரை 

யொத்த, அம் - அழகிய, செங்கை - இவந்தகையை, நீட்டி - மீட்டி, 

தேடினள் - தேடினான். எ-று. இத, தன்மை நவிற்சியணி. 10 
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யிடைக்காண்டிலா தழுங்கிச்செல்கடை 

பாயரிநெடுங்கணீரருவிபாய்தமத் 

தூயமென்மலர்க்கரறெரித்துத் தண்ணென 

வாய்வெரிஇயால்வயிற துக்கிமா ழ்கினாள். 

இ-ள். ஆ இடை - அவ்விடத்தில், காண்கிலாது - (நளனைக்) 

காணாமல், அழுங்கி - வருந்தி, செம்கடை-சிவர்தகடையையுடைய, பாய்- 

பரவிய; அரி - அரிகளையுடைய, நெடு - நீண்ட, கண் - கண்ணினின் 

அம், நீர் அருவி - நீர்வெள்ளம், பாய்தர - ஒழுக, தூய - பரிசுத் தமாகிய, 

மெல் - மிருதுபொருக்திய, மலர்க்கரம் - தாமரைமலர் போன்ற கைகளை, 

நெரித்து - நெரித்து, அண்எனன - திடுக்கென்று, வாய்வெரீஇ - கூச்ச 

லிட்டு. ஆல் - ஆலிலைபோன்ற, வயிறு - வயிற்றை, அதுக்கி - பிசைந்து 

மாழ்கினாள் - மயங்கினாள். எ-று, 

ஆயிடை என்பதற்கு முன்னுரைத்தாங்கு உரைக்க. காண்கிலா து- 

எதிர்மறை வினையெச்சம். பாய்தர - இதன்கண்தா, துணை வினைவிகுதி 

துண்ணென - விரைவுச்குறிப்பைத் தருவதோரிடைச்சொல். வெரிஇ- 

சொல்லிசை யளபெடை. அல் - பொருளாகு பெயராய் இலைக்கு 

ஆயிற்று, 11 

கெளித்தபூம்பள்ளியிற்சறிதுநீங்கினு , 

மளப்! ரக் அுயசொடுமவலமெய் துவேன் 

றளிப்பெயற்ஃங்குலிற்றமியண் மா ம்குற 

வொளித் துநீதனிவிளையா டி ஓய்வ 2னா. 

இ-ள். தெளித்தபூ - புட்பங்களைப் பரப்பிய, பள்ளியில் - சயனத் 

துல், சிறிது - கொஞ்சம, நீங்னும - விலகினாலும், ௮ளப்பரு-அள விடு 

தற்கரிய, துயர் ஒடும் - துன்பத்துடன், அவலம-வருதீதத்தை, எய்து 

வேன் - தஅடைனெறயான், தளிப்பெயல் - பனித்துளி துளிக்காகின் த, 

கங்குலில் - இராத்திரியில், தமியள் - தணித்தவளாய், மாழ்குஉற- 

வருந்த, ரீ ஒளித்து - நீமறைந்து, தனி - தணியாய், விளையாடில்-விளை 

யாடினால், உய்வனோ - யான் பிழைப்பனோ. எ-று, 19200 

கோச்சகக் கலிப்பா. 

கான்றாருயிரொழுகக்கண்ணீர்கவுளலைப்ப 

வூன்றோய்கணைபட்டுழனும்பிணையொ த்தேன் 

மான்றேரரசர்முடியுழுதவார்கழற்காற் 

றேன்றாலென்கண்களிப்பவின்னமுமென்றேன் நிலையே, 



744 நைடதம். 

இ-ள். கான்று - வெளிப்பட்டு, ஆர்உயிர் - பொருந்தியவுயிர், 
சோர - ரீங்க, கண்ணீர் - கண்ணிரான து, கவுள் - கன்னத்தை, அலைப்ப- 

அலைக்க, ஊன்தோய்-தசைபடிந்த, கணை பட்டு- அம்புபட்ட உழலும்-சுழலா 

கின்ற, பிணை ஒத்தேன் - மானுக்கொப்பானேன், மான்தேர் - குதிரை 

கட்டிய தேரையுடைய, அரசர் - அரசருடைய, முடி-இரீடங்கள், உழுத- . 

படிந்த; வார் - நெடிய, கழல் - வீரக்கழலைத்தரித்த, கால் - பாதத்தை 

யுடைய, தோன்றால் - அரசனே, என் - என்னுடைய, சண்களிப்ப- 

கண்மழெச்சியடைய, இன்னமும் - இந்நேர௦ட்டும், என் - என்னகார 

ணத்தினால, தோன்றிலை - காணப்படவில்லை, எ-று, 13 

நேரலார்போரேறேநிடதத்தார்கோமானே 

யாரவரைமார்பாவளியே னஅயிர்க்குயிரே 

காரிருள் வாயான் புலம்பக்கானகத்துவிட்டகன்றுஞ் 

சாரலையாலின் அமி தவோகின் றண்ணளி௰௰. 

இ-ள். கோலார் - பகைவர்க்கு, போர்எறே - போர் செய்கனெற 

சிங்கமே நிடதத்தார் - நிடததேசத்தார்க்கு, கோமானே -அரசனே, ஆரம்- ' 

முத் துமாலையணிரந்த; வரைமார்பா - மலைபோன்ற மார்பையுடையவனே, 

அளியேன் உயிர்க்கு - ஏழையாகிய என்னுயிர்க்கு, உயிரே-உயிர்போன் ற 

நளமகாராசனே, காரிருள்வாய் - கரியவிருளிணிடத்தில், யான் -நான், 

புலம்ப - புலம்பும்படி, கானகத்து - காட்டினிடத்தில், விட்டு அகன்றும்- 

என்னைம்ங்கயும், இன்னும் - இவ்வளவுகாலஞ் சென்றபின்பும், சாரலை- 

சேர்க்தாயில்லை, (அதலால்; இதவோ-இததானே, நின்-உன்னுடைய, 

தண்ணளி - குளிர்க்தவருள். எ-று. ஆல் - ஏ - அசை, 14 

கெஞ்சமெலிவேனின அதடரந்தோளுங் 

கஞ்சமலர்முகமுங்காணா துகண்பனிப்ப 

மஞ்சுதவழ்வெற்பெறிந்தவச் செத் தொனன் றளித்த 

விஞ்சைபயின் றுவிளைபாட்டயருதியோ. 

இ-ள். நெஞ்ச மெலிவேன் - மனம் வாடுகின்ற யான், நினது- 

உன்னுடைய, தடதோளும் -  விசாலமாயெ தோள்களையும், கஞ்சம்- 

தாமரைமலர்போன்ற, முகமும் - வதனத்தையும், காணாது - பாராமல், 

கண்பனிப்ப - கண்ணீர்விடும்படி, மஞ்சுதவழ்-மேகங்கள் சவழ்கின்ற, 

வெற்பு - மலைகளின் (இறகை), எறிர்த - அறுத்த, வச்சரத்தோன்- 

வச்சிராயுதத்தை யெர்திய இந்தின் அன்று தூதுசென்ற வன்று, 
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அளித்த - கொடுத்த, விஞ்சை - வித்தையை, பயின்று - பழட, விளை 
யாட்டு அயரு தியோ - விளையாடுகின்றாயோ. எ-று. 15 

ஞாலத்திருணடப்பநாட்கமலம்வாய்நெதிழ 

வேலைத்திரைமுகட்டில்வெய்யோனெழுர் தனனான் 

மாலைக்க திர்வடிவேன் மன்னர்பெருமாே ன 

காலைக்கடவகடன்கடக்கவாராயே. 

இ-ள். ஞாலத்து-பூ கியிலுள்ள;, இருள்- அந்தகாரமான ௮, ஈடப்ப- 

செல்லவும், காள் - புதிய, கமலம் - தாமசைமுகைகள்; வாய்நெடுழ- 

மலரவும், வேலை - கடலின இ, திரை - அலைகளினது; முகட்டில்- 

உச்சியில், வெய்யோன் - சூரியன், எழுச்சனன்-உதித்தான் (ஆதலால்), 

மாலை - வெற்றிமாலை யணிந்த, கதிர் - ஒளி பொருந்திய, வடி. - கூரிய, 

வேல் - வேலாயுதத்தையேர்திய; மன்னர் பெருமானே - அரசா்க் ௧7௪ 

ய களமகாராசனே, காலை - உதயத்தில், கடவ-செய்யத்தக்க, கடன்- 

நித்திய கன்மத்தை, கழிக்க - செய்து முடிக்க, வாராயே - வாராயா, 

எ-று, ஏ - ௮சை. 16 

மன்னவனேயிப்பிறப்பிற்கண்டுமணந்திலனே 

லின்னமொருபிறப்பிலானா அ மேழையேன் 
றன்னந்தனி£யயிருக்துதவமாற்றியுமுன் 

பொன்னகலமுள் ளுருகப்புலலாதொழிவேனோ 

இ-ள். ஏழையேன் - ஏழையாயெ யான், மன்னவனே - நளமகா 

ராசனே, இப்பிறப்பில் - இக்சச்சனனத்தில், கண்டு - (உன்னை) கண்டு, 

மணந்திலனேல் - சேராமற் போவேனானால், இன்னம் - இணிமேல் 

(வருஞ்சனனங்களுள்), ஒருபிதப்பில் ஆனாலும் ஒரு சனனத்திலாஃ து, 

தன்னம் சணியேயிருந்து - தனித்திருந்து, சவம் ஆழற்றியும், தவத்தைச் 

செய்தாவது, உன் - உன்னுடைய, பொன் அகலம் - அழகுபொருந்திய 

மார்பம், உள் உருக - உள்ளமுருகும்படி, புல்லாது - தழுவாமல், ஒழி 

வேனோ - மீங்குவேனா. எ-று. 17 

வாவுமிளமான்காண்மயில்காண்மடப்பிடிகாள் 

கூவுங்கரியகுயில்காண்மென்புள்ளின ங்கா 

ளாவியென்மேவியகலேமெனவகன்ற 

காவலன்றுன்போனவழியெனக்குக்காட்டீரே. 

இ-ள். வாவும் - தாலாநின்ற, இளமான்காள் - இளமை தங்கிய 

மான்களே; மயில்காள் - மயில்களே, மடப்பிடிகாள் - அழயெ பெட்டை 
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யானைகளே, கூவும் - கூவுகின்ற, கரிய குயில்காள் - கருங் குயில்களே, 

மெல் - மென்மையாகிய, புள் இனங்காள் - பறவைக் கூட்டங்களே, 

ஆவி என - உமிரைப்போல, மேவி - பொருந்தி, அகலேம் என-பிரியோ 

மென்று சொல்லி, அகன்ற - (இப்பொழுது) நீங்கிய, காவலன்றான்- 

கசாமகாராசன, போனவழி - சென்றவழியை, எனக்கு - என்றனுக்கு, 

காட்டீசே - நீங்கள் காட்டீரா. எ-று. 18 

என்னாவுருகியிருகண்ணீ சாலியுகத் 

தன்னாத்தமும்பப்புலம்பித்தமியளாய் 

மின்னாரிடை நுடங்கச்செல்வாள விறல்வேந் தன் 

பொன்னாூடிரோக்கிப்பூங்கொடிபோல்வீ ழ்ந்தழுதாள். 

இ-ள். என்னா - இப்படியென்று, உருதி - மனமுருகி, இருகண்- 

இரண்டு கண்களினின்றும், நீர் ஆலி - ர்ச் துளிகள், ௨௧ - உதிர, தன 

நா - தன்னுடைய நாவானது, தழும்ப-தடிப்புறும்படி, புலம்பி-அரற்றி, 

தீமியளாய் - சனித்தவளாய், மின் - யமின்னலின்றன்மை, ஆர்-மிறைந்த, 

இடை - இடையான த, நுடங்க - அவள, செல்வாள் - நடக்கின்ற தம 

யந்தியானவள், விறல் - வெற்றிபொருட்திம, வேந்தன்-ஈளமகாராசன அ, 

பொன் ஆர் - அழகுபொருந்திய, அடி-பாதக்குறியை, கோக்கி-பார்த்து, 

பூங்கொடிபோல் - புட்பக்கொடிபோல், விழ்ந்து - அதில் வழ்ந்து, அழு 

தாள் - புலம்பினாள். எ-று. 13 

ஹஜயனகமலவடிச்சுவடுகாண்டலுமே 

லெய்யதுயரவிடமீதூரவாய்புலசாச் 

செய்யகமல௰லரிற்றிருவனை யாள் 

கையறவாகெஞ்சங்கலுழாவியுர்சேர்ந்தாள். 

இ-ள். ஐயன் - களமகாராசனுடைய, கமலம் அடிச்சுவடு-தாமசை 

மலாபோன்ற பாதக்குறியை, காண்டலும் - கண்டவளவில், வெய்ய- 

கொடிய, துயாவிடம் - துன்பமாகியகஞ்சு, மீதார - அதிகரிக்க, வாய் 

புலரா - வாயுலர்க்து, செய்ய - சிவந்த, கமலமலரில் - 'தாமரைப்புட்பத்தி 

விருக்கின் ற, திரு அனையாள் - இலக்குமியையொத்த தமயந்தியானவள், 

கையறவா - செயலற்று, நெஞ்சம்கலுழா - மனங்கலங்கி, உயிர் சோர்ந் 

தாள் - மூர்ச்ித்தாள். எ-று, 20 

இவ்வா றுஅன்பக்கடலினிடை மூழ்கு 

மைவார் தடங்கண்மடமா தின் செவ்விமுகஞ் 
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செவ்வாண்மதியமெனச்செங்கட்ளையெயிற்று 

வெவவாயரவமுருத்அவிமுங்யெதே, 

இ-ன். இவ்வாறு - இந்தவிதமாய், அன்பம் கடலினிஎட-தன்டக் 

கடலில், மூழ்கும் - அழுந்திய; மை - அஞ்சனமெழுதிய, வார் - கெடிய 

தட - விசாலமாகிய, கண் - நேச்திரங்களையும், மடம் - அதியாமையு 

முடைய மாதின் - தமயர்தியின து, செவ்வி - அழகுபொருந்திய, முகம்- 

வதனத்தை, செம வால் - செவ்வையாகிய வெளுத்த, மதியம் என- 

சந்திரனென்று (எண்ணி), செம் கண் - சிவந்த கண்களையும், துளை 

எயிற்று - தவாரம்பொருந்திய பற்களையுடைய, வெம் வாய் - வெவ்விய 

வாயையுமுடைய, அரவம் - மலைப்பாம்பு, உருத்து-கோபித் த, விழுல்கி 

யது - விழுங்குத்று எ-று, ஈண்டு மதிக்குச்செவ்வை நிறைவெனக் 

கொள்க. ஏ - அசை. 21 

ரெய்த்தோரின் மூழ்கிகிணம்பருகும்வைவேலோய் 

பைத்தோர்கொடுந்தறுகட்பாரந்தள்விமழுங்கியதா 

லெய்த்தேனுயிரகாத்தற்கெய்தாயெனவமு தாண் 

மைத்தோய்குவளை மதர் நெடுங்கண்வா ணு தலே. 

இ-ள். நெய்த்தோரில் - உதிரத்தில், ஷழ்கி - குளித்து, நிணம் 

மாமிசத்தை, பருகும் - புசிக்காமின்ற, வை - கூர்மை பொருந்திய; 

வேலோய் - வேலாயுதத்தையுடைய நளமகாராசனே ! பைத்து-பட ததை 

யுடையதாகிய ஓர் - ஒரு, கொடும் தறு கண் - கொடிய கோபத்தை 

யுடைய, பாந்தள் - மலைப்பாம்பான இ; விழுங்கெது-(என்னை) விழுங்கி 

யது, எய்த்தேன் - இளைத்த . என்னுடைய, உயிர்காத்தற்கு - உயிரைக் 

காப்பதற்கு, எய்தாய் - வாராயோ, என - என்று, மைத்தோய்-அ௫சனக 

தோய்ந்த, ' குவளை - சருநெய்சல்போன் 2, மதர்நெடுங கண் - குளிர்ச்சி 

பொருந்திய நெடியகண்களையுடைய, வாள் நுதல் - தமயந்தியானவள், 

அழுதான் - புலம்பினாள். எ-று. 22 

பொங்கழல்வெங்கானகத்துப்பூவையழுங்குரல்கேட 

டங்கோர்சிலைக்கையடல்வேடன்வந்தணுகி 

வெங்கணரவெறிந் தவெவவாயிடைநின்றுல் 

கொங்கவிமுமென் கூந்தற்கோதை தனை நீக்கெனனால். 

இ-ள். பொங்கழவ் - மிகுந்த வக்கினியமையுடைய, வெம-வெப்ப 

மாகிய, கானகத்து - காட்டினில், பூவை - தமயந்தியானலள், ௮மும்- 

பலம்புகின்2, குரல் கேட்டு - சத்தத்தைக்கேட்டு, ௮ங்கு-ஓவ்விடச ல், 
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ஓர் - ஒரு, சிலைக்கை.- வில்லைக்கையிலேர் திய, அடல் - பலம்பொருச் 

திய, வேடன் - வேடனானவன், வந்து அணுகி - வந்து சேர்ந்து, வெம் 

கண் - வெவ்விய கண்களையுடைய, அரவு - மலைப்பாம்பை, எறிந்து- 

பிளந்து; வெவ்வாயிடை நின்றும் - வெவ்விய வாயினிடத்தி னின்றும், 

கொங்கவிழ் - வாசனை வீசாநின்ற, மென் கூர்தல் - மென்மையாகிய 

கூந்தலையுடைய, கோதை தனை - தமயந்தியை, நீக்கினனை - விடுவித் 

தான், எ-று, அல் - அசை, 23 

அறுகீர்க்கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம். 

வெய்யவர வின பகுவாயின்விடுத்தமடமானெ ழினோக்கி 

மையல்கூாந்தநெஞ்சனனாய்வரிவிற்றடக்கைவயவேடன் [ன் 

ஜெய்யின் முலைமேற்புல்லுதற்குத்தொடாத் அஞ்சாவருங்கற்பி 

றையன்முனிந் துநோக்குத லுஞ்சாம்பராயிற்றவனுடலே. 

இ-ள். வெய்ய - கொடியதாயெ, அரவின் - மலைப்பாம்பின து, 

பகுவாயின் - பிளப்பாதிய வாயினின்றும், விடுத்த - விடுவிக்கப்பட்ட, 

மடமான் - தமயந்தியின அ, எழில் - அழகை, கோக்கி-பார்த்து, மையல் 

கூர்ந்த - மோகித்த, கெஞ்சினஞாய் - மனமுள்ளவளாய், வரிவில்-ரீண்ட 

வில்லையேந்திய, தடகை - விசாலமாகிய சையையுடைய, வயம்-வெற்றி 

பொருந்திய, வேடன்-வேட என உன், தொம்யில்-சந்சனக்கோலமணிர்த 

மூ கேமேல் - தனங்சளீஎ பேல், புல்லுதற்கு - அணைதற்கு, தொடர- 

பின்றொடர, தஞ்சா - கெடாத, ௮ரு - அருமையாக, கற்பின் - கற் 

பினையுடைய, தைமல்-தமயத்தியானவள், முனிநக்து-கோபித்து, நோக்கு 

தலும் - பார்த்தமாத்திரத்தில், அவனுடல் - அவ்வேடனுடலம்,; சாம்பர் 

ஆயித்று - நீராயிற்று, எ-று. ஏ - அசை, 24 

கற்பினழலாற் கொடுஞ்சுலைக்கை வேடனுடலங்கரியாக் 

இப், பொற்பின்றுரைபோயகலங்கனிர்த பொன்னம்பாவை 

புஉம்பெய்தி, வெற்பினுயர்தோள்வேந்துசெலும் வெங்கான் 

அருவியேகுதலு; மற்பின்முனிவர்தவமியற்றஞ் சாலைநோக் 

கியருகணைந்தாள். 

இ-ள். கற்பின் அழலால் - பதிவிரத அக்கினியால், கொடுஞ்சிலைச் 

க - கொடிய வில்லைக கையிலேந்திய, வேடனுடலம் - வேடன் சரீரத் 

தை, சரியாக்கி - சாம்பராக்கி, பொற்பின் துறைபோய்-௮ழூத் சிறந்து, 

நலம் ர்க - நன்மை மிருந்த, பொன்னம் பராவை-தமயந்தியானவள், 
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புலம்பு எய்தி - அழுதுகொண்டு, வெற்பின் - மலைபோல், உயர்-உயர்ர்த, 

தோள் - புயத்தையுடைய, வந்து - நளமகாராசன், செல்லும்-செல்லா 

நின்ற, வெம் கான் - வெவ்விய காட்டினில், துருவி - தேடிக்கொண்டு, 

எகுதலும் - போகுமளவில், அற்பின் - அன்பினையுடைய, முனணிவர்- 
முனிவர்கள், தவம் இயற்றும் - தவஞ்செய்யாநின்ற, சாலை-பர்ணசாலை 

யை, நோக்கு - பார்த்து, அருகு - அதனருகில், அணைந்தாள் - சேர்ந் 

தாள். எ-று, . 25 

அடைந்தமாதின்முகநோக்கு யாரை நீவெவ்வழற்கான, 

னடைந்துதனியேயித்தலையிற் போந்ததென்னை நளினமலர்த்; 

தடங்கண்கலுழ்ந்து புலம்பெய்துந் தன்மையெவன்கொல் சா 

ற்துகென, மடந்தை புகுந்தவாறனை த்து முனிவர்கேட்பவகுக் 

துரைத்தாள. 

இ-ள். அடைந்த - தம்மிடத துவந்த, மாதின் - தமயச்தியின2, 

முகம் - வதனத்தை, நோக்கி - பார்த். து, யாரை நீ-ரீயார், வெம் அ௮றல்- 

வெவ்விய அழல்பொருந்திய, கானில் - காட்டினில், நடந்து - காலா 

னடமந், தனியே - தனிமையாக, இத்தலையில் - இவ்விடத்தில், போக் 

தீது என்னை - வந்ததென்ன காரணம். களின மலர் - தாமரைமலர் 

போன்ற, தடகண் - விசாலமாகிய கண்கள், கலுழ்ச்து - கலங்க, புலம்பு 

எய்துந் தன்மை - துன்பப்படுசல், எவன் கொல் - என்னகாரணம், 

சாற்றுக என 5 சொல்லென்று, முனிவர் கேட்ப - முணிவர்கள் கேட்க, 

மடந்தை - தமயந்தியானவள், புகுந்த ஆறு அனைத் தும்-நடந்தவை யெல் 

லாம், வகுத்து - பிரித்து, உரைத்தான் - (அவர்க்குச்) சொல்லினாள். 

எ-று, 26 

கேட்டவளவிலுளமுருகக்கள்ளைமருட்டும்பனிமொழியாய் 

வாட்டமொ ழி திநிற்பிரிர்தவடி வேனளனை ச் சின்னாஸி [லா 

டைடங்களிப்பக்கண்டுமுன்போ னலம்பெற்றிருத்தியெனநவி 

விட்டுக்தவத்தோர்மறைக்கிழவரிருக்கைநோக்கியேகன ரால். 

இ-ள். கேட்ட அளவில் - (இச்செய்தியைக்) கேட்ட மாத்திரத் 

தில், உளமுரு) - மனமுரு, இள்ளை - கிளிப்பிள்ளைகளை, மருட்டும்- 

வெருட்டாநின்றத, பனிமொழியாய் - குளிர்ந்த சொற்களையுடைய சமயக் 

இயே:! வாட்டம் - சோர்வை, ஒழிதி - ஒழித்துவிடு, நின் பிரிந்த - உன் 

னைப்பிரிக்த, வடிவேல்-கூர்மையுடைய வேலேர்திய, நளனை - நளமகா 

சாசனை, சில் நாளில் - இலெரர்ளிலே, நாட்டம் களிப்ப-கண்கள்களிக்க, 
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கண்டு - பார்த்து, முன்போல் ஈலம்பெற்றிருத்தி - முன்போல ஈன்மை 

யையடைந்து “இருப்பாயாகவென்று, ஈவிலா - ஆசீர்வதித்து, ஈட்டும் 

தவத்து - தவஞ்செய்னெற, ஓர் - ஒப்பற்ற, மறைக்கிழவர் - அந்தணர் 

கள், இருக்கை நோக்கி - (தாங்க) ளிருக்கு மாச்சாமச்சைக் குதித்த, 

ஏனெர் - சென்றார்கள். எ-று. ஆல் - அசை. 27 

பிரிர்தபசும்பொற் நிதலைமுலைப் பெய்பூங்கோதைபிணை 

போல்வா, ளெதிர்க்தவணிகர்வழித் துணையா வேடக்கதிர்மா 

மணிவரன் றி, யதிந்துபுனல்பாய்பேராற்றல் கரையினுறையு 

மரையிருளின்; முதிர்ந்தசின த்தப் பிலை பனித் மட 

'ரறொனறணுயெதால். 

இ-ள். பிதிர்ந்த - உதிர்ந்த, பசும்பொன் - பசியபொன்போன்ற, 

திதலை - தேமலையடைய, முலை - தனங்களையும், பெய்பூங்கோதை-மலர் 

மாலையணிர்த கூந்தலையு முடைய, பிணையபோல்வாள் - மானபோன்ற 

தமயந்இயானவள், எதிர்ந்த - எதிர்ப்பட்ட, வணிகர் - வர்த்தகர், வழித் 

. தினையா - வழித்துணையாக, ஏட - போய், கதிர்மாமணி - ஒளிபொருக் 

திய சிறந்தமணிகளை, வான்றி. - வாரிக்கொண்டு, அதிர்ச்து-இரைந்து, 

புனல் - சலமான ௮, பாய் - பெருகாநின்ற, பேராற்றங்கரையில்-பெரிய 

ஆற்றங்கரையி னிடத்தில், உழையும்-வாசஞ்செய்கின் ற, அரைஇருளில்- 

அர்த்தராத்திரியில், முதிர்ந்த-யிகுந்த, சினத்து - கோபத்தையுடையதும், 

பிறைக்கோடு - பிறைபோன்ற கொம்புகளை யுடையதுமாகிய, மூரி-வவி 

மையுடைய, களிறு ஒன்று - ஒருயானையான ௮, அணுகியது - வந்து 

நெருங்கிற்று. எ-று, 24 

௮ணுகியாங்குப்புலம்பெய்து மலர்பூங்கோதை மயிலொ 

பழிய, வணிகமாக்களியாவரையு மதமால்யானைகொன் நேகத் 

அணேவந்தடைநக்தோர்யாவரையுக் தொலைத்துநடந்த பரூஉத் 

தடக்கை, யிணைவெண்கோட்டுக் களிறென்னையென்கொல்லா த 

தெனக்க லுழ்ந்தாள். 

இ-ள். ஆங்கு கவ்விப், அணு - வந்தடைந்து, புலம்பு 
எய்தும் - புலம்பாநின்ற, அலர்பூங்கோதை - மலர்ந்த பூமாலையணிந்த 

௮ளகபாரத்தையுடைய, மயில் - தமயந்தியானவள், ஒழிய - நீல்கலாக, 

வணிகமாக்கள் யாவரையும் - வர்த்தகரனைவயமையும், மதம் - மும்மதம் 

பொருந்திய, மால்யானை - பெரிய யானையானது, சொன்று - கொலை 

~ 
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செய் து, ஏக - போகாநிற்கத, துணை - துணையாக, வந்து அடைந்தோர்- 

வர சடையப்பட்ட, யாவரையும் - அனைவரையும், தொலைத் து-கொன்ற 9 

நடந்த - சென்ற, பரூஉத்தடக்கை - பருத்து நீண்ட அதிக்கையையும், 

இணை - இரண்டாகிய, வெள்-வெண்மை பொருக்திய, கோட்டு-கொம்பு 

களையுமுடைய, களிறு - யானையானது, எனனை - (துன்பப்படுதின் 2) 

என்னை, என் - என்னகாரணத்தினால், கொல்லாதது - சொல்லாமற் 

போயிற்று, என - என்று, கலுழ்ந்தாள் - புலம்பினாள். எ-று. 20 

சாதலொழிந்தவழிச் செல்வோர் துணையாவுள்ளச் தளர் 

வெய்திப், பாதமலர்கொப்புளமெய்திப் பனிக்கப்பரல்வெங்கா 

னிறந்து, கோைவடிவேல்வலனேந்து குவவுத்தினிதோட்சு 

வாகுவெனுஞ், சேஇபதிதன்வளநகரிற் சென்றாள்விதர்ப்பன் 

சேயிழையே. 

இ-ள். சாதல் ஒழிந்த - இறக்கரமல் சேடித்துகின்ற, வழிச்செல் 

வோர் - வழியிற்செல்லனெ ஐ பிராமணர்கள், துணையா - சகாயமாகச் 

கொண்டு, உள்ளம்தளர்வெய்தி - மனங்கலங்கி, பாதமலர் - மலர்போன்ற 

பாதங்கள், கொப்புளம்எய்தி - கொப்புளித்து, பணிக்க - மீரொழுக,பால்- 

பருக்கைகளையுடைய, வெம்கான் - வெவ்வியவதனத்தை, இதர்த-வீட்டு 

நீங்கி, கோதை - வெற்றிமாலையணிந்த,; வடிவேல் - கூர்மைபொருந்திய 

வேலாயுதத்தை, வலன் - வலப்புறத்தில், ஏந்து - தாங்காநின்ற; குவவு- 

இரட்சியையும், திணி - வலிமையையுமுடைய, தோள் - புயத்தை 

யுடைய, சவாகு எனும் - சுவாகுவென்னும் பெயரையுடைய, சேதிபதி 

தன் - சேதிதேசத்தரசன அ, வள௩கரில் - வளப்பம்பொருந்திய பட்டி 

னத்தில், விதர்ப்பன் சேயிழை - தமயந்தியானவள், சென்றாள் - சேரச் 

தனள். எ-று. 90 

அணிபட்டொழிந்த மென்றுகிலுஞ் சுடர்விட்டொளிர 

மண்ணாத, மணியிற்றோன் நிமாசடைந்த வடிவும்விரிக் தவார் 

குழலும்; பிணியுநறுழலுநெஞ்சமுமாய்ப் பித்தேறினர்போற் 

கோமறுக, வணுகச்சேதிபதிதாயகண்டார்கொலிவ ளென்றை 

யுற்றுள. 

இ-ள். துணிபட்டு ஒழிந்த - துண்டிடப்பட்ட, மென்துகிலும்- 

மெல்லிய ஆடையும், சுடர்விட்டு ஒளிர - ஒளிவீட்டுவீளங்கும்படி, மண் 

ணாத - சழுவாத, மணி இன் - இரத்தினம்போல, தோன்றி - காணப் 

பட்டு, மாசடைந்த - அழுக்கடைந்த, வடிவும் - உடம்பும்; விரிந்த- 
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அவிழ்ச்த, வார்குமலும் - ரீண்டகூர்தலும், பிணி உற்று - துன்பப்பட்டு) 
உழலும் - கலங்காநின்ற, நெஞ்சமும் - மனமும், ஆய் - (ஆதிய இவை 

களையுடையவளாய்), பித்து ஏறினாபோல் - பித்தர்போல், கோமறுகில்- 

இராசவலி தியில், அணுக - (தமயந்தி) வா, சேதிபதி - சுவாகுவரசன த, 

தாய் - தாயானவள், கண்டு - தமயந்தியைக்கண்டு, ஆர்கொல் இவள்- 

இந்தப்பெண் யாரோ, என்று - என்று; ஐயுற்றாள் - சந்தேடித்தாள். 

எ-று, is ॥ 

பொன்னம்பாவை யுடனமுமுதும் புகையுண்டென்னச் 

சவிமழுங்கு; மின்னுண்மருங்குற்சில்லோதி யணங்கோவரசர் 

மடமகளோ, வென்ன த்தெருளேனீங்கிவளை யீண்டுக்கொணர் 

திரெனமருங்கன்,; மன்னுமகளிர் தமைப்பணிப்பவிடைகொண் 
டவருமருகணைந்தார். 

இ-ள். பொன்னம்பாவை-பொழ்பதுமையான அ, உடல்முமுதும்- 

உடம்பு முழுமையும், புகை உண்டென்ன - புகையுண்டதுபோல, சவி 

மழுங்கும் - ஒளிமழுங்கிய, மின் - மின்னலையொத்த, நுண் - நுட்பமா 

கிய, மருங்குல் - இடையையுடைய, சில் ஓதி - இப்பெண், அணங்கோ- 

் தெய்வப்பெண்ணோ, அரசர்மடமகளோ - இராசகுமாரத்தியோ, என்ன- 

என்று, தெருளேன் - தெளியேன், ஈங்கு - இவ்விடத்தில், இவளை-இப் 

பெண்ணை, ஈண்டு - சீக்கிரத்தில், கொணர்திர் - கொண்டுவாருங்கள், 

என - என்று, மருங்குல் மன்னும் - அருகிலுள்ள; மகளிர் தமை - பெண் 

களை, பணிப்ப - (அவ்வாசன அ தாயானவள்) சொல்ல, விடைகொண்டு- 

உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு, அவரும் - அம்மாதர்களும், அருகு-தமயந்தி 

சமீபத்திலே, அணைந்தார் - வந்தார்கள். எ-று. 32 

அடைந்தமாதர் தனிப் பாந்தவணங்கன்கமல முகநோக் 

இக், கடைர்தமணிசசெப்பெனப் புடைத்துக்கதித்து வீங்கு 

வனமுலையாய், படங்கொளசவின்முடிகடந்த பார்தாங்கிறை 

வன்றனையின்ற; மடக்தைவருகென்றனளென்ன வான்றோய் 

மாடத்தினிதடைந்தாள். 

இ-ள். அடைந்தமாதர் - வந்த பெண்கள், தனிப்போந்த - தனித் 

துவந்த, ௮அணங்கின் - தமயந்தியின து, கமலமுகநோக்கி - தாமரை மலர் 

போன்ற முகத்தைப்பார்த்து, கடைந்த - கடைதலிடப்பட்ட, மணிச் 

செப்புஎன - இரத்தின கும்பங்கள் போல, புடைத்து - அடிபரந்து, 

கத்து - பருத்து, வீங்கும் - உளராநின்ற,. வனமுலையாம் - அழகிய 
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சனங்களையுடைய பெண்ணே, படம்கொள் - படத்தைக் கொண்ட, அர 

வின் - ஆதிசேடனுடைய, முடி - முடியின்மேல், இடந்த - இருந்த, 

பார் - பூமியை, தாங்கு - தரிக்காநின்ற, இறைவன் தளை-சுவாகுராசனை, 

ஈன்ற - பெற்ற, மடந்தை - அவனத தாயானவள், வருக என்றனள்- 

(உன்னை) வாச்சொல்லினள், என்ன - என்று சொல்லாநிற்கத, வான் 

தோய் - ஆகாயமளாவிய, மாடத்து - உபரிகையில், இனிது - இன்பத் 

தோடு, அடைந்தாள் - (தமயர்தியானவள்) சேர்ந்தாள். எ-று. 00 

வர் தமடமான்முகநோக்கிவரிவண்டூதப்பொழியவிழ்க்த 

வந் தண்கமலமலர்கவற்றியழகுவாய்க் தமுகம்பசப்பச் 

திந்தைதளர்ந் து தனிப்போதற்குற்றதெவன் கொல்சேயிழையா 

யுந்தையாருன் றலைவனெ வனுன் பேயா திங்குரையென்றாள் . 

இ-ள். வந்த - தன்னிடச்துவந்த, மடமான் - தமயந்தியின த, 
முகநோக்கி-முகத்தைப்பார்த் த, சேயிழையாய்-பெண்ணே, வரிவண்டு- 

இசைப்பாட்டி னையுடைய வண்டுகள், ஊத - ஒலிக்க, பொதி அவிழ்ந்த- 

கட்டவிழ்ந்த, அந்தண்கமலமலர் - அழகிய குளிர்ந்த தாமரைமலர்களை, 

கவற்றி - கவலச்செய்து, அழகு வாய்ந்த - அழகுபொருந்திய, முகம்- 

வதனமான அ, பசப்ப-பசலைநிறமடைய, சிந்தைதளாக் து- மனந்தளர்க் த, 

தனிப்போதற்கு - தனித் துவருதற்கு; உற்றது - பொருந்தியது, எவன்- 
யாது, உந்தை - உன்தகப்பன, யார் - எவன், உன தலைவன் - உன்கண 

வன, எவன் யார், உன்பேர் - உனனுடையநாமதேயம், யாது - எது, 

இங்கு - இவ்விடத்தில், உரைஎன்றாள் - (அரசன்றாய்) சொல்லென்றாள். 
எ-று, 24 

வீமன்புதல்விபுகழநிடதவேந்தர்கோமான்மனைக்கிழத்தி 

நாமம்பகரிற்றமயந்தியென்பாடன்கோனண் ணலற்குக் 

காமர்நிதியும்வளநாடுஞ்கு தினிழர் தகானிடைப்டோ 

யாமந் தனின் மற்றவட்பிரியவவளை த்தேடியிண்டணைந்தேன். 

் இ-ள். வீமன்புதல்வி - வீமராசன் மகள், புகழ்-புகழப்பட்ட, நிடத 

வேந்தர்கோமான் - நளமகாராசன து, மனைக்கிழதீதி - மனையாள், நாமம் 

பகரில் - பேர் கூறுமிடதது, தமயந்தி என்பாள் - தமயந்தி யென்று 

சொல்லப்படுவாள், தன்கோன்-அவள து கணவனான௮ன்,; நண்ணலற்கு- 

பகைவனுக்கு, காமர்நிதியும் விரும்பப்படுகின் 2 தனங்களையும், வளகாடும்- 

செழித்த நாட்டையும், சூதில் - சூதிணில்; இழந்து - தோத்றுவிட்டு) 
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கான் இடைப்போய் - வனத்திற்சென்று, யாமம்தனில் - இராத்திரியில், 

அவள்பிறிய - அவளைப்பிறிய, அவளை - அத்தமயந்திபை, தேடி - தேடிக் 

கொண்டு, ஈண்டு - இந்நகரில், ௮அணைச்தேன் - வந்தேன், எ-று. 35 

அனையமடமாஅனயிர் த்தோழியானென் றுரைப்பவகமகிழ்க் து 

கனியளா இக்கொடுங்கானிற்றலைவன் பிரிய த்தளர்ந் $தங்குங் 

கனை வண்டிமிருங்கருங் குழலைக்காணுமளவுமிந்நகரி 

லினையல்வா ழியிருத் தியெனவிசைர் தாங்கவளுமிகுந்தனளால். 

இ-ள். அனையமடமான் - அத்தமயக்தியினுடைய, உயிர்த்தோழி- 

உயிசையொத்ததோழி, யான் - நான், என்றுரைப்ப - என்று தமயந்தி) 

சொல்ல, அகமகிழ்ந்து - சக்தோஷித்து, கொடுங்கானில் - கொடிய காட் 

டி.னில், தலைவன் - கணவன், பிரிய - பிரிக்தேக, தணியளாகி - தணித்த 

வளா௫, தளர்ந்து - தளர்ச்யெடைந்து, ஏங்கும் - தன்பப்படாநின்ற, 

கனை - கனைக்கின் த, வண்டு - வண்டுகள், இமிரும்-௪த்தியாஙின்ற, கரும் 

குழலை - கரியகூஈ்தலையுடைய தமயர்தியை, காணும் அளவும் - பார்க்கு 

மளவும், இந்நகரில் - இந்தநகரத்தில், இருத்தி-இருப்பாயாக, இனையல்- 

வருத்தப்படாதே, வாழி - வாழக்கடவை, என - என்று, (அரசன்றாய்) 

சொல்ல, இசைந்து - (அவள்சொல்லுக்) இசைந்து, ஆங்கு - அந்ககரத் 

இல் அவளும் - அந்தத்தமயகந்தியும், இருந்தனள் - இருந்தாள். எ-று. 36 

காதல்கூர்க்து தன்மகளாஞ்சுனந்தைகதஇர்வாண்முககோக்கி 

மாதர்கோக்கிம்மடவரலைவருக்தா தளித்தியெனலோடு 

மேதமின் றியவள்காப்பவிருந்தாண்மற்றீங்கி துநிற்க 

கோதைவடிவேனளற்குற்றசெய்தியனை த் அங்கூறுவாம். 

இ-ள். காதல்கூர்ந்து - அன்புசெய்து, தன்மகளாம் சுனந்தை- 

தன்னுடைய மகளாகிய சுனந்தையின அ, கதிர்வாள் - மிகுந்த ஒளிபொ . 

ருந்திய, முகம் - முகத்தை, கோக்க - பார்த்து, மாதர்கோக்கு - அழயெ 

பார்வையையுடைய; இம்மடவரலை - இப்பெண்ணை, வருந்தாது-துன்பப் 

'படாமலிருக்கும்படி, அளித்தி - காப்பாய், எனவோடும்-என்று (அரசன் 

ராய்) சொல்லியவளவில், ஏதமின்றி - பழுதின்றி, அவள் - அச்சுனந் 

தையானவள், காப்ப - பாதஇநாக்க, இருக்சாள் - தேமயந்தி) இநர்தனள், 
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இங்கு - இவ்விடத்தில் இச்செய்தி, நிற்க - இருக்க, கோதைவடிவேல்- 

.. வெற்றிமாலையணிக்த கூரியவேலையேந்திய, ஈளற்கு - ஈளமகாராசனுக்கு, 
உற்ற - பொருந்திய, செய்தி அனைத்தும் - செய்கையனை த்தையும், கூறு 

வாம் - சொல்லுவாம். எ-று. மற்ற - அசை, ol 

பிரிவுறுபடலம் முற்றிற்று, 

அ, செய்யுள் - 1074. 

வேற்றருவமைந்தபடலம். 
I A i பட் 

| இப்படலத்தால் ஈளமகாராசனுக்கு நாட்டிற் சொல்லினும் 
பிறரறியா திருச்கும்படி வேற்றுரு வமைந்தமை 

சொல்லப்படுகின் ஓ து. | 

கலிந்லேததுறை. 

களளுயிர்க்குமென்மலர்க்குழற்காமர்பூங்கொடியை 

நள்ளிருட்பொழுதகன் றனனண்ணருங்கானிற் 

ற்ள்ளுதற்கருந்தயசொடுபபோதலுச்தமலு 

மொள்ளழற்புசைக்கொழுக்தெழக்கண்டனனு வோன். 

[களன் காட்டிலே அக்கி யெரிதலைக் கண்ட த. | 

இ-ள். உரவோன் - நளமகாராசன், கள்உயிர்க்கும் - தேனைத்தரு 

கின்ற, மெல்மலர் -. மெல்லிய மலர்களையணிர்த, குழல் - கூந்தலை 

யுடைய, காமர் - அழகுபொருந்திய பூங்கொடியை - தமயந்தியை, 

நண்ணரு - அடைதத்கரிய, கானில் - வனத்தில், நள் இருட்பொழு.த- 

நடுராத்திரியில், அகன்றனன் - விட்டுப்பிரிக்தவனாய், தள்ளூதற்கு ௮௬- 

ஒழித்தற்கரிய, துயர் ஒடும் - தன்பத்தடனே, போதலும் - செல்லு 

மளவீல, தழலும்-தகிக்கா நின்ற, ஒள் அழல்-ஒளிபொருந்திய தீயின த, 

புகைக்கொழுந்து - தாமக்கொழுந்து, எழ - எழும்பாநிற்க, கண்டனன் 

அதைப்பார்த்தனன். எ-று, 1 

செஞ்சுடர்ச்சிகைவளை தலிற்றெருமரலெய்தி 
நஞ்சுயிர்க்கும்வாள வொன் றநாமவேலிறைவ 
தஞ்சநீயெனையளித்தியென் றரைத்தலுந்தாழா 
தஞ்சலஞ்சலென் றடைக்தனன் மடங்கலேறனை யான். 

[ தீஈடுவி லகப்பட்ட பாம்பைக்காக்க களன் 
விரைந்து சேறல். | 

இ-ள். செஞ்சுடர்ச்சிகை-அஃ்சினிச் சுவாலையான த; வளைதவின- 
சற்றிக்கொண்டமையால், தெருமால் எய்தி - மனஙகல ௩௫, நஞ்சு உயிர்க 
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கும் - விடத்தைத் தருகின்ற, வாள் அரவுஒன்று - ஒளிபொருந்திய 
கார்க்கோட கனென்னு நாகமானது, ஈாமவேல் - ௮ச்சத்தைச்தருகன் ஐ 

வேலையேந்திய இறைவ - களமகாராசனே, நீ - நீயே; தஞ்சம்- அடைக் 

கலம், எனை - என்றனை, அளித்தி - காக்கவேண்டும், என்று உரைத் 

தலும் - என்று சொல்லியவளவில், தாழாது - தயங்காது, அஞ்சல் அஞ் 

சல் - பயப்படாதே பயப்படாதே, என்று - என்றுசொல்வியவனாய்) 

மடங்கல் ஏறு அனையான் - நலமகாராசன், அடைக்தனன் - அருக 

லடைந்தான். எ-று, 

கனை செழுஞ்சடர்க்கொழுங்கனல், டர்தலிற்கரிந் து 

பனைமறிந்தெனக்டெந்ததோர்பாந்தனளைநோக்க 

வனைபொலன்கழற்குரிசிலோர்மறையவன்முனிவா 

னினைவினுந் தனிப்பெயர்ந் திநிலைமையொன் றிவனால். 

[ஈளனுக்கு நாகம் தன்குறைகூறல், | 

இ-ள். கனை - சத்தியாமின்ற, செழுஞ்சுடர் - செழித்தசுவாலைகளை 

யுடைய, கொழுங்கனல் - மிகுக்தகாட்டுத்த்யான த, படர்தலில்-சுற்றிக் 

கொள்வதனால், கரிர்து - கருதி, பனை - பனைமரமான து, மறிந்து என- 

விழுக்து டெச் சதுபோல, டெந்தது - டெந்ததாயே, ஓர் பாந்தளை-(கார்க 

கோடகனென்னும்) ஒருபாம்பினை, கோக்க - (நளமகாராசன்) பார்க்க, 

னை பொலன் கழல் - கட்டப்பட்ட பொன்னாற்செய்த வீரக்கழலை 

யணிர்ச, குரிசில் - நளமகாராசனே, ஓர் மறையவன் - ௮காகசனென் 

னும் ஒரு பிரமனருடியின த, முணிவால் - சாபத்தினால், கினைவினும்- 

நீனைப்பினாலும், தணி - தனியாக, பெயர்ந்திடு நிலைமை - நடக்கலாம் 

எனும் நிச்சயத்தை, ஒன்றிலன் - அடைந்தினேன். எ-று, அல் - அசை. 

அழலினின்றெடுத்தையிரண்டடிப்புறத்தகற்றின் 
முழுவலன் பொடுஈன இழைக்குவலெனமொழறிந் து 

தழற்கட்பாம்புடல்சுருக்கலுந் தழலருள்வரத்தா 

லெழுவினீளகரத்தாலெடுத்தழற்புறத்திட்டான். 

| களன் நியிணின்றும் பாம்பை வெளியே யெடுச் அவீடல். | 

இ-ள். அழலில் கின்றெடுத்து - ௮க்கினியினின் செடுத்து, ஜயி 

ரண்டு அடிப்புறத்து - பத்தடிக்குப் புறத்தில், அகற்றில்-நீக்கிவிடுவை 

யானால், முழுவல் அன்பொடு - நிறைந்த வலிய அன்புடனே, நன்கு 

இழைக்குவல் - உனக்கு நன்மையைச் செய்வேன்; எனமொ ழிர் து- 

- 
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என்றுசொல்லி, தழற்கண் - அக்னிபொருந்திய கண்களையுடைய, 

பாம்பு - கார்க்கோடக நாகமானது, உடல் சருக்கலும் - உடம்பைச் சுருக் 

கிக்கொண்ட வளவில், (களமகாராசனணானவன்) தழல் அருள் வசத்தால்- 

அக்னிதேவன் கொடுத்தவரத்தினால், எழுவில் - தூண்போன்ற, மீள் 

கரத்தால் - நீண்டகரத்தினால், எடுத்து - எடுத்து, அழல் புஐத்து- 

தயினுக்கு வெளியில், இட்டான் - விடுத்தான், எ-று, 4. 

கதழெரிக்கணின்றகற்ற லுங்கதிரொளிவிரிக்கு 

மதிர்பொலன்கழலரசர்கோன்மெய்யுறத் சீண்டி 

_ முதிர்சினத்தவாளரவுதன்்முன்னுருவெடுப்ப 

விதுகுலக்துயர்வேர் தனும்வேற்றுருவமைந் தான். 

[ பாம்புகடி க்க களன் வேறுவடிவ மெடுத்தல் ] 

இ-ள். கதழ் எரிக்கணின று-சொலிக்கன்ற தீயிணின்றும், அகற்ம் 

லும் - மீக்கவிட்டவளவில், கதிர் ஒளி விரிக்கும் - சொண்வொளி வீசா 

நின்ற; அதிர் - சத்திக்கின்ற, பொலன்கழல் - பொன்னாற்செய்யப்பட்ட 

வீரக்கழலையணிக்கத, அரசர்கோன் - ஈளமகாராசன அ, மெய்-சரீ ரத்தில், 

உற - பொருந்தும்படி, தீண்டி - கடித்த, முதிர் சனத்த - மிகுந்த 

கோபத்தையுடைய, வாள்அ௮ரவு - ஒளிபொருந்திய கார்ச்கோடக நாச 

மானது, தன் - தன்னுடைய, முன் உரு - பழைய வருவத்தை, எடுப்ப... 

எடுக்க, விதுகுலத்து  சந்திரவம்சத்தில், உயர் - உயர்ந்த; வேந்தனும்- 

நளமகாராசனும், வேறு உரு அமைந்தான் - வேற்றரு அடைந்தான். 

எ-று, 5 

கருணேசெய்தெனைப்புரந்தநிற்கடித்த துமுன்னை 

யுருவுகண் ணுறிலொன்னலாசெகுப்பலென் பதனாற் 

பொருவிலோயினிவாகுவனெனும்ெெ பயர்புனையா 

விருவுபன்னன்வாழயோத்திமாககரினேகுதியால். 

[பாம்பு தான்றிண்டியதற்குக் காரணங்கூறி 

அயோத்தி போகுமா அரைத்தல். | 

இ-ள். கருணைசெய்து - கருபைசெய்து, எனை - என்னை, புரந்தஃ 

காத்த; நின்கடித்தது - உன்னைக்கடித்தது; (ஏனெனில்) முன்னோ 

உருவு - பழைய வுருவமான ௮, கண்ணுறில் - காணப்படுமானால், ஒன்ன 

லர் - சத்துருக்கள், செகுப்பர் - கொல்லுவார்கள், என்பதனால் - என்னு 

நினைவீனாலும், பொரு இலோய் - ஒப்பற்ற ஈளமகாராசனே, இணி- 
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இனிமேல், வாகுவன் எனும்-லாகுவன் என்று சொல்லப்பட்ட, பெயர் 

புனையா - பெயரைத் தரித்துக்கொண்டு, இருது பன்னன - இருது 

பன்னமகரராசன், வாழ் - அரசாட்சி செய்யாநின்ற, அயோத்இ.மாககரில்- 

அயோத்தியென்னப்பட்ட பெருமைபொருந்திய பட்டினத்தில், ஏகுஇ- 

போவாயாக, எ-று. அல் - ௮சை, 6 

ஏந்தலேகியம்மனன வன்சூதனாவியைர் து 

கூந்தன்மாவுளந்தெரிதருவிஞ்சைந்கொபடுப்பி 

னய்ந்தகூ துவெல்விஞ்சைகின்பாலவனளிக்குஞ் 

சாந்தமெனழுலைத்தமயந்திதன்னொடிஞ்சார்வாய். 

[ இதமுத லிரண்டுபாட்டுக்களாம் பின்வருங் 

காரியங்களைப் பாம்புக_றல். | 

இ-ள். ஏந்தல் - ஈளமகாராசனே, ஏ- அந்ககரத்திற்சென்று, அம் 

மன்னவன் - அந்த இரதுபனனனுக்கு, சூதனா - தேர்ப்பாகனாக, 

இயைந்து - பொருந்தி, கூந்தல் - புறமயிரினையுடைய, மா - குகிரைக 

ளினது, உளம் - மனத்தை, தெரிதரும் - அறிகின்ற, விஞ்சை- வித்தை 

யை, நீ கொடுப்பின்-£ ( அவ்வரசனுக்கு) உபதேசிப்டையானால், ஆய்ந்த 

பரிசோதிக்கப்பட்ட, சூது - சூதினில், வெல் - வெற்றியைத்த நின்ற, 

விஞ்சை-வித்தையை, நின்பால் - உன்னிடத்தில், அவன்- அவ்வரசன், 

அளிக்கும் - கொடுப்பான், (அதன்பிறகு) சாந்தம் - சந்தனக்கொல 

மணிக்ச, மெல்முலை - மிருதுவாகி தனங்களையுடைய, தமயந்தி தன் 

னொடும் - தமய திமோடும், சார்வாய் - கூவொய். எ-று, 7 

[ின்னர்மன்னநின பெருநிலக்கிழமையும்பெறுதி 

முன்னை மாணுருவெளிதினிற்பெற்றிடமுன்னி 

லின்ன பூந்துகில் [னை தியென் நிருதுலைளித்அ த் 

தன்னுமுக்கொடுமீபாயதுதழல்விழிப்பாற்கள். 

இ-ள். பின்னர் - பின்பு, மன்ன - ஈளமகாராசனே, நின் - உன்னு 

டைய, பெருநிலம்கிழமையும் - அரசாட்சியையும், பெறுத-அடைவாய், 

முன்னை - முற்பட்ட, மாண உரு - மாட்சிமைப்பட்ட வுருவத்தை, 

எளிதினில் - வருத்தயின்றி, பெற்றிட முன்னில் - பெறநினைப்பை 

யாகில், இன்னபூட்துல் - இந்த அழகியவத்திரத்தை, புனை திஎன்று- 

தரித்துக்கொள்ளென்று சொல்வி, இருதுகில் - இரண்டுவத்திரங்களை, 

அளிச்து - கொடுத்து, தன் உருக்கொடு - சன் பழையவுருவத்தை 
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யெடுத்துக்கொண்டு, தழல்விழி - அக்கனிபொருந்திய கண்களையுடைய, 

பாந்தள் - கார்க்கோடக நாகமான த, போய்து - மறைந்து போயது. 

எ-று. 9 

அதிர்பொலன்கழலாசர்கோனவ்வயினீம்இப் 

பிதிரசுணங்கனிவெம்முலைப்பெய் வளை த்தடந் தாண் 

மதர்வைகோக்கிதன்வாணகையெனவுயிர்வருத்து ங் 

கதர்செய்நித் திலம்வரன்றெறிதிரைக்கடல்கண்டான். 

[நளன் கடலைச் சேர்தல். ] 

இ-ள். அதிர் - சத்தியாகின்ற, பொலன்கழல் - பொன்னாற்செய்த 

வீரக்கழ2லையணிந்த, அரசர்கோன் - களமகாசாசனானவன், அவ்வயின் 

நீங்கி - அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டு, பிஇ. - பிதிர்ந்த, சுணங்கு அணீ- 

சேமலையணிக் த, வெம்முலை - விருப்பத்தைச்செய்னெற தனங்களையும், 

பெய்வளை - வளையலையணிந்த, தடந்தோள் - பருத்த தோள்களையு 

முடைய; மதர்வைகோக்கி தன் - தமயந்தியின இ, வாள்ககையென-ஒளி) 

பொருந்திய தந்தங்கள்போல, உயிர் - உயிரை, வருத்தும்-வருத்துன்ற, 

கதிர்செய் - ஒலிவிடுகின்ற, நித்திலம் -. முத்துக்களை, வரன்று - வாரிக் 

கொண்டு, எறி - லீசாநின்ற, திரை - அலைகள் பொருந்திய, கடல்-௪ழு£தி 

திரத்தை, கண்டான் - (களமகாராசன் ) பார்த்தான். எ-று, 3, 

வஞ்சாகெஞ் ௪னாழ்கழியிமனாமடகடையன்ன 

மஞ் சிறைப்புறத்தா ௬ுயி!ப்பெடையினையணை த்துக் 

கஞ்சநாண்மலாக்சக்கையிற்கண்பட னுந்கி 

நெஞ்சமாழ்குறநெடி அயிர் த்தயர்வொடுநின றான. 

| இதுமுதல் நான்குபாட்டுக்களால் ஈளன்ஃடலழ்கரையிற் பத்து 

நாளிருர்து பலவற்தையுமெண்ணித் அயரப்படல். | 

இ-ள். வஞ்சர் - வஞ்சகாது, நெஞ்சின் - மனம்போல, ௮ழ்- 

ஆழ்ந்த, கழியினில் - கழிறிலத்தில், ஒர்மடம்£டை அன்னம் - ஒரு இள 

வன்னமான து, அம் - அழகிய, சிறைப்புறத்து - சிறகின்புறத் தினால், 

ஆருயிர் - நிறைந்த வுமிரையொத்த, பெடையினை - பெட்டையன் 

னத்தை, அணேத்து - தழுவிக்கொண்டு, கஞ்சம் - தாமரையின து, நா் 

மலர் - புதியமலராகிய, சேக்கையில் - படுக்கையில், கண்படல் - நித்தி 

ரைசெய்வதை, நோக்க - பார்த்து, நெஞ்சம் - மனமானது, மாழ்குற- 
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வருத்தமடைய, நெடிது உயிர்த்து - பெரு்ச்சுவிட்டு, அயர்வொடுமஃ 

சோர்வுடனே, நின்றான் - (ஈளமகாராசன்) கின்றனன். எ-று, 10 

சுடரசெய்முத்தமுேமியம்புள்ளுமென் றுகரு 

நெடி துரோக்கிநந் நெரிழைஹூர லுமுலையும் 

வடி வமைந்தமென்விர லுமீங்கெய்தியவாற்ளுற் 

கடலில்வீ மர் அயிர் துறந்தனளெனமனங்கலுழ்ந்தான். 

இஃள். சுடர்செய் ௫ ஒளிவிடுின்ற; முத்தமும் - முத்துக்களையும், 

நேயியம்புள்ளும் - சக்கரவாகப் பறவைகளையும், மென் - மிருஐவாகிய) 

தூரும் - பவளங்களையும்; நெடிது - நெடுங்காலம், நோக்கி - பார்த்து, 

நம் - நம்முடைய, நேரிழை - தமயந்தியின த, மூரலும் - தந்தவரிசைக 

ரூம், முலையும் - தனங்களும், வடிவு அமைந்த. - அழகுபொருந்திய, 

மெல் விரலும் - மெல்லிய விரல்களும், ஈங்கு - இக்கழிரிலத்தில், எய் 

திய ஆற்றால்-பொருந்தியபடியால், கடலில் - சமுத்திரத்தில், வீழ்ந்து- 

(தமயந் நியானவள் ) விழுந்து, உயிர் தறர்தனள் - இறந்தாள், என-என 

றெண்ணி, மனங்கலுழ்ந்தான் - (களமகாராசன்) மனங் கலங்கினான். 

ஏறு, 

அக்கழிரிலத்தித் காணப்பட்ட முத்து முதலிய உவமானப்பொருள் 

களை உவமேயமாக மயங்னெமையால் மயக்கவணி. ll 

ஆவியன்னதோரணங்கினையரையிருணி த்த 

பாவியன்மு தறோக் குறிற்பழிவருமென்றோ 

மேவு 2சக்கையிற்குரு ம்? பட்டின ம்வெருவிச் 

சேவலோடகன்றேகுவதெனமனந்திகைத்தான். 

இ-ள். ஆவியன்ன - உயிரையொத்த, ஓர் ௮ணங்கினை - ஒப்பற்ற 

தமயந்தியை, அரை இருள் - அர்த்தராத்திரியில், நீத்த - (தணியாக) 

விடுத்த, பாவியேன் - பாவியாகிய வென்னுடைய, முகம் - முகத்தை, 

நோக்குறில் - பார்த்தால், பழிவரும் - பாவம்வரும், என்றோ - என்று 

நினைத்தோ, மேவு - பொருந்திய, சேக்கையில்-படுக்கையிலுள்ள, குருகு- 

பறவைகளினுடைய, இள - இளமைதங்கிய, பேடு இனம் - பெட்டைக 

ளினமான து, வெருவி - பயந்து, சேவலோடு - ஆண் பறவைகளோடும், 

அகன்று ஃ (அவ்விடத்தைவிட்டு) நீங்க, ஏகுவது - போவது, என... 

என்று, மனம் திகைத்தான் - மதிமயங்னொன். எ-று, 

பறவைகள் இயல்பான் மணிசணாச் கண்டேனும் அதற்கு நளன் 

தீன்குற்றத்தை ஏதுவாச்சனொனென்க. இது தற்தறிப்பணி, 12 
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நவவிநோக்கிதன்ன கைமதிமுகமெனச்ிறந்த 

தெய்வநாண்மலர்ப்போ தவிழ்பூச் துகடிமிர்ந்து 

கவவைவெண்டிசை த்துளியெறிதென் றலங்கன் று 

தைவருந்தொறுமெய்பதைத்தாருயிர்தளர்ந்தான். 

இ-ள். நவ்வி - மான்போன்ற, நமோக்கிதன் - கண்களையுடைய தம 

யநதியின த; ஈகை - பிரகாசியாநின்ற, மதி - சந்திரனையொத்த, முகம் 

என - முகம்போல், சிறந்த - சிறப்பையடைந்த, தெய்வம் - தெய்வத் 

தன்மையுள்ள, காள் மலர் - புதிதாக மலர்கின்ற, போது - புட்பத்தில், 

அவிழ் - விரிந்த, பூச்துகள் - மகரந்தப்பொடிகளை, தியிர்ந்து - பூசிக் 

கொண்டு, கவ்வை - ஒளிபொருந்திய, வெண்திரை - வெளுத்த சமுத் 

இரவலைகளினுடைய, துளி - திவலைகளை, எறி - வீசுகின்ற, சென்றலங் 

கன்று - இளந்தென்றலான இ, தைவருச்தோறும் - மேலில் வீசுந்தோ 

றும், மெய் - சரீரமான அ, பதைத்து - இடித்த, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் 

உயிரான ௮, தளர்ந்தான் - தளரப்பெற்றான். எ-று. 13 

இன்ன தன்மையன் வைகலீரைந் அபோயிறப்பக் 

கன்னல்வேலியங்கழனியிற்களிச்சுரும்ப.ர ற்றும் 

பொன்னந்தாமரைப்பொகுட்டின் மேன் மடப்பெடைபுலலி 

யன்னங்கண்படுவெள்ளநீரயோத்திநாடடைந்தான். 

[ஈளன் இருதுபன்னனது ஈகரையடைதல். | 

இ-ள். இன்ன தன்மையன் - இத்தன்மையஞாூய ஈளமகாராசன், 

வைகலீஎ ரந்து - பத்துநாள், போயிறப்ப - நீங்கிட்போக), கன்னல்வேலி-- 

கருப்பம்வேலியிடப்பட்ட, அ௮ம்கழனியில் - அழயெவயல்களில், சளிச் 

சுரும்பு - களிப்பிகோயுடைய வண்டுகள், அரற்றும் - சத்தியாநின்ற, 

பொன்னம் - பொன்டோலழகிய, தாமரைப் பொகுட்டின்மேல் - தாம 

ரைப் பூங்கொட்டையில், மடம்பெடை - இளமைதங்கிய பெட்டையன் 

னங்களை, புல்லி ப தழுவிக்கொண்டு, அன்னம் - அன்னப்பறவைகள், 

-கண்படு - நித்திரை செய்கிற, வெள்ளநீர் - மிகுந்த நீர்வளமுள்ள, 

அயோத்திநாடு - அயோத்தநகரத்தை, அடைந்தான் - சேர்ந்தான். எ-று, 

இருதுபன்னனைக்கா ண்டலுமெத்தொழில்
வல்லை 

மருவுகாமமென்கூறெனவாகுவனென்பே 
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ருருவவாம்பரித்தெரினிதூர்குவனும்ப 

சருமருர் தென வடுதொழில்புரிவனென் றறைந்தான். 

[களன் இரு அ பன்ன னை யடைதல். | 

இ-ள். இருதஅபன்னனை - இருதுபன்ன வரசனை, காண்டலும்- 

(களன்) கண்டவளவில், எத் தொழில் - எச் செய்கையில், வல்லை-8திற 

மையுள்ளவன், மருவும் - பொருந்கிய, காமம் என் - உன்பெயரியாது, 

கூறு என - சொல்லென்று (இருதுபன்னன் 25௧), வாகுவன் - வாகு 

வனென்பது, என்பேர் - எனது பெயராம், உருவம் - நிறத்தையுடைய, 

வாம் - தாவாநின்ற, பரி - குதிரைகட்டிய, தேர் - இரதத்தை, இனிது- 

நன்றாக, ஊர்குவன் - நடத்துவேன், (அன்றியும்) உம்பர் - தேவர்களி 

னது, அருமருக் தென - அரிய அமதம்போல, அ தொழில் - சமையற் 

ரொழிலை, புரிவன் - செய்வேன், என்று அறைந்தான் - என்று (களம 

காராசன்) சொன்னான், எ-று, 15 

வேர் தன வவுரைகேட்ட லும்வியன்மணிநெடுந்தோர் 

கூந்தன்மாவுளமறிந்தனைகுறிப்பினூர்கு திய 

லாய்ந்தசெம்பொ னாராயிரம்வைக லுமளிப்ப 

லேய்க்தவென்னிருபாகசோடி ருத்தியென்றிசைத்தான். | 

| இருதுபன்னன் ஈளனுக்குச் சாரதித்தொழில் 

செய்யுமாறு விதித்தல். ] 

இ-ள். வேந்தன் - இருதுபன்னராசன், அவ்வுரை - அந்களன் 

சொல்லை, கேட்டலும் - கேட்ட மாத்திரத்தில், வியன் - பருத்த, மணி- 

நவாத்தினங்கள்பஇத்.த, நெடு - நீண்ட, தேர் - தேரிற்கட்டப்பட்ட, கூக் 

தீல் - புறமயிரினையுடைய, மா - குதிரையின து, உளம் அறிந்தனன்- 

மனதையறிந்தவனாக), குறிப்பின் - குறிப்பினால், ஊர்குதியேல் - நடத் 

அறெவனானால்; ஆய்ந்த - குற்றமற்ற, செம்பொன் ஓராயிரம் - ஓராயிரம் 

பொன், வைகலும் - நாள்தோறும், அனிப்பல் - கொடுப்பேன், ஏந்தல்- 

வீரனே, என் - என்னுடைய, இருபாகர் ஒடு - இரண்டு சாரதிகளோடுங் 

கூட, இருததி - இரு, என்று இசைத்தான் - என்றுசொன்னான். எ-று, 

பொன்னென்பது இருபது சின்னப்பணத்தினுக்குத் தொகைப் 

பேர். இது சோசோழபாண்டியர் நாட்வெழக்கு. 16 

அன்னவாறுபநர்ந்தலங்குளைப்புமவிமான்றேக்கு 

மன் னனாயெநிடதர் கோன் வைகலும்புலம்பித் 
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தூன்னுகானிடைநீத்தவடுயரமீக்கூர 

வென்னளாயினளோவெனவிரங்கிவெய் தயிர்ப்பான். 

[ வாகுவனாநிய நளன், தன்மனைவியை நினை த் துவாடுசல். | 

இ-ள். அனனவாறு - அப்படியே, நேர்ந்து-சம்மதித்து, அல த- 

அசைகின்ற, உளை - புறமயிரினையுடைய, புரவிமான் - குதிரைகட்டிய, 

தேர்க்கு-இரதங்கட்கு, மன்னனாதிய - அஇபனாகிய, நிடதர்கோன் - ஈளம 

காராசனானவன், வைகலும் - நாள்தோறும், புலம்பி-மனமிரங்ட, துன்னு 

கானிடை - நெருங்கிய காட்டினில், நீத்தவன் - விடப்பட்ட தமயந்தி 

யானவள், துயரம் - துன்பம், மீக்கூர - அதிகரிக்க), என்னள் ஆயின 

ளோ - எத்தன்மையளானாளோ, என-என்று, இரங்9-புலம்பி, வெய்து- 

கொடியதாக, உயிர்ப்பான் - பெருமச்சுவிடுவான். எ-று, 17 

உயிர்த் தமெய்தளாந் துருகியவேக்தனையுள த்தி 

லயிர்த்தொர்சாரதியுற்றதையெவன்கொலென்றறைய 

வெயிற்கொடுங்கதிர்மறைர் அுழிவெவ்வழற்கானிற் 

பயிர்ப்பில்கோதை யைத்தீ ந் தனன்பரி விலே னெண்ருன். 

[ வாகுவன் அயரப்படல் கண்டு வேறோர் சாரதி 

என்னென வினவல். | 

இ-ள். உயிர்த்து - பெருமச்சுவிட்டு, மெய்தளாந்து-சரீரம் வாடி, 

உருகிய - மனமுருயெ, வேந்தனை - ஈளமகாரரசனை, உளச்தில்-மனத் 

தில்; அயிரத்து - சந்தேத்து, ஓர்சாரதி - சவலனென்னுமொரு தேர்ப் 

பாகனானவன், உற்றதை - (நாள்தோறும்) அடைந்த துன்பத்தை, எவன் 

கொலென்று அறைய - ஏனனவென்றுகேட்க, வெயில் - வெய்யிலைச் 

செய்னெ்ற, கொடுங்கதிர் - சூரியன், மறைந்துழி - அத்தமித்தபின்பு, 

வெம் அழல் - கொடிய அமல் பொருந்திய, கானில் - காட்டினில், பயிர்ப் 

பில் - பரிசுத்சையாகிய), கோதையை - பெண்ணை, பரிவிலேன - அன் 

பில்லா சகாண், தீர்ந்தனன் - விடுத்தேன், என்றான் - என்று (களன்) 

சொன்னான். எ-று. _ 18 

வேற்றுருவமைந் தபடலம் முற்றிற்று, 

அ, செய்யுள்-1092, 

ர்] 



வீமன்தேடவிட்ட படலம். 
DE 

[ இப்படலத்தால் வீமராசன் தமயந்தி உளன் இருவரையும் 

தேடுதற்கு அதற்கு உரியோரை விடுத்தல் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

கலி நீலைத்துறை, 

இனையனாயெமன்னவனவ்வுழியிருப்ப 

வனைகருங்கழ ல்விசர்ப்பர்கோன்மறையவர்க்கூயென் 

றனயைதன்னொடநளனை யு ந்ேடிநீர்தந்தா 

னினைவயாவையுக் தருகுவனென வவர்நேர்ந்தார். . 

[வீமன் மகளையும், மருகனையுந்தேடி வரும்படி ஏவுதல். | 

௫-ன். இனையன் யெ - இத்தன்மையனாயெ, மன்னவன் -சளம 
காராசன், அவ்வுழி - அவ்வயமோத்தியில், இருப்ப - இருக்க, வனை கருங் 

கழல் -: இறந்த வீரக்கமலை யணிந்த, விதர்ப்பர்்கொன் - வீமராசன், 

மறையவர் - பிராமணர்களை, கூய் - அழைத்து, என் தனயை தன் 

னெடும் - என் பெண்ணாகிய தமயந்தியோடும், நளனையும் - ஈளமகா 

ராசனையும், தேடி - தேயங்களிற்றேடி, நீர் - நீவிர், தந்தால்-கொடுப்டீ 

சாயின், நினைவயாவையும் - மீர் நினைத்தவை யனைத்தையும், தருகுவன்- 

கொடுப்பேன், என - என்று சொல்ல; அவர் - ௮ம்மறையவர்கள், கோரக் 

தார் - அதற்குச் சம்மதித்தார். எ-று, 19 

தரங்கவாரிதிகும்தருதகைமைசா லுலக 

மொருங்குதேடியுங்காண்கிலருலப்பிலார்திரிய [ன் 

வரங்கொள்கேள் விய ன்சுவேதனென் றுரைக்குமோர்மறைஃயா 

கருங்கட்பேதையைச்2சதிபன்மனைவயிற்கண்டான். 

இ-ள். தரங்கம்வாரிதி - அலைகளையுடைய சழுத்திரமானது, சூழ் 

தரு - சூழந்த, தகைமைசால் - மேன்மைபொருந்திய, உலகம்-பூவுலகம், 

ஒருங்கு - ஒருங்குபட, தேடியும் - தேடியும், காண்டுலார்-காணாசவராய், 

உலப்பு இலார் - அளவத்தபேர்கள், திரிய - இரியாசிற்க, வரம்கொள்- 

வரத்தைக்கொண்ட, கேள்வியன் - (சாஸ்திரக்) கேள்வியையுடைய, 

சுவேதன் என்றுரைக்கும் - சுவேதனேன்று சொல்லப்பட்ட, ஓர் மறை 

யோன்-ஒருபிராமணன், கருங்கண்பேதையை-கரிய கண்களையுடைய தம 
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வீமனதேடவிட்ட படலம், ரர. 

யக்தியை, சேதிபன் மனைவயின் - சேதிசேசச் சரசனாகிய சுவாகுவின் 
வீட்டில், கண்டான் - பார்த்தான். எ-று, ந் 

மாசுபூ த்தொளிமமுங்குபுமண் ணுருமணியிற் 

றேசழிர் திடுதெரிவைதன் நிருமுககோககி 

யேசலில்லிவட்கோவிவையெய் அமற்றென்னா 

வாசிகேள்வியோன்கலுழ்க்தனன்றுயர்க்கடலாம்ந்தான். 

[சுவேதன் என்னும் பிராமணன் தமயந்தியை 

நோக்கிப் புலம்பல், 

இ-ள். மாச பூத்து - அழுக்கடைர் து, ஒளிபழுங்குபு-ஒளிமழுங்கி, 

மண்உர மணியின் - சாணேயிடாத மணிபோல, சேசழிக்திடும் - அழ 

கழிந்த, தெரிவைதன் - தமயக்தியினத, திருமுகம் - அழகிய முகத் 

தை, நோக்க - பார்த்து, ஏசல் இல் - பழிப்பில்லாத, இவட்கோ - இப் 

பெண்ணுக்கோ, இவை எய்தும் - இவ்வவத்தைகள் பொருந்தும்) 

என்னா - என்று, ஆசில் - குறைவற்ற, கேள்வியோன் - கேள்வியை 

யுடைய சுவேதன், கலுழ்ச்தனன் - கலங்கெனெவனா௫, துயர்ககடல்-துன் 

பக்கடலில், ஆழ்ந்தான் - மூழ்கினான். எ-று. மற்று - அசை, ல 

அமுவதென்கொலென்ருயிமைவினவநின்றாதை 

முூருவலன்புடைக்தோழன்யான்மொய்த்தநின் தமருங் 

குழுவுநின் ஒுருகுரவருக் இல்லெ ரன்ன த் 

தொழுதுமைக்கணீர்முலைத் தடம்பெருகமெய்சோர்ந்் தாள். 

¥ 
[சுவேதன் சொன்னவைகேட்டுத் தமயந்தி தயரப்படல். | 

இ-ள். அழுலது என்கொல் - துன்பப்படுவது என்னகாரணம, 

என்று - என்றுசொல்லி, அயிழை - தமயந்தியானவள், வினவ - கேட்க 

கின் தாதை - உன்றந்தைக்கு, முழுவல் அன்புடை - நிறைந்த அன் 

புடைய, தோழன் - தோழமையுள்ளவன், யான் - நான், மொய்த்த 

நெருங்கெ, நின் - உன்னுடைய, தமரும் - உறவினரும், குழுவும்- 

கூட்ட த்தவரும், நின் - உன்னுடைய, இரு குரவரும் - தாய்தகப்பன்மா 

ரிருவரும்,) தீங்கலர் - கேடிலராயுளர், என்ன-என்றசொல்ல, தொழு து- 

(அவனைத்) தொழுது, மைக்கணீர் - மைபொருந்திய, கண்ணி ர் முலைத் 

தீடம் - முலையினிடத்தில், பெருக - ஒழுக, மெய்-உடம்பு) சேர்க்தாள்- 

மெலிக்தாள். எ-று. த 



772 நைடதம். 

கந்தவார்குழற்காரிகையழு தல்கேட்டிவட்குத் 

தந்தையாரெவற்குரியளித்தளிரியறனித் அ 

வந்தவாறெவனிவளைநீயுணர்ந்ததெவவாறென் 

தந்தணாளனைவினவினள்சுவாகுவையளித்தாள். 

[சேதிதேசத்து அரசன் ராயார் தமயந்தியின் 

வரலாறு கேட்டல். | 

இ-ள். கக்தம் - வாசனைபொருந்திய, வார் - நீண்ட, குழல் - கூச் 

தீலையுடைய, காரிகை - தமயந்தியான வள், அழுதல் - துன்பப்படுதலை, 

கேட்டு - (சுநந்தையால்) கேள்விப்பட்டு, (வந்து) இவட்கு-இப்பெண்ணி 

னுக்கு, தந்தையார் - தகப்பன் யார், இச்தளிரியல் - இப்பெண்ணான 

வள், எவற்கு உரியள் - எவனுக்கு மனையாள், தனித்து வர்தவாறு.- 

தீனிச்து வந்தவிதம், எவன் - யாது, இவளை - இப்பெண்ணை, நீ உணாக் 

தது - நீ அறிந்தது, எவ்வாறு என்று - எப்படியென்று, அக்தணாளனை- 

சுவேதனனை - சுவாகுவையளித்தாள் - சேதி சேசத்தாசனைப்பெற்ற 

தாயானலள், வினவினமர் - கேட்டாள் எ-று. ரு 

மாதுகேட்டியிமமடவால்விதர்ப்பர்கோன் புதல்வி 

காதணாயகனிடதர்கோன்் காசினிமுழுதுஷ் 
சூதனாலிழந்திவளையுங்கானிடைத் துறந்தா 

ைலாலிவட்டேடெனவித ர்ப்ப்கோனறைந்தான். 

| இரண்டு பாட்டுக்களால் தமயந்தி வரலாற்றைப் 

பிராமணன் உரைத்தல். | 

இ-ள். மாது - அரசனது தாயே, சேட்டி - கேள், இம்மடவால்- 

இப்பெண், விதர்ப்பர்கோன் - வீமராசன த, புதல்வீ-குமாரத்தி, காதல்- ' 

அன்பினையுடைய, நாயகன் - (இவட்குக்) கணவன் , நிடதர்கோன் - ஈள 

மகாராசன், (அவன்) காசினிமுழுதும் - பூமிமுமுவதும்,; குதினால்- 

சூதாட்டத்தால், இழந்து - தோற்றுவிட்டு, இவளையும் - இத்தமயந்தியை 

யம்; கான் இடை. - காட்டினில், துறந்தான் - விடுத்தான், ஆதலால்- 

ஆகையால், இவள் - இவளை , தேடுஎன - தேடுவீரென்று, விதர்ப்பர் 

கோன் - வீமராசன், அறைந்தான் - உத்தரவு கொடுத்தான். எ-று, 6 

தேண்டியெங்கணுங்கண்டி என் றிருவைநின் மனை யிற் 

க £ஈண்டல்செய்தனன்கன்னலிற்பழுத்தமென்மொழியாண் 
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மாண்்டயேரெழில்வா ணு தல்வயங்யெமறுவ£் 

லிண்டுணர்ந்தனன்யானெ னமறையவனிசைத்தான். 

இ-ள். எங்கணும் - எவ்விடத்திலும், தேண்டி-தேடி - திருவை- 
இலக்குமியையொத்த தமயந்தியை, கண்டிலன் - காணாதவனாய்) நின 

மனையில் - உனமாளிகையில், காண்டல்செய்தனன்-கண்டேன, கன்ன 

லில் - சரும்பினும், பழுத்த - முதிர்ந்த, மெல்மொழியாள் - இனிய 

வசனத்தையுடை.ய இத்தமயந்தியின து, மாண்ட ஃ மாட்மைப்பட்ட, 

பேர் எழில் - மிகுந்த அழகுதங்யெ, வாள் நுதல்-ஒளிபொருந்திய நெற்றி 

யில், வயங்யெ - விளங்கிய, மற்வாள்  மச்சத்தினால், ஈண்டு-இவ்விடத் 

இல், யான் - நான், உணர்ந்தனன் - (இன்னளென்று) அறிந்தேன் 

என - என்று, மறையவன் - ஈவேசனென்னும் பிராமணன், இசைத் 

தான - சொன்னான். எ-று. க ய் 

அதுகளத்தலுமணிந தன்மாசனையகற்றக் 

கதிரெறித்தலிற்கண்வழுக்கூற்றனகூ௪ 

மதிநுதற்புறத்திலகியமறுவினைரோக்கித் 

ததைமலர்க்குழற்றமயர் இயிவளெனவுணர்ந்தாள். 

[சேதியாசன் தாயானவள், நெற்றியில் மச்சங்கண்டு 

தமயந்தி யென்று அறிதல், | 

இ-ள். அது - அச்செய்தியை, திளத்தலும் - சொன்னவளவில், 

அணி.நுதல் - அழயெ நெற்றியிலுள்ள; மானை - அழுக்கை, அகற்ற. 

போக்க, கதிர் எறித்தலின் - ஒளிவிடுகின் தமையால், கண் - நேத்திரம் 

கள், வழுக்குற்றன - இதறினவைகளாகி, கூ௪ - அஞ்ச, மதிநுதல் 

புறத்து - பிறைபோன்ற நெற்றியினிடத்த, இலகிய - பிரகாசித்த, மறு 

வை - மறுவினை, நோக்கி - பார்த்து, இவள் - இப்பெண், ததைமலர்க் 

குழல்-ரெருங்யெ மலர்களையணிந்த கூந்தலையுடைய, தமயந்தி - தமயந் 

கதியே, என-என்று, உணர்க்தாள்-(அரசன ௮ அன்னை) அறிக்தாள், எ-று. 

வனை மலர்க்குழன் மங்கைநின்னனனையும்யானும் 

புனைகருங்கழற்சுதா மன் றன் பு தல்வியராவே 

மென மன்னை தனிணைமலர்ச்சீரடியிறைஞ்டக் 

கனைகருங்கடல்கரைபுாரண்டாலெனக்கலுழ்ந்தாள். 

[சேதி தேசத் ௫ அரசன் ராய் புலம்பல். | 

இ-ள் வனை மலர்க்குழல்” - பூ மாலையணிந்த கூம்தலையுடைய, 

மங்கை - தமயந்தியே, பின் ௮ல்னையும்-உன து தாயும், யானும்-நானும், 



714 நைடதம், 

புனை - தரிக்கப்பட்ட, கர - பெருமைதங்யெ, கழல் - வீரக்சழலை 

யணிந்த, சுதர்மன் தன் - சுதர்மராசனுடைய, புதல்வியர் ஆவேம் - புத் 

திரிகளாவோம், எனலும் - என்று (அரசனன்னை சொன்னவளவில் ) 

அன்னைதன் - அப்பெரியதாயின து, இணை - இணைந்த, மலர்-தரமசை 

மலரையொத்த, டி - இற்றடிகளில், இமைஞ் - வணங்கி, கனை- 

சத்தியாநின்ற, கருங்கடல் - கறுத்ததடலான ஐ, கரைபுரண்டால் என- 

கரைபுசண்டாற்போல, கலுழ்ந்தாள் - (தமயந்தி) அழுதாள். எ-று, 9 

இன்னளென்றெனையுணர்வதன் முன்ன முமீன்ற 

வன்னையாமெனவளித்தனையன் புமீ தூர 

மன்னுமென்னுயிர்மக்களைக்காண்பகற்கெர்தை 

பொனனகர்க்கெனைவிடுததியென் நின்னுரைபுகன் றாள். 

|, தமயக்தி சன்௦க்தையூர்ச்கு அனுப்புமாறு வேண்டுதல். | 

இ-ள். எனை - என்னை, இன்னளென்று - இச்சன்மையளென்று, 

உணர்வதன் முன்னமும்-அறிவதற்கு முன்பும், ஈன்ற-பெற்ற, அன்னை 

யாம் என - தாயானவ ளென்னுமபடி, அனபுமீ தூர - ஆசைமிக, அளித் 

தனை - இரட்டித்தாய், மன்னும் - அவ்விடத்திற் பொருக்இியிருக்கிற, 

என் உயிர் மக்களை - என்னுடைய உயிர்போன்ற பிள்ளைகளை, காண்ப 

தற்கு - பார்ப்பதற்கு, எந்தை - என் பிதாவின அ, பொன் நகர்க்கு - அழ 

இய குண்டினபுரத்துக்கு, எனை விடுத்த - என்னையனுப்பு, என்று. 

. என்று, இன் உரை - இணியசொற்களை, புகன்றாள் (தமயந்தி) சொன் 
னாள். ஏறு, 10 

உரைசெய்ம: ற்றமோர்ச் அள்ளுயிருருகுறத் தழுவிக் 

கசைசெய்வேலையிற்கருச் தடங்கண்கணீருகுப்ப 

வெரிமணிப்பொலன் சவிகையிலிருள்கனிக்தொழு க ம் 

விரைசெய்சோதையைவிதர்ப்பர்கோன கர்வயின்விடுததாள். 

| சவேதன் தாயானவள் சமயச்தியைக் குண்டின 

புரத்திற்கு அனுப்பு தல். | 

இ-ள். உரைசெய் மாற்றம் - (தமயந்தி) சொல்லிய வசனத் 
தை, ஓர்ச்து - அறிந்து, உள் - உள்ளில், உயிர் - பிராணன், உரு 
குற - உருகும்படி,, தழுவி - அணைத்துக்கொண்டு, கரைசெய் - கரை 
யைச் செய்யாநின்ற, வேலையில் - சீமுத்நிரம்போல, கரு - கறுத்த, 
தட - விசாலமாகிய, கண்கள் - கேத்திரங்கள், நீர் - நீரை; உஞுப்பஃ 
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சொரிய, எரி. - பிரகாசிக்கின்ற, மணி - இரத்தினங்கள் பதித்த, 

பொலன் சிவிகையில் - பொற் பல்லக்கின்மீ ௫, இருள்கணிந்து - இருள் 

முதிர்ந்து, ஒழுகும் - ஒழுசாநின் ற, வீரைசெய் - வாசனை பொருக்திய, 

கோதையை - அனகபாரத்தையுடைய தமயர்தியை, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசன து, ககர்வயின் - குண்டின புசத்திற்கு, விடுத்தாள் - அனுப்பி 

னாள். எறு, 11 

கொள்ளைவண்டினங்கூட்டுணுஈறுமலர்க்கோதை 

யள்ளலங்கருஞ்சேற்றிடையரக்இதழ்விரிந்த 

வள்ளவாயச்செழுங்கமலமேன் மடவனர் அயில்கூர் 

வெள்ள நாவ்யல்விதர்ப்பர்கோனகரமேயினளால். 

| சமயந்நி குண்டினபுரத்தை யடைதல். | 

இ-ள். கொள்ளை - மிகுந்த, வண்டு இனம் - வண்டுக்கூட்டங்கள், 

கூட்டுணும் - (தேனைக்) கொள்ளையிடும்படியாகிய, நறுமலர் - வாசனை 

பெொருக்திய மலர்களையணிந்த, கோதை - கூந்தலையுடைய தமயந்தியான 

வள்) அள்ளல் - குழைர்த, அம் - அழயெ, கரு - கரிய சேறு இடை- 

சேற்றினிலுண்டாயெ, அ௮ரக்இிதம் - செவ்விதழ்கள், விரிந்த - மலர்ந்த, 

வள்ள வாய் - இண்ணம்போன்ற வாயையுடைய, செமு-செழித்த, கமல 

மேல் - தாமரைமலரின்மேல், மட அனம் - இளவன்னங்கள், அயில் 

கூர் - நித்நிரைசெய்னெற, வெள்ள நீர்-நீர்ப் பெருக்கையுடைய, வயல்- 

சழணிசகள்பொருக்இய, விதர்ப்ப்கோன் - விதர்ப்ப தேசத்தரசனாகய லீம் 

ராசனது, நகரம் - குண்டினபுரத்தை, மேயினள் - அடைந்தாள். எ-று. 

அமுதவுண்கணமறந்றமெல்லாடையுமலங்கல் 

கழுமச்சூட்டுபுகைசெயாக்கருங்குழற்காடும் 

விழியினோக்க லும்விதர்ப்பர்கோனவெய் அயிர் த்தயாந்தான 

றமுவியன்னையருறு.அயர்சாற்றலாந்தகைத்தே, 

இ-ள். அழுத - அழுகையுற்ற, உண்கணும் - (தமயந்தியின ௮) 
மையுண்டகண்களையும்; அற்ற - அறுபட்ட, மெல் ஆடையும் - மென் 

மைபொருந்திய புடைவையையும், அலங்கல் - மலர்மாலைகளை, கழும- 

நிறைய, சூட்பெ - சூட்டி, கைசெயா - முடிக்காத, கருங்குழல் காடும் 

கரிய கூந்தற் காட்டையும், விதர்ப்ரர்கோன் - வீமராசனானவன், விழி 

யின் கோச்சலும் - கண்களாற் கண்டமாச்திரத்தில், வெய்து - யிர்த்து- 
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பெருஃச்சுவி_்டு, a சோர்ந்தான், அன்னையர் - தாப். ரர்கள்; 

தழுவி - (சமயந்தியைத்) தழுவிக்கொண்டு, உறு துயர் - அடைந்த துன்ப 

மானது, சாற்றலாம்-(நம்மாற்) சொல்லும்படியான, தகைத்தே- தன்மை 

மையுடையதா? எ-று, 13 

காட்டினள்ளிரு ட்காலையிற்காவலன் த்த 

கீட்டொணாவெழிற்றெரிவையை த்தேடினன்கொணர்ந்த 

மூட்முத்தழன முறைமையின்வளர் த் திடசுவேதன் 

வேட்டயாவையுங்கொள்கெனவளித்தனன் வீமன். 

[வீமன் சுவேதற்குப் பரிசளித்தல். ] 

இ-ள். காட்டில் - வனத்தில், நள் இருட்காலையில் - நடு ராத்திரி 

காலதீதுல், காவலன் - நளமகர்ராசன், நீத்த - விடுத்த, தீட்டொணா-எழு 

தக்கூடாத, எழில் - அழகுபொருக்திய, தெரிவையை - தமயந்தியை, 

தேடினன் - தேடி, கொணர்ந்த - கொண்டுவந்த, மூட்டு-மட்டப்பட்ட, 

முத்தழல் - மூனறக்கினிகளை, முறைமையில் - கிரமத்தினால், வளர்த் 

திடும் - வளர்க்காநின்ற, சுவேதன்  - சுவேதனென்னும் மழையவன், 

வேட்ட - விரும்பிய, யாவையும் - எல்லாவற்றையும், கொள்க என-பெற் 

அக்கொள்ளென்று, வீமன் - லீமராசன்) அளித்தனன் - கொடுத்தான். 

எ-று. 

முததழலாவன - ல் காருகபத்தியம், ஆகவனீயம் 
என்பனவாம். 14 

மக்கள்வாண்முககோக்யெமடவரனெஞ்ச 

ரெக் துவாடுதல்கண்டரற்றாயுளநெதி மந்து 

கத்துத் பந்தல்கள் கல்ப ல 

நக்கபூங்கழனளனையுநாடுகென் றுரை த்தாள். 

| தமயந்தி தாய், நளீனையும் தேடுவிக்குமாறு 

வீமனிட முரைத்தல். | 

இ-ள். . மக்கள் - பிள்ளைகளின ௮; வாள்முகம் - ஒளிபொருந்திய 
முகத்தை, ோக்றெம் - பார்த்தபின்பு, மடவரல் - தீமயந்தியின அ, கெஞ் 

சம் - மனமானது, நெக்குவாடுதல்-நெதிழந் அவாடுதலை, கண்ட-பார்த்த, 

நல் தாய் - ஈன்ற தாயானவள், உளெடிழ்க்து - மனமுருக, கக்கு-கக்கப் 

பட்ட, செம் தழல் - சிவந்த அக்செரிபொருந்திய, காலன் - யமனை 

யொத்த; வேல் - வேலாயதத்தையேந்திய, காதலன் - தன்னாபகனாயெ 
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வீமன்தேடவிட்ட படலம். 779 

வீமராசனை, குறு - இட்டிகின்று, நச்கபூங்கழல் - விளங்குின்ற அழ 

இய வீரக்கழலையனிந்த, களனையும் - நளமகஏராசனையும், நாடுக என்று- 

தேடுகவென்று, உரைத்தாள் - சொல்லினாள். எ-று, 15 

ஓடரிக்கணாஞாரைத்தலுமொற்றரைக்கூவி 

யாடகப்பசும்பொலன்கழனளனைநீராய்ந் து 

தேடிவம்மினென் றரசர்கோன் நிசைதொ றுஞ்செலுத்த 

நாடினாவர்களிகடல்வரைப்பெலாகடந்ே த. 

[ களனைத் சேடி வருமாறு வீமன்வேவுகாரரை வனுப்புசல். | 

இ-ள். ஒடு அரிக்கணாள் - நீண்ட அரிபரச்சகண்களை யுடையகாஞ் 

சன மாலையானவள, உரைத்தலும் - பொன்னமாத்திரச்தில், ஒற்றரை- 

வேவுகாரரை, கூவி - அழைத்து, ஆடகம் - டொன்னாலாகிய, பசு-பசு 

மையாகிய, பொலம் - அழகிய, கழல் - வீரக்கழலையணிந்த, நளனை- 

நளமகாராசனை, நீர் - நீங்கள், ஆய்ந்து - ஆராய்ந்து, தேடி - திரிந்து 

பார்த்து, வம்மின் - வாருங்கள், என்று - என்றுசொல்லி, அரசர்கோன்- 

வீமராசன், திசைதொறும் - எட்டுத்திக்கிலும், செலுத்த - (அவர்களை) 

அனுப்ப, அவர் - அவ்வேவுகரரர், நளி - குளிர்ச்சிபொரு்திய, கடல்வ 

சைப்புஎல்லாம் - சமுத்திரஞ்கூழக்த பூமண்டல முழுதினும், ஈடந்து- 

இரிந்து, நாடினார் - தேடினார்கள். எ-று, 10 

அருவுமொற்றரிலொருவன் மீண்டண ங்னெழுன்றோன்றி 

யரிவைமூதெயிலயோ த்திமா௩கரினிலடைக்தேன 

புரிகருங்குழன்மனைவியைப்போக்னென் புலம்பு 

மொருவனிவவுழியுண்டுகொலென விவைினனால். 

[ பருணாதன் என்னும் பிராமணன் அயோத்தியிற் மான்வினவிய 

வற்றைத் தமயக்திக்குத் தெரிவித்தல். | 

இ-ள். துருவும் - தேடுகிற, ஒற்றரில் - வேவுசாரருள்ஒருவன்- 
பருணாதனென்னு மொருபிராமணன், மீண்டு - இரும்பிவர்து, அணங் 

இன்முன் - தமயந்தியின் முன்னிலையில், தோன்றி - நின்று, அரிவை- 

இராசகுமாரத்தியே, முது - பழைய, எயில் - மதில்கூழ்ந்த, அயோத்தி 

மாநகரினில் - அயோத்தியாபுரியில், அடைந்தேன் - சென்றேன், புரி- 

விரும்பப்பட்ட, கருங்குழல் - கரியகூர்தலையுடைய, மனைவியை - மணை 

யாட்டியை, போக்கன் - விடுத்தவனாகி, புலம்பும் - துன்பப்படுகன் த, 

ஒருவன் - யாவனாயினுமொருவன், இவ்வுழி - இந்தப் பட்டினத்தில், 

உண்டுகொள் - உளனா, என - ஏன்று, வினாவினன் - விசாரித்தேன். 

எ-று, அல் - அசை. 17 



780 நைடதம். 

ஓகையோடெனக்கொருவனா வ்குளங்கனிர் அரு 

வாகைவெஞ்சிலையிரு துபன்னற்குயர்மான் றா ப் 

பாகன்கொய்யுளைப்பரியுளந்தேர்பவனொருவன் 

றோேகையைப்பிரிர்தாரஞ ருழப்பவன் சோர்வான. 

இ-ள், ஒகையோடு - அன்புடனே, எனக்கு - எனக்கு, ஒருவன்- 

ஒருமனிதன், ஆங்கு - அவ்வயோத்தி நகரத்தில், உளம்கணிக்து - மனங் 

கணிந்து, உருகி - கரைந்து, வாகை - வெற்றிமாலை.பணிர்ச, வெம் சிலை- 

வெவ்விய வில்லையேர்திய, இருதுபன்னற்கு - இரு துபன்ன வரசனுக்கு, 

உயர்மான்தேர் - உயர்ந்த குதிரைகட்டிய தேரை நடத்துனெற, பாகன்- 

சாரதியும், கொய்உளை - கொய்துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, பரி-குதி 

ரைகளின த, உளம் - மனதை, தேர்பவன் - அறிபவனும், ஒருவன்- 

தனித்தவனும், தோகைமூய - மனையாளை, பிரிந்து - பிரிவுற்று, ஆரஞா 

உழப்பவன் - மிகுந்த தன்பப்படுகன்றவனும், சோர்வான் - சோர்வை 

யடைகின்றவனும், எ-று. 18 

அழலிலா அணவமிர்தெனவடுந்தொழில்புரிவோன் 

மழகளிற்றினன்னடையினனவாகுவனென்போ 

னெழுவுலாந்திணிதாளினன ங்குளனென்ன 

வொழுகுபூங்கொடிமருங்குலாயுணர்ந்தனன்வந்தேன். 

இ-ள். அழல் இலாது - நெருப்பில்லாமல், உணவு - உண்டியை, 

அமிர்து என - அமிழ்தமெனும்படி, அடுக்தொழில் - சமைத்தலை, புரி 

வோன் - செய்வானும், மழகளிற்றின் - இளமைதங்கெய யானைபோல, 

நல் நடையினன்-நல்ல நடையை யுடையவனும், வாகுவன் என்போன்- 

வாகுவனென்னும் பெயரையுடையவனும், எழுஉலாம் - தூண்போலுலா 

வுகிற, இணி - வலிமைபொருர்திய, தோளினன் - தோள்களையுடைய 

வனு (மாகிய ஒருவன்), ஈங்கு - இர்நகரத்தில், உளன் - இருக்கின்றான். 

என்ன - என்றுசொல்ல, ஒழுகு - தேனொழுகுகின்ற, பூங்கொடி - புட் 

பக் கொடியையொத்த , மறாங்குலாய் - இடையையுடைய தமயந்தியே, 

உணர்ந்தனன் - இச்செய்தியறிந்தவனாடு, வந்தேன் - இவ்விடம் வந் 

தேன (என்றான். எ-று 19 

விமன்சேடவிட்டபடலம் முற்றிற்று. 

அ, செய்யுள் - 1111. 
& 
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த கலி நீங்குபடலம். 
TDD De 

| இப்படலத்தால் நளனிடத்திற் பொருந்தி வருத்தி யிருர்த | 

கலியன் நளன் அக்ஷவித்தை யறிர்தபின் 
அவனிடத்தில் நில்லா தவிட்டு நீங்குதல் 

ன ட்ட 2 1, 

கலிநிலைத்துறை. 

என்றுகூ றியவம் தண ற்கிருநி திவழங்கி 

நன் றுநின்னுரையின்னமுமயோ தீதியினண்ணி 

மன் றன்மாலைஃவலிரு அபன்னற்குளமகிழ்வ 

தொன்றுகூறுவதுளதெனவுரை ததன்மேயினளால். 

[சமயந்தி தனக்கு இரண்டாவது சுயம்வர மென்று 

ல் சொல்லி அனுப்புதல். | 

இ-ள். என்று ௧. றிய - இப்படியென று சொல்லிய! ௮8, தண ்கு- 

ஒற்றனாய்ச்சென்ற பருணாசனென்னும் பிராமணனுக்கு, இருநிது- 

_ மிகுந்த நிதிகளை, வழங்க-கொடுத்து, நின்உரை-உன் சொற்கள், ஈன்று- 

நல்லது, இன்னமும் - மறுபடியும், ப ரத் கட்டன் 

கரகத்திற்பொருந்தி, . மன்றல் - வாசனைபொருக்திய, மாலை - பூமாலை. 

யணிந்த, வேல் - வேலாயுதமேக்திய, இருதுபன்னற்கு - ணா 5 
மகாராசனுக்கு, உளம௫ழ்வது*- மனங்களிப்பதாகிய, ஒன்றுகூறுவத- 

ஒன்று சொல்லத்தக்கது, உளது - உண்டு, என - என்று, உரைத்தன: 

மபேயினன் - சொல்லினாள். எ-று. 1 

நாட்டமூன் றடைநாயகன்வரத்தினைங்கை 

மீட்டுங்கன்னிகையாயினள்சுயம்வரம்விழைக்தாள் 

கேட்டுமாநிலக்கிழவருமவ்வுழியிறுக்தார் 

பூட்வொர்சிலைமன் ன நீபோ தியற்போவாய். 

இ-ள். நாட்டம் மூன்றுடை - திரிசேத்திரங்களையுடைய, காயகன்- 

பரமசிவன த, வரத்தினால் - அனுக்ரெகத்தினால், ஈங்கை - தமயந்தியான 

வள், மீட்டும் - மறுபடியும், கன்னிகை ஆயினள் - கன்னிகையாகி, 

சுயம்வரம் - சுயம்வரத்தை, விழைந்தாள் - விரும்பினா, கேட்டு-அ௫' 

செய்திகேட்டு, மாகிலம்கிழவரும்)- அரசர்களும், அவ்வுழி-அவ்விட த்தில், 

இறுத்தார் - வந்தடைந்தார்கள்; பூட்டு - நாணேமிப்பட்ட, வார்சிலை- : 
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நீண்ட வில்லையேந்திய, மன்ன-இருதுபன்ன வரசனே, 6 டோதியேல்- 

நீ போவையானால், போவாய் - (விரைவிழ்) போகக்கடவை. எ-று, 8 

நானைநன்மணம்புணர்வதுகிட தநாடளிக்குங் 

காளையாருயிருளன்கொலோகமிர்தனன் கொல்லோ 

வாளிமொய்ம்பினாயென்றுநியறைகெனவறைந்தாள் 

வாளைவென் றரிபரந் அமைதோய்ர்தகண்மடவாள். | 

இ-ள். சாளை - நாளையத்தினத்தில், நல் - கல்ல, மணம்-விவாக 

மானது, புணர்வது - செய்யப்பவெதாம், மிடதநாடு - மிடததேசத்தை, 

அளிக்கும் - இரட்சிக்கானெற காளை - நளமகாராசனானவன், - ஆர்- 

நிறைந்த, உயிர் - பிராணனானது, உளன்கொலோ - இருக்கப்பெற்றா 

னோ, கழிந்தனன் கொல்லோ - நீங்கப்பெற்றானோ, ஆளி - சிங்கத்தை 

யொத்த; மொய்ம்பினாய் - பலத்தையுடைய இரு தபன்னனே, என்று- 

என்றுசொல்லி, மீயறைக என - நீ சொல்லென்று, வாளை - வாளாயுதத் 

தை) வென்று - சயித்து, அரிபரந்து - செவ்வரிபரக்து, மைதோய்ந்த- 

அஞ்சன ம்பொருந்திய, கண் - கண்களையுடைய, மடவாள் - தமயந்தி 

யானவள், அறைந்தாள் - சொன்னாள். எ-று, ப் 

சுருதிநாற்றுறைபோயவன்றுனைவினிலெய்தி 

யிரு அபன்னனையடைந்திவையாவையுமியம்ப 

மருமலாக்குழன் மன் றல்கேட்டலுமுள மடழ்வுற் 

அருவவா ம்பரித்தேர்விவொஞகுவற்குரைப்பான். 

= 

[பருணாதன் இரண்டாம் சுயம்வரமென்ன இருதுபன்னன் 

குண்டின புரத்திற்குப் புதப்படல். ] 

இ-ள். சுருதிதால் - வேசசாத்திரங்களினது, ததை- மார்க்கத்தில், 

போயவன் - சிறந்தவனாகிய வேதீடன், தலைவீனில் - சசூரத்தீல், 

எய்தி - (அயோத்தியை) அடைந்து, இருதுபன்னனை - இருதுபன்ன 

ராசனை, அடைந்து - நெருங்கு, இவையாலையும் - இடை மனைத்தை 

யும், இயம்ப - சொல்ல, மருமலர் - வாசனை பொருந்திய மலரையணிந்த, 

குழல் - கூந்தலையுடைய தமயந்தீயின ௮, மன் தல-லிவாகலார்த்தையை, 

கேட்டலும் - கேள்வியுற்ற மாத்திரத்தில், உளம் - மனமானது, பூழ் 

வற்று - களிப்புற்று, உருலவாம் - மேராகத் தாவாரீன் ஐ, டரி - குகை 

[} 
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கட்டிய, தேர்விம் - தேரைச் செலுத்தாநின்ற, வாகுவன்கு-வாகுவன், 

என்னுஞ் சாரதிக்கு, உரைப்பான் 2 சொல்லுவான். எ-று. 4 

தளருஅண்ணிடைத்தமயர் திசுயம்வரநாளை 

யுளைவயப்பசும்புசவியினுள்ளமோர்க்தனையேற் 

நெளியுங்கேள்வியாய்விரைவினிற்செலுத்துகதேசென் 

றளிமுரன்றுபைந்தேனுகர்தாரினானறைக்தான். 

இ-ள். தளரும்  தளர்ச்சியடையாநின்ற, நுண் இடை - நுட்பமான 

இடையையுடைய, தமயந்தி - தமயந்தியினது, சுயம்வாம் - சுயம்வர 

மானது, காளை - நாளைத் இன த்தில், (கடக்னெறது) உளை - புறமயிரினை 

யும், வயம் - வெற்றியையுமுடைய; பக - பசமையாகிய, புரவியின்- 

குதிரையின அ, உள்ளம் - மனதை, ஓர்ந்தனையேல் - அறிவாயானால், 

- தெளியுங்கேள்வியாய் - தெளிவு பெறுங்கேள்வியை யுடையவாகுவனே, 

விரைவினில் - சீக்இரத்தில், தேர் - இரதத்தை, செலுத்துக - நடத்துக) 

என்று - என்றுசொல்வி, அளி - வண்டுகள், முரன்று - சத்இத்து, 

பைந்தேன் - பசியதேனை, நுகர் - உண்ணும்படியான, தாரினான்-மாலை 

யணிந்த இருதுபன்ன மகாராசன், அழறைந்தான்-சொன்னான். எ-று, 9 

கேட்டவாகுவன் கினியெனமிழற்றுதீங்களவி 

காட்ணெ த்த துநினை த்தனளாயினுங்கற்பு 

தாட்கிென றவளித்திறம்புரியு மோநம்மைக் 

கூட்தெற்க &திமைத்தனளா மெனக்குறித்தான். 

இ-ள். கேட்ட - அச்சொல்லைக்கேட்ட, வாகுவன் - வாருவனென் 

னும் பெயரினையுடைய ஈளன், களியென - கிளிபோல, மிழற்று- 

சொல்லப்பட்ட, தீம்ளெவி - மதுரமான சொஜற்களையடைய தமயந்தி 

யானவள், காட்டுள் - காட்டினுள், நீத்தது - விடுத்ததை, நினைத்தன 

னாயினும் - (விரோதமாக) நினைத்தா ளானாலும், கற்பு - பதிவிரத தர்மத் 

தை, நாட்டுகின்றவள் - நிலைகிறுச் தன் தவள்) இத்திறம்-இவ்வண்ண 

மாக, புரியுமோ - செய்வர்ளோ (செய்யாள் ஆயினும்) ஈம்மை-எம்மை, 

கூட்தெற்கு - (தன்னுடன்) கூட்டுதற்கு, இஃது இழைத்தனளாம்- 
இதைச் செய்தவளாவாள், என - என்று, குறித்தான் - கருதினான். 

எ-று, 6 

நொ றில்வயப்பரித்கேர்பண்ணிரொய்தனிற்கொணரா 

௦ வறுழ்வலித்தடக்தோளிஞய்? தர்மிசையிவரி 
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னறுமலர்ப்பசும்பூர்தொடைவிதர்ப்பர்கோனாட்டி 

லஓுறுவலிப்பகல்கமிவசன்முன்னெனவசைத்தான். று ல்கழிவதன்முன்னெனவுரைத்தா 

இ-ள். நொறில் - வேகமும்), வயம்-வெற்றியும் பொருந்திய, பரி- 

குதிரைகட்டிய, தேர் - இரதத்தை, பண்ணி - அலங்கரித்து, நொய் 

தினில் - சீக்கிரத்தில், கொணரா - (வாகுவன்) கொண்டுவந்து, எறுழ் 

வலி - மிகுந்த வவிமைபொருக்திய, தடதோளினாய் - பருத்த தோட்களை 

யுடைய இருதுபன்ன வாசனே, தேர்யிசை - தேரினில், இவரில்-ஏறிக் 

கொள்வையாகில், நறுமலர் - வாசனைபொருச்திய மலர்கடொடுத்த, பச- 

குளிர்க்த, பூந்தொடை - அழகிய மாலைகளையணிக்த, விதர்ப்பர்கோன்- 

வீமராசனது, நாட்டில் - சேசத்தில், இப்பகல் - இற்றைத்தினம், கழிவ 

சன்முன் - நீங்குவதற்கு முன்ன மம, உறுவல் - அடைவேன், என- 

என்று, உரைத்தான் - சொன்னான். எ-று, 1 

என்றுகூறலுமிளங்க திர்ப்பரிதிபொலிறைவன் 
> ௫ ல ் ௪ ரண்டு உ மி பகு டு ட் 

குன் றுபோ லுயர்கொடிஞ்சியந்2 தர்மிசைக்கொள்ள 

நின் றயாவரும்வியப்புறகினவருகங்கடுப்புன் 

மன் றலந்தொடைவாகு வன்வா மபரிவிடுத்தான் 

[ ஈளனாயெ வாகுவன் தேரை மிக்க வேகமாக 

௩டத்திச்செல்லதல். | 

| 

இ-ள். என்று கூறலும் - இப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில், இளங் 
கதிர்ப் பரிதிபோல் - பால குரியன்போல, இறைவன் - இரு அபன்ன 

வாசன், குன்றுபோல் - மலைபோல, உயர் - உயர்ந்த, கொடிஞ்சி-மேற் 

பரப்பையுடைய, அம் தேர்மிசை - அழகிய தேரினில், கொள்ள-ஏறிக் 

கொள்ள, நின்றயாவரும் - பார்த்திருக்க அனைவரும், வியப்பு உற-ஆச்சரி 

யப்பட, நினைவரும் - எண்ணுதற்கரிய, கடுப்பின் - வேகத்தினாலும், 

மன்றல் - வாசனைபொரும் திய, அம்தொடை - அழயெ மாலையணிந்த, 

வாகுவன - வாகுவனானவன், வாம்பரி - தாவாநின் ற குதிரைகளை, விடுத் 

தான் - கடத்தினான், எ-று, 8 

விகெதவாம்பரிவருந்தலுமெய்த்தவர் தனக்குக் 

கொடுத்தவிஞ்சையைக்கொய்யுளைப்பரியொடுங்கூறக் 
பிட் 3 . .. {EN . ட் உ 

கடு ப்பையாவருமுணர்ந் திலர்கால்விசை த்தோடி 

யடுத் தவார்கழல்விதர்ப்பர்ே கானணிகெழுராட்டில். 
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| வாகுவன் மந்திரத்தை யசுவங்களின் செவியிற்கூற 

அவை வேகமாக வீமன் நாடடைதல். | 
6 

இ-ள். விடுத்த - செலுத்தப்பட்ட, வாம்பரி - தாவாநின்ற குதிரை 

கள், வருந்தலும் - வருந்தமளவலில், மெய்த்தவர் - முனிவர்கள், தனக் 

குக்கொடுத்த - தனக் குபதேரித்த, விஞ்சையை - மந்திரத்தை, கொய்- 

கொய்து கட்டிய, உளை - புதிமயிரினையுடைய, பரியொடும் - குதிரை 

யோடு, கூற - உபதேசிக்க, கடுப்பை - (தங்கள்) வேகத்தை, யாவரும்- 

எவரும், உணர்ந்திலர் - அறிந்திலர், (ஆம்படி) கால்விசைத் து - கால்களை 

வீசி, ஓடி - சென்று, வார்கழல் - நீண்டவீரச்சழலையணிந்த, விதர்ப்பர் 

கோன் - வீமராசனது, ॥௮அணிகெழும் - அழகுபொருந்திய, நாட்டில்- 

தேசத்தில், அடுத்த - சோந்தன. எ-று, 9 

கூக்தன்மாவுளமறிதலிற்சாலிகோத்திரனோ 

வாய்ந் ககேள்வியின்மா தலியோவன் றி ஈளன 

மேந்தல்வேற்றருவெடுத்தனனோவென வெண்ணி 

வேந்தர்வேந் தனுமணிமுடி. களக்கென்வியந்தான். 

[களன் சாரத்தியத்தைக்கண்டு இருஅுபன்னன் 

இறும்பூது (இச்சரியம்) அடைதல். | 

இ-ள். கூந்தல் மா - புறமயிரையுடைய குதிரைகளின ௮, உளம்- 

மனதை, அறிதலின் - உணர்வதில், சாலிகோத்தி. னோ - சாலிகோத்திர. 

முனிவனோ, (அன்றி) வாய்ந்த கேள்வியின் - பொருக்திய கேள்வியை 

யுடைய, மாதவியோ - இட்நிர சாரதியோ, அன்றி - அல்லவாவின், 

நளனாம் - நளமகாரரசனாகிய, ஏந்தல்- அரசன், வேறு உரு எடுத்தனனோ- 

வேறுருவெடுச்து வந்தனனோ, என எண்ணி - என்று சிந்தித்து, வேக் 

தர் வேந்தனும் - இருதுபன்னராசனும், மணி முடி. - நவரத்தின ரிடம் 

தரித்த சிரத்தை, தளக்கனன் - அசைத்து, வியர்தான - சந்தோடித் 

தான. எ-று, 10 

முத்தவெண்ரூடைவேந்தர்கோன்முமவுறழ்தடந்தோ 

ரூத்தர்யமர்ரெறி யிடைவீழ்தலுமுணர்நீது 

தத் அவாம்பரிநிறுவியத் அகிறருநென்னப் 

பத்தியோசனைகடந்தது? தரெனப்பகாந்தான. 
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| அங்கலத்திரம் வீழ்ந்தது அதை பெடுத் ஐத் சரக 

என்று சொல்லுதற்குமுன் பச்துயோசனை 

தூரம் சென்றமை பகர்தல். | 

டன். முத்த வெண்குடை - முத்தினாற்செய்த வெள்ளைக் குடை | 

யைத்தரிச்ச, வேந்தர்கோன் - இருதுபன்ன வரசனைவன், முழவு I 

உறழ் - மத்தளத்தையொத்த, தடதோள் - பருத்த தோள்களினின றும், 

உத்தரீயம் - அங்கவத்திரமான து, ௮ நெறியிடை - ந்த மார்க்கத்தில், | 

வீழ்தலும் - வீழ்ந்த மாத்திரத்தில், உணர்ந்து - தெரிந்து கொண்டு, தத் | 

அவாம் - தாவி யோடுகின் த, பரி - குதிரைகளை, நிறுவி - நிறுத்தி, அத் | 

துகில் - அந்த அங்கவச்திரத்தை, . தருக என்று - தாவென்றுகேட்ச, 

தேர் - இரசமானது, பத்துயோசனை - பத்துயோசனை தூம், கடக்து- 

கடந்து வந்தது, என - என்று, பகர்ந்தான் - (வாகுவன்) சொன்னான். 

எ-று, 11. 

இனனவாய்மைகேட்டாசனும்வியப்புடனேகப் 

பின்னுமையிருகாவதமகன் றகற்பின்னர் ம் 

முன்னர்த்தோன் நிபதளியின ம்பெடையொடுமூ௫ப்' 

பொன்னந்தா அஞுபூர் தணர்ப்பொரியரைத்தான் நி. 

[வழியில் தான் றிமார் தோன்றுதல். | 

இ-ள். இன்ன வாய்மை - இத்தன்மையான வசனத்தை, கேட்டு- 

கேள்வியுற்று, அரசனும் - இருதுபன்னவரசனும், வியப்புடன் - ஆச்சரி 

யத து_னே, ஏக - போக, பின்னும் - பினபும், ஐயிருகாவதம் - பத்துக் 

காதவழி, அகன்றதற்பின்னர் - சென்றபின்பு, அளி இனம் - வண்டுக் 

கூட்டங்கள், பெடையொடும்-பெட்டைவண்டுகளு_னே; ௪-மொய்க் . 

கப்பெற்ற, பொன்னம் - பொன்போலழடய, தாது - மகரந்தப்பொடி 

கள், உரும் - உதிரப்பெற்ற, பூர்துணர் - புட்பக்கொத்துகளையும், பொரி 

அரை - பொருக்கெடுத்த ௮ரைமையுமுடைய, தான்றி - தான்றிமரமா 

னது, முன்னர் - எதிரில், தோன்றியது - காணப்பட்டது எ-று, (12) 

தான் றிமாமரம்தோன்றலுந்தேரினை த்தகைத்அத் 

தோன் றுமி மரத் திலைக ரூக்தொக்க மென்பமழனு 

மூன் றுகோடியேமுப்ப கற்றி ண்டெனமொ நிய 

வான்றகேள்வியோனெண்ணியற்றாமெனவியந்தான். 
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[| இரு துபன்னன் தான்றிமாத்தைப்பார்த் து இலைபழங்கள் 

இவ்வளவென்று உடனேகூறல். | 
4 

இ-ள். மாதான்றிமரம் - பெரிய தான்றிமரமான அ, தோன்றலும்- 

காணப்பட்டவளவில், தேரினை - இரதத்தை, தகைத்து - (இருதுமன்ன 

வாசன்) நிறுத்தவித்து, தோன்றும் - காணப்படும், இம்மரத்து - இத்த 

மாத்தில், இலைகளும் - இலைகளும், தொக்கமெல் பழனும் - நெருங்கிய 

மென்மையான பழங்களும், மூன்று கோடியே முப்பதிற்றுஇரண்டென- 

இரண்டுதலையிட்ட முப்பதை மேற்கொண்ட மூன்று -கோடியென, 

மொழிய - சொல்ல, ஆன்றகேள்வியோன் - நிறைந்தகேள்வியை யுடைய 

களமகாராசன், எண்ணி - அம்மாத்துனிலை முதலியவற்றைக் கணக் 

கிட்டு, அற்றாம் - நீசொல்லுமத்தன்மைதீதாம், என - என்றுகூறி, 

வியந்தான - (அக்கணக்கறிவினி) லாச்சயியப்பட்டான். எ-று. 1 

இனை யவிஞ்சைமற்றெனக்கு நீயளித்தனையென்னிற் 

அனைவயப்பரியுள முணர்ளிஞ் சையான சொலவன் 

வனை பொலங்கழன் மணிழுடிமன்னவென் றரைப்ப 
(பு 

வனையவிஞ்சையைவாகுவற்களித்தனனன்றே. 

[நின்வித்தை யளிப்பின் எனது வித்தையைக் 

ட கொடுப்பேனென களன்கூறல். | 

இ-ள். இனைய விஞ்சை-இத்கன்மையாகிய வித்தையை, எனக்குஃ 

என்றனக்கு, 6 அளீத்தனை என்னில் - நீ கொடுப்பாயானால், துனை- 

வேகமுடைய, வயம் - வெற்றிபொருந்திய, பரி - குதிரைகளின், உளம்- 

மனதை, உணர்விஞ்சை - அறியும் வித்தையை, வனை - கட்டப்பட்ட, 

பொலம்கழல் - பொன்னாற்செய்த வீரக்கழலையும், மணிமுடி, - ஈவரத்தி 

னம்பதித்த கிரீடத்தையுந் தரித்த, மனன - இருதுபன்ன வரசனே, 

யான் - நான், சொல்வன ஃ (உனக்குச்) சொல்வேன், என்றுரைப்ப- 

என்றுவாகுவன் சொல்ல, அனைய விஞ்சையை - அந்த வித்தையை, 

வாகுவற்கு - வாகுவனுக்கு, அளித்தனன் - (இருதுபன்ன வரசன்) 

கொடுத்தான். எ-று, மற்று - அசைநிலை. பரி | பரிப்ப த, குதிரை- 

அந்த வித்தையாவது கணக்குவித்தை ! அதுவே துகூவித்கையாம்.14 

இரு அபன்னன் விஞ்சையைவாகுவற்கூய 

மருவிநின் றவன் சீலிதணந்தேகிவா ளரவி 

னெரிசெய்வெவ்விடங்கான் றலினிதயகெக்குருஇ 

வெருவிவாய்விடாவிடத்தினை யுமிர்தனனன் மற, 
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[கலி களனைவிட்டுப் பிரிதற் கே துவுரைத்தல். | 

இ-ள். இருது பன்னவ்- இருது பன்னவரசன், ௮வ்விஞ்சையை- 
அக்கணக்கு வித்தையை, வாகுவற்கு - வாகுவனாடிய ஈளனுக்கு, ஈய- 

கொடுக்க, மருவிரின்ற - (நளனை) . மருவியிருக்த, வன்கலி - வலிமை 

யுள்ள கலியனானவன், தணந்து ஏட - (களமகாராசனை) விட்டு நீங்கிப் 

போய், வாள் அரவம் - ஒளிபொருந்திய கார்க்கோடக மாகமானது, எரி 

செய் - தகெகாநின்ற, வெம்விடம் - கொடியவிடத்தை, கான்றலில்- 

தோனிருந்ச மளனிடத்திற்) கக்கனமையால், இதயம் | மனமானது, 

நெக்குருகி - கரைம் தருகப்பெற்ற, வெருவி - பயந்து, வாய்விடா-வாய் 

விட்டு, விடத்தினை - (கார்க்கோடகன து) விடத்தை, உமிழ்ந்தனன்-கககி 

னான். எ-று, அன்று ஏ -“- அசைகள். 15 

ந்தம் ட ப மினன்னால் 

கணங்கொள்வண்டி௰ிர் தாரினாள த்திடைக்கருத 

ஓணாச்தவெங்கலிதமயந்தியுரைத்தசாபத்தா 

லணங்கரா வுமிழ்விடத் தினாலின்றளவயர்ந்தேன். 

[களன் கலிபுருடனைச் சபிக்குமாறுன்ன, அவன் 

நளனை வேண்டாமென்று இரத்தல். | 

இ-ள். தணரந்த - தனனைப்பிரிந்து நின்ற, வெம் திறல் - வெவ் 

வியபலத்தையுடைய, கவியனை - கலிபுருடனை, சமிக்குவன் என்னா- 

சபிப்பேனென்று, கணம் கொள் - கூட்டங் கொண்ட, வண்டு - வண்டு 

கள், இமிர் - சத்தியாமின்ற, தாரினான் - மாலையணிந்த நளமகாராசன, 

உளத்திடை - மனத்தினில், கருதல் - நினைத்தலை, உணர்ந்த - அறிந்த, . 

வெம்கலி - கொடிய கலியனானவன், தமயந்தி உரத்த - தமயந்தி 

சொற்ற, சாபத்தால் - சாபத்தினால், அணங்கு - அச்சத்தைத் தருகன்ற, 

அரா - கார்க்கோடகநாகமான அ; உமிழ் - உமிழ்ந்த, விடத்தினால் - நஞ்ச 

னால், இன்றளவு - இற்றைமட்டும், அயர்ந்தேன் - சோர்வை யடை.ந் 

தேன். எறு. 16 

இமைக்சு தீவினை தணந்தனனின் றகொட்டுன்பேர் 

வமுச்தினாசையுமருவலன்மன்னவன்றேத்த 

வழற்கொ டுஞ்௪னர் தணிந் தன இடல்வேலரசன் 

குழைத்ததான் நியிலேறினன் கொடியவெங்கலியே. 
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| சின்பேரை யுரைத்தவரையும் நீண்டேனென்று 

ஆணையிட்டுக் கலி புருடன், பேர்தல். | 

இ-ள். இழைத்த - செய்யப்பட்ட, தீவினை - கொடுஞ்செய்கை 

களை, சணந்தனன் - விட்டுநீங்கனேன், இன்றுதொட்டு - இற்றைத் 
தினமுசற்கொண்டு, உன்பேர் - உன்னுடைய நாமத்தை, வழுத்தினாரை 

யும் - துதித்தவரையும், மருவலன் - சேரேன், மன்ன - நளமகாராசனே, 

என்று ஏத்த - என்றுது திக்க, ஆடல் - போர்செய்கின்ற, வேல் - வேலை 

யேந்திய அரசன் - நளமகாராசனானவன், அழதற்கொடு - அக்கினிபோற் 

கொடிய, சனம் - கோபத்தை, தணிந்தனன் - விடுத்தான், குழைத்த- 

தீளிர்த்த, தான்றியில் - தான்றி மரத்தில், கொடிய-சுரூரனாகிய, வெம் 

கலி - வெவ்விய கலியனானவன், ஏறினன்-ஏறிக்சொண்டான். உறு. , 

இழைத்த - இதன் கண்படுவிகுதி தொக்குநின்ற து, பெயர் - பேர் 

என மரூஉவிற்று. வழுத்தினாரையும் - இதன்கணுள்ள உம்மை இறக் 

தது சழீஇய வெச்சவும்மை. தன்னை வணங்கினாரை வெகுளல் ௮௭ 

சர்க்கு முறழையன்மையாற், கலியேத்த அசன் னெந்தணிந்தான். என்க: 

கலிமீஜ்குபடலம் முற்றிற்று, 

அ, செய்யுள்-1 128.- 

தேவியைக்கண் ணுற்ற படலம், 

[இப்படலத்தாற் கலி ங்கிய பின்பு ளமகாராசன் வீமன து 

குண்டின நகரத்தில் வந்து ஜூன்றுவருடம் பிரிவுற்ற 

தனது தேவியாகிய தமயந்தியைக் காண்டல் 

சொல்லப்படுகின்றது. | 

கலிநிலைத்துறை. 

விண்டமென மலர்க றவினை விளரியஞ்சுரும்ப 

ருண் டு துஞ்சு தார்நிடதர்கோன்றேர்கடிதோட்டி 

மண்டும்புனலகழிசூழ்மாமதிற்குடுமிக் 

கொண்டல்கண்படுகுண்டின புர ததில்வர் தடைந் தான். 

[களன் குண்டின புரத்தை யடைசல். ] 
) 

இ-ள். விண்ட - மலர்ந்த, மென் மலர் - மெல்லிய புட்பங்க 

ளின த, கதவினை - தேனை, விளரி - விளரி யென்னும் பண்ணைப் 
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பாடுகின்ற, அம்சுரும்பர - அழயெவண்டுகள், உண்டு - குடித்து, தஞ் 

சம் - நித்திரைசெய்தற்டெமாய, தார் - மாலயையணிகந்த, நிடதர்கோன்- 

களமகாராசன், தேர்-இரதத்தை, கடி. து-விரைவிணில், ஓட்டி-செலுத்தி, 

மண்டு - நிறைந்த, இிம்புனல் - மதுரமானமீரையுடைய, அகழி - அகழி 

யானது, குழ்-குழப்பெற்ற, மாமதில்-பெரியமதில்களினுடைய, -குடுமி- 

கெரத்தில், கொண்டல் - மேகங்கள், கண்படு -  நித்திரைசெய்யுமபடி 

யுள்ள; குண்டினபுசத்தில் - வீமாசனது பட்டினத்தில், வந்து அடைக் 

தான் - வந்துசேர்ந்தான். எ-று. 1 

இில்லியந் சடக்ம தர்வருகம்பலைகேளா 

வொல்லையி த் நிறந்தேர்விடஈளனலாதொருவர் 

வல்லரோவென மன த்திடையெண்ணிமற்றனையோ 
. . ௭ ட் ன - ௬. [௮] 

னல்லனேலுயிர் அுறப்பனென்றுன்னினளணங்கே. 

[தேரொலிகேட்டு வருவோன் ஈளனன்றேல் உயிர் 

துறப்பேன் என்று தமயந்தி யுரைத்தல். | 

இ-ள். சல்லி - உருளையையுடைய அம் தடதேர் - அழகிய 

விசாலமாயெதேரான த; வரும்-வருநின்ற, கம்பலை-சத்தத்தை; கேளா- 

சேட்டு, ஒல்லை - சீக்கிரத்தில், இத்திறம்-இவ்வண்ணமாக, தேர்விட- 

தேரைச்செலுத்த, 'ஈளனலாது - ஈளனையல்லாமல், ஒருவர் - மற் 

ரெொருவர், வல்லரோ - திறமையுள்ளவரோ, என - என்று, மனத்திடை- 

மனத்தில், எண்ணி - சிந்தித்து, அனையோன் - இவன், அல்லனேல்- 

களனல்லனானால், உயிர் து2ப்பல் - உயிரைவிடுவேன், என்று - என்று, 

அணங்கு - தமயந்நியானவள், உன்னினள் - எண்ணினாள். எ-று. 2 

மருவுபாகனை த்தேரொடும்வாயிலினிறுவி 

யிரு தபன்னனவவீமன்மாட்டேகலுமெதிராப் 

புரிவயாவையும்புரிரந்துபல்காவதம்போக்கி 

யுருவப்பூணினாய்வக்தமையெவன்கொலென்றுரைத்தான. 

| இருதுபன்னன் வீமனை யடைதலும், அவனுபசரித்து 

வச்சது என்னென வினவல். | 

இ-ள். மருவு - பாகனை, பொருந்திய - சாரதியை, தேரொடும்- 

இரதத்தோடும், வாயிலில் - அரணீமனைவாயிவில், நிறுவி - நிறுத்தி, 

இருதபன்னன். - இருதுபன்ன வாசனானவன்; அவ்வீமன் மாட்டு 
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அந்த வீமராசனிடத் த, ஏகலும் - சென்ற வளவில், எதிராப்புரிலயாவை 

யும் - எதிர் வந்து செய்யத்தக்க மரியாதை யனைத்தையும், புரிந்து- 

செய்து, பல்காவதம் போக்கி - பலகாத விழியைக்கடந்து; உருவம் பூணி 

னாய் - அழகிய ஆபரணத்தையடைய இருதுபன்னவரசனே; வக தமை- 

(8) இவ்விடம் வந்த தன்மை, எவன் கொல்.- என்ன காரணமோ, 
என்று - என்று, உரைத்தான் - (வீமராசன்) சொன்னான். எ-று. 3 

ஈங்கடைந்த துமன்னநிற்காணியவென லும் 

வீங்கு தோளினாளினியஈன்மொழிபலவிளம்பிப் 
பாங்குளார்்தமையுறையுளொன்றமைக்கெனப்பணிப்ப 

வாங்குவிண்ணவர்நகரினும்விமும்தொன்றமைத்தார். 

[இருது பன்னற்கு வீமன் உபசாரம் கூறி 

அரண்மனையியற்றவித்தல். | 

இ-ள். மன்ன - வீமராசனே, ஈங்கு - இச் நகரத்தில், அடைந்த த- 

வந்தது, நின் காணிய - உன்னைக் காண்பதற்கு, எனலும் - ஏன்று 

சொல்லிய மாத்திரத்தில், வீங்கு தோளினான் - பருத்தபுயத்தையுடைய 

வீமசாசனானவன், இனிய, - இனிமையான, ஈனமொழி - நல்ல சொறி 

களை, பல விளம்பி - பலவாகச் சொல்லி, பாங்குளார்தமை-அருக லுள்ள 

'ஏவலாளரைப் (பார்த்து), உறையுள் ஒன்று - ஒரு விடுதிவீட்டை, 

அமைக்க என - செய்யுங்களென்று, பணிப்ப - உத்தரவு கொடுப்ப, 

அங்கு - அவ்விடத்தில், விண்ணவர் ககரினும் - சுவர்க்கத்தை காட்டி 

லும், விழுமிது - மேன்மையதாயெ, ஒன்று - ஒருவிடுதிவீட்டை, 

அமைத்தார் - (ஏவலாளர்) செய்து முடித்தார். எ-று. 4 

இருஅபன்னன்வேந்தருளினாலவ்வயினெய்தி 

யரசர்யாவருந்ெ தாக்கைராய்வளைப்பணை த்தோள 

விரைசெய்கோதைதன் சுயம்வரமென னவே இயன் முன் 

னஅரைசெய்மா ந்றமற்றென்கொலென றயிர் த்தன அறைந்தான். 

[அரசன் சுயம்வர மில்லேபோலும் என்று 

சந்தேடுத்.து இருத்தல். | 

இ-ள். இருதுபன்னன் - இருதுபன்ன லாசன்) வேர்தருளினால்- 

வீமனுத்தரவினால், அவ்வயின் - அச்தவீட்டில், எய்தி - அடைந்து, அர 
5 பப ) வறிது ரச் ம் 

சர்யாவரும் - அரசர்கள் எவரும், தொக்கலெர்வர்து - சேர்க்தனரில்லை 

67 
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ஆய் வளை - சிறந்த வளையலையணிந்த, பனைத்தோள் - மூங்கிலை யொத்த 

தோள்களையும், விரைசெய் - பரிமளிக்கின் த, கோதை தன் - கூந்தலையு 

முடைய தமயந்இயின த) சுயம் வரம் என்ன - சயம்வரமென்று, வேதி 

யன் - பருணாதனென்னும் பிராமணன், முன் - முந்திய தினத்தில், 

உரைசெய் - சொல்லப்பட்ட, மாற்றம்-வார்த்தை, என் கொல்-எப்படிப் 

பட்டதோ, என்று - என்று, அயிர்த்தனன் - சந்தேதத்தவனாடி, உறைந் 

தான் - வாசஞ்செய்தான். எ-று. மற்று - ௮சை, 

வேந்து - விகுதி கெட்டு நின்ற ஆண்பாற்பெயர், வயின்-எழாம் 

வேற்றுமை யிடப் பொருளுணற நின்தவருபிடைச்சொல், விரை செய் 

கோதை எனவே இயற்கை மணஞ் செறிந்த கூர்தலாளெனப்பட்டுப் 

பெண்களுள் முதற்சாதிக் கேற்ற வடிவினள் தமயந்தி யென்பதாயிற்று. 

அயிர்த்தனன் - வினைமுற் றெச்சப்பொருளில் வந்தது. 2 

சாந்தமென்முலைத்தமயந்திதோாழியைநோக்கி 

போந்தமன்னவன்பொ ற்றடர்தேரிடைப்பிணித்த 

கூந்தன்மா விசொர தகொற்றவேன ளனாம் 

வேந் தனோவென வுணர்ந் திவண்வருசெனவிடுத்தாள். 

| சாரதி ஈளனோ வென்பதை யாராய்ந்து வருதி யென்று 

2 தமயட்தி தோழியை யனுப்பல். | 

இ-ள். சாந்தம் - சந்தனக் கோல மணிர்த, மெல் மூலை - மெல் 

விய முலைகளையுடைய, சகட - தமயந்தியானவள் - தோழியை- 

கேசினி யென்னுந் தனது பாங்கியை, ரோக்கி-பார்த்து, போர்தமன்ன 

வன் - வந்த விருதிுபன்ன வாசனது, பொன் - அழகிய, தட-விசால 

மாகிய, தேரினில் - இரதத்தில், (பிணித்த - கட்டிய, கூந்தல்மா - புற 

மயிரினையடைய குதிரைகளை, விடும் - நடத்துகின்ற, சாரதி-தேர்ப்பாக 

னைவன், கொற்றம் - வெற்றிபொருந்திய, வேல் - வேலாயுதம் தரித்த, 

நளனாம் - நளனாெ, வேந்தனோ - அரசனா (அல்லனா), என - என்று, 

உணர்ந்து - அறிந்துக்கொண்டு, இவன் - இவ்விடத்தில், வருக என- 

வாவென்றுசொல்லி, விடுத்தாள் - அனுப்பினாள். எ-று. உட இ வயு 

கொங்குவாய்மடுத்தின வண் கெட்டுணுங்கூந்தற் 

நிங்கள் வாண்முகத்தெரிவைதன்னைவலிற்றிறம்பா 
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கூர் ப் ரு தேவியைக்கண் ணு ற்ற படலம். 

மக௫கையெய்திமற்றியாவனீயெத்தொழில்வல்லை 

யிங்குவந்தவாறென்னெனவாகுவனிை சப்பன. 
ந 

[சாரதியை யடுத் துத் தோழி வினாதல்.) 

இ-ள். கொங்கு - தேனை, வாய் மடுத்து - வாயை வைத்து, இன 

வண்டு - கூட்டமாயெ வண்டுகள், கூட்டு உணும் - கொளளைகொண் 

டுண்ணப்பெற்ற, கூந்தல் - அளகத்தையும், திங்கள் - சந்தான்போன் த, 

வாள் முகம் - ஒளிபொருந்திய முகத்தையுமுடைய, தெரிவைதன்-தம 

யச்தியின_து, ஏவலில் - உத்தரவினின்றும், திறம்பா - தவறாத, மங்கை- 

கேடினியானவள், எய்தி - அவ்விடத் சற் சென்று, யாவன் நீ-நீ யார், 

எதீதொழில் - எந்தத் தொழில்களில், வல்லை - வல்லமையுள்ளவன், 

இங்கு - இவ்விடத்தில், வந்த ஆறு - வந்ததன்மை, என் என-எப்படிப் 

பட்டதென்று கேட்க, வாகுவன் - வாகுவனெனப்பட்ட களன், .இசைப் 

பான் - சொல்லுவான். ஊறு, 7 

விரிமலர்க்குழற்றமயந்திசுயம்வரம்வேட்ட 

விரு அபன்னன்மான் நேர்விடும்வாகுவனென்பேர் 

புரிவல்வென்றமலின் நியுமடைத்தொழில்புனலற் 

அ௮ருகுபாலையிற்தீம்புனறருவலென்றுரைத்தாண். 

[வாகுவன் தன்னிலைமை யுரைத்தல். | 

இ-ள். விரி - மலர்ந்த, மலர் - மலர்களையணிந்த, குழல்-கூந்தலை 

யுடைய, தமயந்தி - தமயந்தியின இ, சுயம்வரம்-சுயம்லமதநினில், மான் 

தேர் - குதிரைகட்டிய தேரை, விடும் - நடத்துகின்ற, வாகுவன்-பாகன் 

என்பது, என்பேர் - எனபெயராம், வெந்தழல் - வெவ்விய அக்கினி, 

இன்றியும் - இல்லாமலும், மடைத்தொழில் - சமயலை, புரிலல்-செய் 

வேன், புனலற்று - நீரில்லாமல், உருகு - உருகுனெற, பாலையில்-பாலை 

கிலதீதில், தீம்புனல் - மதுரமான சலத்தை, தருவல்-' உண்டுபண்ணிக்) 

கொடுப்பேன், என்று உரைத்தான் - என்று சொன்னான். எ-று, (6 

இன்னவிஞ்சைகணளனலா த நிகுகரில்லை 

யன்னவன் றாக்கொண்டனை போலுமவவரசன் 

மன்னிவா ழ்வதெர்கர்வயின் வகுத் துரையென்றாள் 

படொன்னவாஞ்சுணங்கரும்பியபுணம்முலைப்பூவை. 

[ தோழி ஈளனுனக் கவ்விச் யஸித்தான்போலும் 

அவன் எவ்விட தீதுள்ளானென வினவல். | 

இ-ள். பொன் வாம் ௪ பொன்னுமலாவும், சுணங்கு - தேமல், 

அரும்பில - உண்டாயெ, புணர்முலை - நெறாங்கய தனங்களையுடைய, 
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பூவை - கேசிணியானவள், இன்னவிஞ்சைகள் - இத்தன்மைய வித்தை 

கள், நளன் அலாது - நளனல்லாமல், அறிகுநர் - அறிந்தவர்கள், இல்லை- 

(ஒருவரு) மில்லை, -அன்னவன் - அந்ததளமகரராசன்,, தர - கொடுக்க, 

சொண்டனைபோலும் - பெற்றுக் கொண்டாய்போலும், அவ்வரசன் - 

இந்த .களமகாராசன, எந்நகர்வயின - எந்தப் பட்டினத்தில், மனன. 
பொருந்தி, வாழ்வது - சுடத்திருப்பது, வகுத்து - பகுத்து, உரை- 

அதைச்சொல்லு, என்றாள் - என்று வினாவினாள். எ-று. 

மேயவிஞ்சையோர்நளனொடுங்கற்றிலன்விறல்வேற் 

சேயனானினிதுறைவதிவவிடமென த்தெரு£ளன் 

௮ாயகற்பினாகாதலர் அறப்பினுமற்றோர் 

நாயகற்பெறநினை வர்கொலோவெனறவின்றான் 

[ஈளனிருக்கு மிடந்தெரியாது அவன் நீங்கினாலும் தமயந்தி 
இரண்டாவது மணஞ்செயல் தகுமோவெனல். ] 

இ-ள். மேய - பொருந்திய, விஞ்சை - வித்தையை, ஓர்-ஒப்பற்ற, 

நளனெொடும் - நளமகாராசணிடத்தில், கற்றிலன் - (நான்) கற்கவில்லை, 

விறல்வேல் - வெற்றிபொருக்திய வேலேந்திய சேயனான்-சுப்பிர மணி 

யனையொத்த நளமகாராசன், இனிது உறைவது - இளிமையோடிருப் 

பது, இவ்விடம் - இன்னவிடம், என - என்று, தெருளேன்- அறியேன் , 

அய - பரிசுத்தமாக, கற்பினை - கற்பினையுடைய மாதர்கள், காதலர். 

கணவர்கள், அறப்பினும் - துதந்துவிட்டாலும், மற்றோர் - வேறொரு, 

நாயகன்பெற - கணவனையடைய, நினைவர்கொலோ - நினைப்பரோ, 

என - என்று, ஈவின்றான் - (களமகாராசன்) சொன்னான். எ-று, 10 

இன்னகூறலுமடவரல்க அமெனவேதி 

மின்ன னாளுடன்கேட்டனயாயையும்விளம்பி 

யனனவன் றன துருவலா ன்மொழிகுவத னோ த்து 
i ள் ரு . ட கரட் ம் 

[தோழி சமயர்தியிடம்சென்று வாகுவன நளன் 

போலிருக்கிறா னென்றல். | a 

இ-ள். இன்ன - இத்தன்மையாக், கூறலும் - சொன்னவள் 

வில், “மடவரல் .- கேணெியானவள், கஅமென - சரேலென்று, ஏதி 

சென்று, மின் அஞளுடன் - தமயம்நியுடன், . கேட்டவையாவை 
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யும் - கேள்வியுற்ற சங்கதிகளை யெல்லாம், விளம்பி - சொல்லி, அன்ன 

வன் சனது - அந்நளமகாராசன து, உருவலான் - வடிவ.பில்லாத இப்பா 

கன், மொழிதவதனைத்து ்-சொல்லுவதெல்லாம், முன்னில் -யோசிக்கு 

மி_தநில், கம். இறை-நமது ஈளமகாராசன், மொழிவதே போன்மென- 

செல்வதைப் 2பாலி நக்கிற தென்று, மொழி்தாள்- சொன்னாள். எ-று, 

போனம் - மகரக்குறுக்கம். 11 

மொழிதல் கட்டலு மொய்குழல்வாலரியுதவி 

யழலிலாதிவையபவெதுகாண்டியென் றறையக் 

குழைகொள்வாண்முதத்கொம்பளைவனுழைக்குறுஇ 

யிமைகொள்பூண்முலைசொ ற்றவாறிசைத்தனளிர்தாள். 

| சமயந்தி நெருப்பின்றிச் சமைக்கும்படி. 

அரிசிகொடுத் தனுப்புதல். | 

இ-ள். மொழிதல்- கணி சொல்லியவைகளை, கேட்டலும் - கேள் 

வியூற்ற மாத்திரத்தில், மொய்குழல் - தயந்தியானவள், வால் - வெள், 

ளிய, அரி - அரிசியை, உதவி - கொடுத்து, அழலிலாது- செருப்பின் றி, 

இவையடுவது - இவ்வரிசிகளைச் சமைப்பதை, காண்டி என்று - பார்த் 

துவாவென்று, அறைய - கூற; குழைகொள் - குண்டலமணிச்க, வாள் 

முகம் - ஒணிபெொருந் திய முகத்தையுடை ய, கொம்பனுள் - பூங்கொம்பை 

யொத்த கேசினிபானவள், அவனுழை. - அப்பாகணிடத்து, குறி - 

சென்று, இழைகொள் - நூலிழைகொண்ட, பூண் - ஆரங்களை யணீிக்த, 

முலை - தனங்களையுடைய தமயந்தி, சொற்றவாறு '- சொல்லியபடி, 

இசைத்தனள் - சொல்லி, ஈந்தாள் - அவ்வரிசியைச் கொடுத்தாள். எ-று. 

நந்தவாலரிபெய்தபொற் குழிசிதீயின் [ றி 

யாய்ந்தகேள்வியான்றெடுத லுமடிலாயமைய 

வேய்க் தபூற் குழ ல்கண்மபெபொபவெம்முலைப்பொறையாற் 

சாய்ந்கநுண்ணிடைத்தமயந்திதன்ஞெடுமொழிக்காள். 

[கெருப்பின்றிச் சமைத்ததைத் தோழி தெரிவித்தல். | 

இ-ள். ஈந்த - கொடுத்த, வாலரி - வெள்ளிய அரிசியானனை, 

பெய்த - போடப்பட்ட, பொர்குழிசி - பொத்குடத்தை, ஆய்ந்த கேள் 

லியான் - நளமகாராசன், தொடுதலுழ - (கையால்) சொட்ட மாச்இரத் 

தில், தி இன்றி - நெருப்பில்லாமல்) அடிசலொயமைய - சாதமா யமைய, 
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வேய்ந்த - தரிக்கப்பட்ட, பூ குழல் - பூமாலையணிக்ச கூந்தலை யுடைய 

சேசினியானவள், கண்டு - அதைப்பார்த்து, போய் - சென்று, வெம் 

முலை - விருப்பச்தைத் தருகின்ற தனங்களினுடைய, பொறையால்- 

பாரத்தினால், சாய்ந்த - வணங்யெ, நுண் இடை - நுட்பமான இடை 

யையுடைய, தமயந்தி தன்ஓஒடும் - தமயந்திய்டனே, மொழிந்தாள்-( இவ் 

வதிசயத்தைச்) சொன்னாள். எ-று, 13 

அமலுநீருமின் றமிழ்தெனவடுதொ [ரில்கேட்டுக் 

குழையுகெஞ்செனளின்னுயிர்க்கொழுகனென்றெண்ணி 

விழைவினோிசன்மக்களையவனுழமைவிடுித்தா ண் 

மழலைமென்மொழிமக்களுமன்னன் மாட்டடைந்தார். 

[தமயந்தி பின்னரு முணர்தற்கு மக்களை விடுத்தல். | 

இ-ள் குழைய நெஞ்னெள் - குழைந்த நெஞ்சத்தளாகயெ தமயக் 

தியானவள், அழலும் - நெருப்பும், நீரும் - தண்ணீரும், இன்று - இல் 

லாமல், ௮மிழ்தென - அமிர்தம்போல, அடுதொழில் - சமைத்தலை, 

கேட்டு - கேள்வியுற்று (இவன்), இன்னுயிர்க்கொழுகன் - இணிதாகிய 

உயிரையொத்த (மது) கணவன், என்றெண்ணி-என்று கருதி; விழை 

வினோடு - ஆசையோடு, தன்மக்களை - தன் புதல்வரை, அவனுழை... 

அவனிடத்து, விடுத்தாள் - அனுப்பினாள், மழலை மென்மொழி - மெல் 

லிய மழலை மொழிகளையுடைய, மக்களும் - பிள்ளைகளும், மன்னன் 

மட்டு - நளமகாராசனிடத்தில், அடைந்தார் - சேர்ந்தார்கள். று, 14 

அடைந்தமக்களைக் காண்ட லஓுமழலிடுமெழுகி 

னுடைந்த தஇள்ளநீரூற்றிருந்தொழுகன நெடுங்கண் 

டொடாந்தமும்மலமுருக்கிவெம்பவக்கடறொலையக் 

கடர்துளோர்களுங்கடப்பரோமக் ண்மேற்கா தல். 

கம் ஈளனாஞ் சாரதி புலம்பல் 
சொல்லப்படுகன் றது. | 

இ-ள். அடைந்த - தன்னிடத்துவர்த, மக்களை - புதல்வரை, 

காண்டலும் - பார்த்தமாத்தாத்தில், அழல் இடும் - தீயிவிட்ட, மெழு . 

கன் - மெழுகு2பால, உள்ளம் - (களமகாராசன்) மனமானது, உடைக் 

தது - நெழெந்தது, நெடுங்கண் - நெடியசண்சள், கீரூற்றிருக்து - நீர். 
சாடக்து, ஒழுகின - சொரிந்தன, தொடர்ந்த - சனனங்கடோறு மனுச 

ரித்த; மும்மலம் - ஆணவம் மாயை கன்மமெனு மூன்று மலத்தையும், ட 
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முருக்கி - கெடுத்து, வெம் - கொடிய, பவம்கடல் - சனன சாகாத்தை, 

தொலைய - நீங்க, கடந்துளோர்களும்-ரத்தோரும்) மக்கள் மேல்-பிள்ளை 

கண்மேல் வைத்த, காதல் - ஆசையை, கடப்பரோ - ஒழிப்பரோ - (ஒழி 

யார) எ-று. ரி 

1 அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குக் தாழார்வலர் - புண்கணீர் பூச 

தரும் ?' என வரூஉந் திருக்குறளின் படி அன்பின் குறியாக நெடுங்கண் 

நீரூற்றிரும்து ஒழுனெ என்றார். தொடர்ந்த மும்மலம் எனவே அநாதியே 

பதித்த ஆணவமலமும், பிரவாகாநாதியாய்ச் சேரும் மாயைகன மங்களும் 

கொள்ளப்படும் மாயா காரியமெனும் மாயேயத்தையும், அவ்வம்மலங் 

களை யவ்வத் தொழிலிற் படுத்திப்பாகம் வருவிக்குஷ் வா த்தியைமறைத் 

தலைச் செய்வதாகிய திரேதாயியையும் சேர்தது மலம் ஐக்தெனப துமாம். 

அவ்விரண்டு மிம்மூன்றனுளடங்களால் “ மும் மலம் ?” என்றார். 15 

மழலைமென்மொழிமக்களைக்காண்டலுமன்ன 

னழுதுதுன்புறலாய்வளைத்2தாழிகண்மடகித் 

தொழுதுசொற்றலுங்கெ! முகனாமென்ப ௫ துணிந்து 

முழுவலன் புடைத்தாயொடுதந்தைபான் மொழிந்தாள். 

| தமயந்தி நாயக னெனச் தெளித்து தன் 

தந்தையிட முலாத்தல். | 

இ-ள். மழலை மென்மொழி-மெல்லிய மழலைச் சொற்களையுடைய, 

மக்களை - பிள்ளைகளை, காண்டலும் - கண்டவளவில், , மன்னன்-நளமகர 

ராசன், அழுது - புலம்பி, துன்புறல் - துன்பப்படுதலை, ஆய்வளை- சிறந்த 

வளையலையணிந்த, தோழி - கேசினி௰ானவள், கண்டு - பார்த்து, ஏக. 

தமயந்தியிடத்துச் சென்று, தொழுது - வணங்கி, சொற்றலும் - இச் 

செய்கையைச் சொன்னவளவில் , கொழுநன் - (இவனே) நமது கண 

லன், ஆம் - ஆவன், என்பது - எனப்படுவதை, தணிந்து - தமயந்தி 

நிச்சயித்து முழுவலன்புடை - நிறைக்க கெடாத அ௮ன்பையுடைய, 

தாயொடு - தாயினால், தந்தைபால் - தகப்பனிடத்தில், மொழிந்தாள்- 

சொன்னாள். எ-று. 

“ குழலினிதி யாழினி தென்ப தம்மக்கண் - மதலைச்சொற்கேளா த 

வர்?? என்னும் பெநநாவலர் திருவாக்கின்படி, தாய் தந்தையரை மகிழ் 

வித்து இரக்க முண்டாவது குதலைச்சொற்களாகலின் ££ மழலைமென் 

மொழி மக்களை ?? என்றும், அவரைக் கண்டமாத்திரையே மகவிருப்பர் 

தோன்றிப் புலம்பினான் ஆகலின் 4 அழுது அன்புற என்றும் கூறி 
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னார். முழுலல் - இறத்தல் (4 சாகத்திருகண்ணிற் கொன்றே மணிகலந௩ 

தாங்கு மிருவராகத்து மோருயிர் பெற்றாற்போலு முழுவலன்புடைய 

ராய் ?? எனக் கூறியதூஉ மறிக, 16 
ள் 

மழைத்தடங்கணாண் மன்னவன் பணியினால்வேந்தை 

யழைத் அவம்மெனவாய்வளை த்தோழியைவிடுப்பக் 

குழைத்தபூங்கொடியன்னவள்வாகுவற்குறுகித 

தழைத்த்கா தலால் வருகெனமன்னனுஞ்சார்ந் த ான. 

[சாரதியாக நளன் வீமன் அரண்மனைக்கு வருதல். | 

இ-ள். மழை - குளிர்ச்சியும், தட - விசாலமும் பொருந்திய, 
காள் - கண்களையுடைய தமயந்தியானவள், மன்னவன் - வீமராசன அ, 

பணியினால் - உத்தாவினால் வேந்தை (நளனாதிய) அழைத்து வம் என- 

சாரியை யழைச் துவாவென்று, ஆய்வளை இறந்த வளையல்களையுடைய, 

தோழியை - சேசினியை, விடுப்ப - அனுப்ப, குழைத்த - சளிர்த்த, 

பூங்கொடி அன்னவள் - புட்பக்கொடியையொத்த கேசினியானவள், 

வாகுவன் குறி - வாகுவனையடைர் ௮, தழைத்த காதலால் - மிகுந்த 

் அன்போடும், வருகஎன - (அரசனுத்திரவின்படி) வாவென்றழைக்க, 

மன்னனும் - ஈளமகாராசனும், சார்ந்தான் - (அரண்மனையை) யடைக் 

தான். எ-று, 17 

மறவில்கற்பினண்மானவேன்மன்னவனவர லுங் 

குறைவிலன் பினள்பிழையிலளகண்படைகொள்வா 

ளிறையுநீப்பருமனை வியையிருள்பகொணி 

லறனிழுக்குறுரளனலதியாவ£ரயகல்வார். 

[தமயந்தி ஈளன்விட்டுப் பிரிக்தமை கூறல். ] 

இ-ள். மறு இல் - களங்கமில்லாத, கற்பினள் - தமயந்தியானவள்; 

மானவேல் - வலிய வேற்படையேந்திய மன்னவன் - நளமகாராசன, 

வாலும் - வந்த மாத்திரத்தில், குறைவில்-குறைவில்லாத, அன்பினள்- 

அன்பையுடையவளும், பிழையிலள் - குற்றமில்லாதவளூம், கண்படை 

கொள்வாள் - நித்திரைசெய்கனெறவரூமாகிய, இறையும் - இறைப்பொ 

முதம்; நீப்பரும் - மீத்தற்கரிய, மனைவியை - தமயந்தியை, இருள்டடு- 

இருஷண்டாயிருக்றெ, கானில் - வனத்தில், அறன் - தருமத்தினின் 

அம், இழுக்குறா - தவறாத; நளனலாது - நளனையல்லாமல்; யாவரே- 

(மற்றவர்) யார்தாம், அகல்வார் - பிரிந்துவிடுவார்கள். எ-று. 

த க் ன் 
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அறக் கற்புடையவள் என்பார் “மறுவில் கற்பினள் ?? என்றார். 

தலையன்புடையவள் ஆசலால் 6 குறைவில் அன்பினள் ?, எனவிதகசப் 

பட்டது அறம் - அறன் எனப்போலி, பெரியோர்களால் இதுசெய்க, 

தவிர்க என வரை யறுக்கப்பட்டது என்று காரணமழுரைக்க, அறனிழுக் 

குறு ஈளனென்றது வஞ்சப் புகழ்ச்சி. இதனால் தமயந்தி நளனை 
வெறுத்தல் தோற்றுகின்றது. 18 

என்றுகண்கணீரிடையமுதொழுகிடமாகசு 

அன்றுமேனியுக தணிபடுமாடையுமாதி 

நின் றமா தனைகோக்கெனெட்டுயிர்ப்பெறிந் து 

குன் றிரண்டெனவீ ம்கு2காட்கொற்றவன் கூறும். 

[ தமயந்தி சொன்னவைகேட்டு நளன்வருந்திக் கூறல். | 

இ-ள். என்று - இப்படியாகச் சொல்லி, கண்கள் - கண்களினின் 
அம், £ீர்- நீரான த, இடையறாத - இடைவிடாமல், ஒழுமடெ-பெருச, 

மாசு துன்று - அழுக்கடைந்த, மேனியும் - வடிவத்தவளும், துணிபடு- 

அறுபட்ட) ஆடையும் - ஆடையையுடையவளும், ஆகி - ஆய், நின் 2- 

(தனனேதிரி) னின்ற மாதனை - தமயர்தியை, நோக்கினன் - பார்த்த 

வாம், நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து - பெருமூச்சுலி: டு, குன்று இரண்டென - 

இரண்டு மலைகள்போல், வீங்கு - பூரித்த, தோள் - தோள்களையுடைய, 

கொற்றவன் - நளமகாராசனானவன், கூறும்-(இவ்வாறு) சொல்லுவான். 
எ-று ் 

அலர்முலைப்பசு ங்கொ டியனாயரையிருட்போ திற் 

கலி வயத தனாப க் தாம்டிடைநீத்தனனின்னை 

நலியும்வெங்கலிதண்க்தபின்னண்ணினனின்பாண் 

மெலிபன்மீட்டு மார்சுயம்வரம்2வட்டதென்னென்றுன். 

[இரண்டாவது சுயம்வரம் வைத்தல் நிற்குது 
தகுதியோ வென நளன் வினாவல் ] 

இ-ள். அலர் - பருத்த, முலை - தனங்களையுடைய, பசு - பசுமை 

யாகிய; கொடிஅனாய் - கொடியையொத்த தமயர்தியே, அரையிருள்போ 

தில் - அரத்தராத்திரியில், கலி - கலியனுக்கு, வயத்தனாய் - வசப்பட்டவ 

னதி, காட்டிடை - வனத்தில், நின்னை-உன்னை, நீச்சனன்-விடுச்தேன், 

நலியும் - வருத்துன் ஐ, வெம்கவி - வெவ்விய கலியன், சணந்தபின்- 

பிரிக் து சென்றபின்பு, நின்பால் - உன்னிடத்தில், ஈண்ணினன் - வந்த 

டைந்தேன், மெலியல் - வருததாட த, மீட்டும் - மறுபடியும், ஓர் சுயம் 

. வரம் - ஒருசுயம்வாத்தை, வேட்டது”- விரும்பியது, என் - யாதுபற்றி, 
என்றான் - என்றுசொன்னான், எ-று. 20 
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நிடதர்கோவினையயோத்தியினேடினன்கண்மடன் 

படருறேலெனவந்தொருமறையவன்பகரக் 

கடி தனெய்துவான்்மணவினயிழைத்தனன்கருத்தி 

லடியனேன றனை யையுறேலெனமொழிந்தழுதாள். 

[நின்னை யழைத்தற்கன்றி வேறுநாயகனைப் பெற 

விழைந்திலே னெனத் தமயர்தியாற்றல், | 

ஒஸ். நிடதர்கோவினை - நளமகாராசனை, நேடினன் - தேடி, 

அயோத்தியில் - அமோத்திநகரத்தில், கண்டேன் - பார்த்தேன், படரு 

ழேல் - வருத்தப்படாதே, என - என்று, ஒரு மறையவன் - ஒரு பிரா 

மணன், வந்து - இவ்விடத்தில் வந்து, பகர - சொல்ல, கடிதின்-டக் 

இரத்தில், எய்துவான் - உன்னைச் சேரும்பொருட்டு, மணவினை - சுயம் 

லாமென்பதை, இழை த்தனன் - செய்தேன், கருத்தில்-மனதில், அடிய 

னேன் தனை - அடியாளாகிய வென்னை, ஐயுறேல் என - சந்தேகப்படா 

தே யென்று, மொழிக்து - சொல்லி, அழுதாள் - (தமயந்தி) புலம்பி 

னாள். எ-று. 21 

முன்னை ஈல்லருக்காட்டெனமுற்றிழைமொழியப் 

பனனகத்திறையுத வியயூர் துகில்பரிவான் 

மன்னரே றனான புனை தலுமாணுருவெய் திக் 

கன்னல்பவளினுன்சுவினலங்கனிம் இடஙின்றான் 

[நளன் முன்னைய வடிவத்தைக் சொள்ளுதல். | 

இ-ன் முன் னை - பழைய, ஈல்உ௫-ஈல்ல் உருவத்தை, காட்டென-. 

காட்டுவா யென்று, முற்றிழை - தமயக்தியானவள், மொழிய - சொல்ல, 

பன்னகத்்துதுறை - நாகராசனாயெ கார்க்கோடகன், உதவிய - கொடுத்த, 

பூக். துகில் - அழகிய வத்திரங்களை, பரிவால் - ஆசையோடு, மன்னரேற 

Ne 

னன் - இராசசிங்கமாெ களமசாசாசன், புனைதலும் - தரித்தமாத்திரத் | 

தில்; மாண்உரு - மாட்டிமைப்பட்ட வுருவத்தை, எய்தி - அடைந்து, 
கன்னல் - கருப்பு வில்லைத்தரித்த, வேளினும்-மன்மதனைக் காட்டிலும், 
கவின் - அழனெ ௮, நலம் - நன்மையான ௮, கணிகந்திட - முதிர, நின் 
றான் - (களமகாராச) னிருர்தான். எ-று, 22. இ 

நின் றமன்னனைநிரைவளை க்கைம்மலாகூப்பி 

மன்றலங்கு மனமடவரல்மணங்னெணிற்ப 

வென் நிவேலுடைவிதர்ப்பர்கசோன்விளைந் தமைகேட்டு 

அன்றுதன்ளைமன்னவர்சூழ்வரப்புகுக்தான். 
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[வீமன் கேட்டு இறும்பூ அற்றுப் பட்துக்களோடு 

எதிர் கொள்ளல். ] 

.... இள். கின்ற - எதிரில் நின்ற, மன்னனை-நளமகாராசனை, நிரை- 

வரிசையாயணிரக்த, வளை - வளையலையுடைய, கைம்மலர் - மலர்போன்ற 

கைகளை, கூப்பி - குவித்து, மன்றல் - வாசனைபொருந்திய, அம் - அழ 

கிய, குழல் - கூந்தலையுடைய, மடவரல் - தமயக்தியானவள், வணங்கி 

னள் - வணங்கி, நிற்ப - இருக்க, வென்றி - வெற்றிபொருந்திய, வேலு 

டை - வேலையுடைய, விதர்ப்பர்கோன்-வீமராசனானவன், விளைந்தமை- 

கடந்தசெய்திகளை, கேட்டு - கேள்வியுற்று, துன்று - நெருங்கிய, தன்- 

தன்னுடைய, கிளை - பந்துக்களாகிய, மன்னவர் - அரசர்கள், சூழ்வர- 

சூழ; புகுந்தான் - அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தான். எ-று, 23 

அன்னகாலையிலகலிருவிசும்பிலோர்வாணி 

மன்னகேட்டி யிம்மடவர றன்னைமூவாண்டு 

வின்னலின் றியாமளித்தனஞ் சுயம்வாமென்னா ச 

வுன்னையிவவுழிக்கூட்டுகதற்கொண்டொடியிழைத்தாள். 

| இதுமு,ச லிரண்டு பாட்டுக்களால் அசரீரி 

யுரைதீதல் கூறப்படுகின்றது. | 

௫-ள். அனனகாலையில் - அந்தச்சமயத்தில், ௮கல்-அசன் 2, இரு- 

பெருமைபொருந்திய, விசும்பில் - ஆகாயத்தில், ஒர்வாணி - ஒரு அசரீரி 

வாக்கு, மன்ன - ஈளமகாராசனே, கேட்டி - கேள், இமமடவரல்தன் னை- 

இத்தமயந்தியை, மூவாண்டும் - மூன்று வருடமளவும், இன்னலின் றி- 

தீங்லெலாமல், யாம் - நாம், அளித்தனம் - இரட்சத்தோம், சுயம்வர 

மென்னா - சுயம்வரம் என்று சொல்லப்பட்டதை, உன்னை - உன்னை, 

இவ்வுழி - இவ்விடத்தில், கூட்தெற்கு - சேர்த்தற்கு; ஒண்தொடி-தம 
யக்தியானவள், இழைத்தாள் - செய்தாள், ஏ-று, 24. 

வடபுலத்தினினோக்குநாமாசறவிளங்குங் 

கடவுண்மீனினுக்தொழுதகுகற்பினர்க்கரசாங் 

கொடி மருங்குலையையுருதருளெனக்கூர்வே 

னிடதர்கோமகன்மகிழ்வுறநிகழ்ந் தையன்றே, 

இ-ள். வடபுலத்தினில் - வடதிசையில், கோக்குகர் - காண் 

இன்றவர து; மாசற - குற்றமற, விளங்கும் - பிரகாசியாநின்ற, கடவுள் 

மீணினும் - தெய்வத்சன்மையுள்ள அருந்ததியைக் காட்டிலும், தொழு 

தகு - மேன்மையாகிய, கத்பினர்ச்கு - பதிவிரதைகட்கு, அரசாம் - அர 
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சாயெ, கொடிமருங்குலை - தமயந்தியை; ஐ உது - சந்தேகியாமல், 

அருள் என - கிருபைசெய்யென்று, கூர்வேல் - கூர்மைபொருந்திய 

வேலேர்திய, நிடதர் கோமகன் - ஈளமகாராசன், மகிழ்வுற-மனங்களிக்க, 

நிகழ்ந்தது - (ஆகாயவாணி) உண்டாயிற்று. எ-று, ஐ - அன்ற ஏ- 

அசைகள். 25 

தமரவேலையினந் தர தந் துபிதழங்க 

வமசர்யாவரும்பூமழைபொழிந்துகின்றார்த்தா 

ருமிழ்செழுங்கதிர்மணிமுடி வீமனுமுவந் தான் 

குமானன்னவன்கோல்வளை தமதாளியையடைந்தான். 

| தமயந்தியை களன் அடைதல் சொல்லப்படூகின் றது. | 

இ-ள். தமரம் - பேரொலிமையுடைய, வேலையின் - சமுத்திரம் 
போல, அந்தரம் - ஆகாயத்தில், துந்துபி - துந்துபி வாத்தியமான ௮, 

தழங்க - ௪த்திக்க, அமார் யாவரும் - தேவர்களனைவரும், பூமழை-புட்ப 

வருடத்தை, பொழிந்து - சொரிந்து, நின்று - நிலைபெற்று, ஆர்த்தா£- 

அதித்தார்கள், உமிழ் - கச்சப்பட்ட, செழு - செழுமையாகிய, கதுர்- 

கிபிணங்களையுடைய, மணிமுடி-இரத்தினகிரடத்தையுடைய, வீமனும்- 

லிமராசனும், உலந்தான் - சந்தோடித்தான், குமரன ௮னனவன்-முரு 

கனையொத்த களமகாராசன், கோல்வளை - அழகிய வளையலையணிக்த, 

தோொளியை - புயத்தையுடைய தமயர்தியை, அடைந்தான்-சேர்ந்தான். 

எ-று, 26 

மண்களித்ததுமா தரங்களிக் தனமலாமேற் 

பெண்களித்தனள் பேரறங்களித்தன கண்டோர் 

கண்களித்தனகளித்தன கலைவலோர் நெஞ்சம் 

விண்களித்தனகளித்தஅுவீமனமாநகரம். 

| தமயந்தி ஈளனை யடைந்ததனா லுண்டாடிய ம௫ழ்ச்சகூறல்.] 

இ-ள். மண் - பூமியானது, களித்தது - களிப்புத்றத, மாதிரம்- 

மலைகள்) களித்தன - களிப்புத்றன, மலர்மேல் பெண் - இலக்குமி, 

களித்தனள் - களிப்புற்தனள், பேரறம் - மகத்தான தருமங்கள், களித 

தன - களிப்புற்றன, கண்டோர் - பார்த்தவர்கள து, கண் - தேத்திரங்கள் , 

களித்தன - களிப்புற்றன, கலைவலோர் - வித்துவான்களுடைய, கெஞ் 

சம் - மனங்கள், களித்தன - களிப்புற்றன, விண் - விண்ணுலகங்கள், 

களித்தன - களிப்புற்றன, வீமன் - வீமீசாசனது, மா - பெரிய, நகரம்- 

பட்டினமான த, களித்த - களிப்புற்றது, எ-று, 21 
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உருவவொண்கழனிடதர்கோன்வெனிப்படலோரா 

விரு அபன்னனாங்க றிந்தபினவனுழையெய்தி 

யரசநின்னையான நிர்திடா தியற்நியவனை த் தந் 

திருவுளங்கொளா தருளெனச்சேவடிதொழுதான். 

| இருதுபன்னன் தன்பிழையைப் பொறுக்குமாறு 
நளனை வணங்குதல். ] 

இ-ள். உருவம் - அழகையுடைய, ஒண் கழல் - ஒளி பொருந்திய 
வீரக்கழலையணிர்த, நிடதர்கோன்-ஈளமகாராசன் , வெளிப்படல்-(மறைவி 

னின்றும்) வெளிப்பட்டதை, ஓரா - ஆராய்ச் ஐ, இரு துபன்னன்-இருது 
பன்ன வரசன், அங்கு - அந்கரத்தில், அறிந்தபின் - தெரிர்துகொண்ட 

பின்பு, “அவனுழையெய்தி - அந்கனணிடத் அவ்; அரச - நளமகாராச 

னே, நின்னை - உன்னை, யான் - நான், அறிந்திடாது - அறியாமல், 

இயற்றியவனைச்தும் - செய்தகுற்றங்க எனைத்தையும், திருவுளங் 

கொளா.த - மனத்திற்கொள்ளாமல், அருள் என-இருபைசெய்ய வேண்டு 

மென்று, சே அடி - சிவந்தபாதங்களில், தொழுதான் - வணங்கினான். 

எ-று, 26 

செய்யதாடொழுமன்னனைச்செங்கையா ற்றமுவிக் 

கொய்யுளைப்பரியுளமறிவிஞ்சையுங்கொடுத்து 

மையின்மா த தஇிமுகமலாந்தின் னுரைவழங்கி 

யையனேவவ்வசசனுமயோத்திநராடடைந்தான். 

| இருதுபன்னழ்கு வேண்டிய கொடுத்து நளன் அனுப்புதல். | 

இ-ள். செய்ய தாள்தொழும் - சிவந்த பாசத்தில் வணங்கிய, மன் 

னனை - இருதுபன்னராசனை, செம் கையால்-சிவந்த கைகளால், தழுவீ- 

அணைத் துக்கொண்டு, கொய்யுளை - கொய்துகட்டிய புறமயிரினையுடைய, 

பரி - குதிரைகளின து, உளம் - மனதை, அறி - அறிவிக்கின்ற, விஞ் 

சையும் - வித்தையையும், கொடுத்து - உபதேசித்து, மையில் - சளங்க 

மில்லாத, மா - பெருமைதங்கிய மதி - சந்திரன் போன் றமுகமலர்க் த- 

முகமலர்ச்சி யடைம்த, இன்உரை-இனியசொற்களை, வழஙகி-சொல்லி, 

ஐயன் - ஈளமகரரா சன், ஏவ - விடைகொடுக்க, அவ்வரசனும் - அவ்விரு 

அபன்னராசனும், அயோத்திநாடு-அயோத்தி தேசத்தை, அடைந்தான் 

சேர்ந்தான். எ-று. 29 

தேவியைக் கண்ணுற்றபடலம் முற்றிற்று, 
அட செய்யுள்-1 157. | 



அரசாட்சிப்படலம். 

[இப்படலத்தால் நளன் தமயந்தியை அடைக்தபினபு 
அவளோடு தனது நிடத தேசத்திற் சென்று 
புட்கானை வென்று அரசாட்சி செய்தல் 

சொல்லப்படுனெற த. | 

கவிநீலைத் துறை. 

கொங்குண்லார்குழற்கொம்மைவெம்முலைகலம்பருகித் 

திங்களொன் றவணிருந்தபின்றெண்டிரையுடுத்த 

வங்கண்மாநிலம்புசந்திடுமாமனோடாய்ந் த 

பொங்குதானையோடெழுக் தனன புலவுவேற்குரிசில். 

[சளன் நிடததேயத்திற்குப் புறப்படல். | 

இ-ள். புலவு - புலால்காற்றம் நாறுகின்த, வேல் - வேலையுடைய, 

குரிசில் - நளமகாராசனன வன், கொங்கு உண் - வாசனைபொரும்திய, 

வார் - மீண்ட, குழல் - கூர்தலையும், கொம்மை - திரட்சபொருந்திய , 
_ வெம் - வீருப்பத்சைச்தருகின்ற, முலை - தனங்களையமுடைய தமயக, 

யின ௮, கலம் - இல டத்தை, பருகி - அனுபவித்து, திங்கள் ஒன்று-ஒரு 

மாசம், அவண் - ௮சகுண்டினபுரத்தில், இருந்தபின் - வாசஞ்செய்த 

பின்பு, சேண் திரை - கடலை, உடுத்த - அடையாக வூடுத்த, அம் கண்- 

அழகிய இடத்தையுடைய, மா - பெரிய, நிலம் - பூமியை, புரந்திடும்- 

இரட்சியாநின் த) மாமனோடு-மாமனாகய வீ.மராசஜேடு, அய்ர்து - அலோ 

சத்து, போங்கு - பிரகாசியாநின் 2, தானையோடு - சேனையோடு, எழு௩் 

. தனன் - பிரயாணப்பட்டான். எ-று, 

இயற்கை வாசனைய முடைய கூந்சலாசன் :: கொங்குண்வார் 
குழல் ?? 

மொழித்தொகை. சந்திரகதியைக்கொண்டு எண்ணப்படும் மாதம் என் 

என்றார். வெம்முலை - பண்புத்தொகைப் புறத்துப்பிறந்த அன் 

பார  திங்களொன்று ?? எனக் கூறினார். பின்காலப் பொருளில் 

வந்த இடைச்சொல். தெண்டிரை என்பது அன்மொழித் தொகையாய்ச் 

கடலினைக் குறிக்க நின்றது. பகைவர் நிணமிடையறாது இருத்தலால் 

1 புஉவுவேல் ?” எனப்பட்டது, குரிசில் - ஆண்பாழ்பெயர். 1 

மமைமகக்களியானையுங்கலினவாம்பரியுஞ் 

செழுமணிக் தடந்தேர்களும்வயவருஞ்செறிய 

வெழுகடற்புவிமன்னரு மிறைஞ்னர் செல்ல 

வழலுயிர்க்கும்வேலரசனுநிடதநாடடைந்தான், 
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| களச்சக்கிரவர்த்தி நிடதசேசச்சை யடைதல். | 

2) 

இ-ள். மழை! - மழைபோன்ற, மதம் - மதசலத்தையும்; களி 

களிப்பையுமுடைய, யானையும் - யானைகளும், கலினம் - கடிவாளத்தை 

யுடைய, வாம் - தாவுகின்ற, பரியம் - குதிரைகளும், செழு - செழித்த, 

மணி - இரத்தினங்களிழைத்த, தட - விசாலமாகிய, தேர்களும் - இரதங் 

களும், வயவரும் - படைவீரர்களும், செறிய - நெருங்கவும், எழுகடல்- 

எழுசமுத்திரங்கள் சூழ்ந்த, புவி - சப்ததீபங்களிலுள்ள,; மன்னரும்- அர 

சர்களும், இறைஞ்சினர் - வணங்னெவராதி, செல்ல - நடக்கவும்) அழல் 

உயிர்க்கும் - அக்நினியைக் கக்காநின்ற, வேல் - வேலையுடைய, அரச 

னும் - நளனும், நிடதநாடு - நிடததேசத்தை, அடைந்தான் . - சேர்க 

தான. எ-று, 

எழகடலகளாவன- உப்பு, பால், தயிர், நெய், கருப்பஞ்சாறு, 

தேன், சுத்தோதகம் என்பனவாம். இவற்றாற்குழப்பட்ட எழு தீவுகளா 

வன-சம்புத் தீவு, சாகத் தீவு, குசைத் தீவு, இரவுஞ்சத் தீவு, சான்மலித் 

திவு, கோமேதகத் திவு, புட்காத் தீவு என்பனவாம், இவற்றை “குல 
விய சம்பு சாகங் குசை இரவுஞ்சங் கோதி - லிலவுகோமேசகம் புட்கர 

மிவை யேழு தீவே '? எனவும், பரவு மிவ்வுலக லுப்புப்பாறயிர் செய்யே 

கன்ன - விரதமது£ராகு மெழுகட லேழுதவும் - வான்முறை விரவிச் 

சூழு மற்றதற் கப்பாற் சொன்னச் - தரையத சூழ்க்து நிற்குஞ் சக்கரவா 

ளச் சையம் ? எனவும் கந்தபுராணம்கழறு தல் காண்க, 2 

மூதெயிற்புறத்திறுத்தபின்மொய்யமர்தொடங்கப் 

போ தல்செய்தவெம்போர்த்தொழிற்கஞ்சனையாதிற் 

கா தலிற்கவறாவொன்வருகெனக்கழறித் 

தூது?பாக்கினன் புட்கரன் றனக்குவேற்றோன றல். 

[நளன் புட்கானுக்குத் தாது அனுப்புதல், 

இ-ள். மூது - பழைய, எயில் புறத்து - மதிலினது புறத்திலே, 
இறுத்தபின் - இறங்கியபின்பு; மொய் - நெருங்கிய, அமர் - போரை, 

தொடங்க - ஆரம்பிக்க, போதல் செய்க - வருவாயா க, வெம்-வெவ்விய, 

போர்த்தொழிற்கு-புத்தச்செய்கைக்கு, அஞ்சினையாகில் - பயப்படுவை 

யேயானால், காதலின் - ஆசையோடு, கவரறாடுவான் - குதாடுதற்கு, வருச- 

வருவாயாக, என - என்று, சழறி - சொல்லி, புட்கரன்றனக்கு - புட்கர 

ராசனுக்கு, வேல் - வேலையுடைய, தோன்றல் - ஊன், தூது - தூதரை, 

போக்கனனை - விடுத்தான், எ-று, 3 



810 நைட தம், 

போய தூ துவர்புட்கரற்டுத் திறம்புகல 

வாயுங்கேள்விநூலமைச்சொடுப்வேறிருந்தாய்ந் த 

காயும் போரினில்மேறனமற்றரிதெனக்கருதி 

மாயவெங்கவரறுவொன்வருகெனவிடுத்தான் . 

[புட்கான் சூதாடுதற்குவருமாறு ஈளனையழைத்தல். | 

இ-ள். போயதாதுவர் - களனிடத்தினின்றும் போன தூதுவா, 

புட்கரற்கு, புட்கானுக்கு, இத்திறம் - இவ்விதங்களை, புகல - சொல்ல, 

ஆயும் - ஆராய்ச்சி செய்யத்தகுக்த, கேள்வி - கேள்வியையும்) நூல்- 

சருமசாத்தாத்தையுமுடைய, அமைச்சொடும் - மந்திரிமோடும், வேறு 

இருர்து - தனியேயிருந்து, ஆய்ந்து - அலோ௫த்து, காயும்-கொல்லும், 

போரினில் - யுத்தத்தில், வேறல் - வெல்லுதல், அரிது என - அரிய 

தென்று, கருதி - நினைத்து, மாயம் - வஞ்சனையோடுங் கூடிய, லெம்- 

வெவ்விய, கவறு ஆடுவான் - சூதாடுதற்கு, வருக என - வருவாயாக 

வென்றசொல்லி, விடுத்தான் - அனுப்பினான், எ-று. ழ் 

விட்டதூதுவருரைத்தசொற்கேட்ட லும்விரிக் த 

மட்டலாக்தொடையமார்பினான் மா௩கரெய்திக் 

கட்வொர்கழற்புட்கரகவறுநாமாடற் 

கொட்டம்யாதெனவுரைத்தன அலங்கெழுதோளான. 
நளன் பந்தயம் யாதென்று புட்கரனை வினவல். | 

இ-ள். விட்டதூ தவா-அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள், உரைத்சசொல்- 

சொல்லிய சொற்களை, கேட்டலும் - கேட்ட மாத்திரத்தில், விரிந்து- 

மலர்ந்து, மட்டுலாம் - சேனொழுகுகின் ற, தொடை-மாலையையணிக்த, 

மார்பினன் - மார்பையுடைய நளன், மா - பெரிய, நகர் - பட்டினத்தில், 

எய்தி - அடைந்து, கட்டு - கட்டப்பட்ட, வார் - நீண்ட, கழல் - வீரக்க 

ழலையுடைய, புட்கர - புட்சானே ! கவறு - சூதை, காமாடத்கு-நாமாடுவ 

தற்கு, ஒட்டம் யாது என - பந்தயம்யாதென்றுகேட்க, உலங்கெழுதோ 

னான்-திரள்கல்ல்யொத்த தோள்களையுடைய வசசன், உரைத்தனன்- 

சொன்னான். எ-று, 4] 

வயிரவாட்படைமன்னவர்மன்னநீதோற்பின் 

மூயலிலாமதிபூத்திடுமுழுநெ றிக்குவளை 

பயரநீண்டகட்டேவியையளித்தியான் ரோற்பி 

ுயிரினோடுநின் னுலகெலாக்தருவனென்றுரைத்தான். 

| நளனும் புட்கரனும் பந்தயம்வைத் துச் சூதாடத் தொடங்கல் ழி 

இ-ள். வயிரம் - கூர்மை பொருங்கிய, வாள்படை வாளாயுதத் 

தையுடைய, மன்னவர் மன்ன - அரசர்க் கரசனாகிய நளமகாரா 
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சனே! நீ தோற்பின் - தோற்றால், மூயலிலா - முயற்கனறை யொழிர்ச, 

தி - சந்திரனிடத்தில், பூத்திடும் - புட்பித்த, முழுநெறி - முழுரெறிப் 

பையுடைய, குவளை - நீிலோற்பலங்கள், அயர் - சோர்வையடைய ண்ட 

கண் - நீண்டகண்களையுடைய, தேவியை - தமயந்தியை, அளித்தி. 

கொடு, யான் தோறழ்பின் - நான்தோற்றால், உயிரினேடு-என்னுயி2 ராடு, 

நின் உலகெலாம் - உன அ உலகமுமுவதையும், தருவன் என்று-கொடுப் 

பேனென்று, உரைத்தான் - சொன்னான். எ-று, 

ஏக சக்கிராதிபதியாக இருத்தலால் $ மன்னவர் மன்ன ?? என்றார். 
முயலாவ த - ச்ந்திரணிடக்துள்ள களங்கம். ௮ துமூயல்வடிவம் போல 
வும், மானுருப்போலவும் விளங்கலால் மயல் எனவும், மான்எனவுய 
கூரறாநிற்பர். தமயந்தி மூகம் களங்கமில்லாதமதியை கிகர்த்ச தென்லால் 
1 முயலீலா மதி ?? என்றார். 

அனனவாறியைந்தாடலும்புட்கரன்றோற்ப 

மன்னமுன்னநீவென் றஏர்ங்கொடுங்கலிவயத்தா 

னின்ன தாருயிர்கோர் தனனெம்பியா தலினாற் 

ரென்னகர்க்னிதேரெனப்பணித்தனன்vோன் றல். 

[புட்சரன் குதாடித் தோல்வியுறல்.] 

இ-ள். அன்னஆறு - அத்தன்மையாகவே, இயைர் த-சம்மதித் து, 

ஆடலும் - ஆடுமளவில், புட்கரன் - புட்கரராசன், தோற்ப - தோற்க, 

மன்ன - புட்கரராசனே ! முன்னம் - முன்பு, 8-7, வென்றதும்-செயித 

ததும், கொடு - கொடிய, கவிவயத்தால்-கலியின து வசத்தில் (அன்றி 

வேறல்ல) எம்பியாதலினால் - தம்பியாசையினாலே, நின்ன து - உன்னு 

டைய, ஆர் - நிறைந்த, உயிர் - உயிரை, நேர்ந்சனன் - கொடுத்தேன், 

தொல்தகர்க்கு - பழமையாகிய உனது ஈகரத்திற்கு, இணிது - இனிதாக, 

ஏசென - போவென்று, தோன்றல் - ஈளன், பணித்தனன்-அக்யொபித் 

தான-எ- று. 7 

பணிதலைக்கொடுபுட்க பங்க வக படம 

கணிதர்சொற்றகல்லோரையிற்கடிஈகசெய்தி 

பயணிபொலன்கழன்மன்னவன்விதர்ப்ப்கோனளித்த 

மணி செய்மேகலைவாணுதற்கொற்றரைவிடுத்தான் 

இ-ள். பணி - அந்தவாக்கனையை, தலைக்சொடு - செரின்மித 

கொண்டு, புட்கரன - புட்கரராசன், போதலும்-போயினபின், பன்னூல- 

அனேக சாத்திரங்களை யுணர்ந்த, கணிதர் - சோதிடர்களாலே, சொற்ற. 

சொல்லப்பட்ட, நல் ஒரையில்-ஈல்ஒ இலக்னெத்தில்,கடி-காவலையுடைய, 

நகு பட்டினத்தை, எய்தி - அடைந்து, அணி - அணியப்பட்ட, 



8] 2 நைடதம். 

பக் - பொன்னினாத்செய்யப் பட்ட, கழல் - வீசக்கழலையுடையமன் 
னவன் - களன், விதர்ப்ப்கோனளித்த - வீமராசன் பெற்ற, மணிசெய்- 

இரத்தினவகளாத் செய்யப்பட்ட, மேகலை - மேகலாபரணத்தை யுடைய, 

வாள் ததற்ு- ஒளிபொருந்திய நெற்றியையுடைய தமயந்திக்கு, ஒற்றரை- 

வேவுமாரரை, விடுத்தான் - அனுப்பினான். எ-று. 3 

ஓற்ற?ரகியவ்விதரப்பர் கான றனனுழையுரைப்ப 

வற்றமில்லெனவரும்! பாருளாங்கவர்க்களித் திக் 

கற்றைவார்குழன் மதர்நெடுங்கண்ணியைக்கணிதர் 

சொற்றவோமையில்விடுத்தனன் ரோன் றன்மாநகரில். 

| தமயக தியை வீமன், நிடதநாட்டிற்கு அனுப்பு தல். | 

இ-ள். ஒற்றர் - வேவுகாரர், ஏகி - போய், அவ்விதர்ப்பர்கோன் 

தன்னுழை - அவ்வீமசாசணிடத்தில், உரைப்ப - சொல்ல; அழற்றயில் 

_லென - மிகுதியாக, அரு - அரிய, பொருள் - பொருளை, அங்கு - அவ் 

விடத்தில், அவர்க்கு - அவர்களுக்கு, அளித் த-கொடுத்து, கற்றை-கூட் 

டமாகிய, வார் - நீண்ட, குழல் - கூந்தலையும், மதர். - மதர்த்த, நெடு- 

நெடிய, கண்ணியை - கண்களையு முடைய தமயந்தியை, கணிதர்- 

சோதிடர்கள், சொற்ற - சொல்லிய, ஓரையில் - இலக்னெத்தில், தோன் 

றல் - வீமராசன், மா - பெரிய, நகரில் - ளன து பட்டினத்திற்கு, விதெ 

தனன - விட்டான். எ-று. 9 

ஒற்றர் - ஒன்றுதலைச்செய்வோர் ; எனவே சர்திசெய்வோர். ஒளித் 

திருக்து விடயங்களை யறிவோர் எனவு முரைப்ப. அற்றம் இல்லென”? 

எனபதற்கு, சோர்வு இல்லையென்று சொல்லும்படி எனப் பொருளு 

ரைப்ப. இலனென்னு மெவ்வ முரையாமையி தல் - குல முடையான் 

கண்ணேயுள '? எனத் திநவள்ளுவநாயனார் அருளியது மிக்கருத்தெ 

னப, இல் - வறுமை : அதாவது சிறுமை, அற்றம் - இல்லாதாயினேம், 

என - என்று, பொருஞரைப்பாரு முளர். உவகைக் காரியத்தைத்தெரிப் 

பார்க்கு அவ்விளைவுமேலீடு ட ற்றிப்பொருளுதவல் வழக்கா மாகலின் ஒற் 

றாக்கும் உதவினான் என்க. 10 

வெள்ள த்தானையுமகளிருஞ்சூழ்வரவேர் த 

னுள்ளத்தாமரைமலருறைஃயா டரிக்கண்ணாள் 

வள்ள தக்தாமரைப்பொகுட்டின் மமல்வண்டுகண்படுக்கு 

மள்ளற்றிம்புன ற்கழனிகுழ்கிடதநாடடைர்தாள். 
[நிடத தேசத்தைத் தமயந்தி சேர்தல். | பத 

இ-ள். வெள்ளம் தானையும் 4' பிரவாகம் போன்ற சேனையும், 

மகளிரும் - மாதர்களும், குழ்வர - சூழ்ச்து வரும்படி, வேர்தன்- 
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களமகாராசன அ, உள்ளம் - மனமாகிய, தாமரைமலர் - தாமரைப்பூவில், 

உறை - வாசஞ்செய்கன்ற, ஓடரி - செவ்வரிபரந்த, கண்ணாள் - கண் 
களையுடைய தமயந்தியானவள், வள்ளம் - ண்ணம்போனற, தாமரைப் 
பொகுட்டின்மேல் - தாமரை மலரின் கர்ணிசையில்,  - வண்டே 

வண்டுகள், கண்படுக்கும் - நித்திரைசெய்யாநின் ஐ, அள்ளல் - சேற்றை 

யும், தீம்புனல் - மதுரமான சலத்தையுமுடைய, கழனி - வயல்களால், 

சூழ - சூழப்பட்ட, நிடதநாடு - நிடததேசத்தை, அடைந்தான் - சேர்க் 

தாள். எ-று. 11 

நவ்விபநாக்கியாசூழ்வரநகைநிலா வெறிக்குங் 

கொவ்வைவாப்மலர்ப்பூங்குழற்குவிமுலைமட ந்தை 

'தெய்வகாண்மலர் த்தவிசிமிதிருமகளென்ன 

வெவ்வமில்லதோசெரிமணிச்விகைநின் றிழிர்தாள். 

| [ தமயந்தி சிவிகை விட்டு இறங்குதல். | 

இ-ள். நல்வி.- மான் போன்ற, நோக்கியர் - பார்வையையுடைய 

மங்கையர், சூழ்வா - சூழ்ந் துவா, நகை - பற்கள், நிலா - நிலவைப்போல , 

எறிக்கும் - பிரசாசிக்கின் ற, கொவ்வை - கோவைக்கணிபோன்ற, வாய்- 

சிவந்த வாயையும், மலர் புட்பத்தையுடைய, பூ - அழகிய, குழல் - கூந்த 

லையும், குவி - குவிந்த, முலை - தனங்களையமுடைய, மடந்தை - தமயக் 

தியானகள், தெய்யம்-தெய்வத்தன்மை பொருந்திய, . காள்-அன் ஐலர்கத 

மலர்ச் தவிச - புட்பாசனத்தினின்றும், இழி - இறங்குகின்ற, திருமக 

ளென்ன - இலக்குமிபோல், எவ்வம் - இல்லது - குதிறமில்லாததா கிய, 

ஓர் - ஒரு, எரி - பிரகாசிக்கின்ற, மணிச்சிவிகை நின்று - இரத்தின 

தீண்டிசையினின்றும், இழிந்தாள் - இறங்கினாள். எ-று, 12 

பரிதிவான வனெ திர் தலுப்பனியிதழ்விரிந்த 

முருகுலாநறுக்காடரைபோன் முகமலரா 

வருகுநுண்ணிடையின்னுயிர்க்கா தலனம்பொ ற் 

றிருவநாண் மலர்ச்சேவடிசென்னி௰ற்றொழுதா ள். 

[நளனைத் தமயந்தி வணங்குதல். | 

இ-ள். டரிதிவானவன் - சூரியனானவன், எதிர்தலும-தோன்றின 

வளவீல், பனிஇசழ் - குளிர்ச்சிடொருர்திய விதழ்கள், விரிந்த - மலர்ந்த, 

முருகுஉலாம் - வாசனைவீசுகின் த, நறு - நல்ல, தாமரைபோல் - தாம 

- ரைபோல, முகமலரா - முகமலர்ச்சிடடைந்து, அருகு - சிறுத்த, நண் ட்ட பதப் இடைமையுடைய தமயந்தி, இன்னுயிர் - இனிய 

வுயிர்டோன் த), காதலன் - கணவனாகியாளன து, அம் - அழகிய, பொன் 

து 
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பொன்போன்ற, திருவ - செல்வத்தையுடைய, காள் - புதிய மலர்ச் 
சேவடி - - தாமரைமலர்போன்ற பாதங்களை, சென்னியின் - சிரசில், 
தொழுதாள் - வணகங்னொோள். எ-று. 13 

தொழுதமங்கையைச்சுடர்மணித்தடக்கையாலெடுத் துக் : 

கொழுதிவண்டினங்கூட்டுணுந்தெரியறாம்மார்பி 

னுழுதுவெம்முலைக்குங்குமச்?சற்றிடையொளிப்பத் 

தழுவினைவடேம்பியவின்னுயிர் தளிர்த்தாள். 

[களன் தமயந்தியை யுவகையுண்டாமாறு தழுவல். | 

இ-ள். தொழுத - வணங்கிய, மங்கையை - தமயந்தியை, சுடர் 

மணி - பிரகாசம்பொருந்திய ஆபரணத்தை யுடைய; தட - நீண்ட, 

கையால் - கரங்களால், எடுத்து - எடுத்து, கொழுதி - கோதி, வண்டு 

இனம் - வண்டுக் கூட்டங்கள், கூட்டு உணும் - கொள்ளை கொள்கின்ற, 

தெரியல் - மாலையான ௫, தாழ - தொங்குகின்ற, மார்பின் - மார்பினி 

டத்திலே, உழுது - உழுது, வெம் - விருப்பத்தைத் தருனெற, முலை- 

தனங்கள்; குங்குமச் சேற்றிடை - குங்குமச்சேற்றில், ஒளிப்ப - ஒளிக் 

கும்படி, தழுவினான் - அலிங்கனஞ்செய்சான், அவள் - அந்தத்தமயந்தி, 

தேம்பிய - மெலிந்த, இன்னுயிர் - இணிய உயிர், தளிர்த்தாள் - துளிர்ச் 

தாள். எ-று, 14 

திருக் தமாமணிச்செய்குன் றுந்தெளிபுன ற்றடமும் 

விருந் அவேனிலாற்கெதிரியவிரைமலர்க்காவும் 

முருந்துவாணகைமுகிழ்முலைமடக்தையோடாடிப் 

பொருர்தவிண்ணிடைப்போகமுண்டுவந் தனர்போன்றான். 

இ-ள். திருந்து - திருத்தமாகிய, மா - பெரிய, மணி-இரத்தினங் 

கள் பதித்த, செய் குன்றும் - வீளையாட்டு மலைசளிடத்தும், செளி- 

தெளிந்த, புனல் - சலத்தையுடைய; தடமும் - வாவிகளிடத்தும், 

விருந்து - விருந்தாக, வேனிலான்கு - மன்மதனுக்கு, எதிரிய - தோன் 

நிய, விரை - வாசனையையுடைய, மலர் - புட்பங்களையடைய, காவும்- 

சோலைகளிடத்தும், முருந்து - மயிலிறகனடியையொச்ச, வாள் - ஒளி 

பொருந்திய,நகை - பற்களையும், மூகம் - கோங்கரும்பையொத்த, முலை- 

தனங்களையுமுடைய, மடக்தையோடு - தமயந்தியுடனே, அடி - விளை 

யாடி, பொருந்த - அமைய, விண்ணிடை. - தெய்வ லோகத்தில்,போகம்- 

இன்பத்தை; உண்டு - அனுபவித்மு, உவந்தனர் - மகழந்தவர்களை, 

போன்றான். - ஒத்திருக்தான், எ-று. 
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செய் குன்றாவது - பொன், இரத்தினம் முதலியவற்றால் மலைபோ 

லச் செய்தது. இதில் அரசமங்கையர் இவர்ந்து ,விளைபாடுப. மங்கையர் 

ஈகையும் தனமும் ஆடவர் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளலான். “ முந்து 

வாணகை முகிழ் முலை மடந்தை யோடாடி. ?? என்றார். 15 

அழிசூழ்புவிமுழுவதுமாழியொன் இருட்டி 
வா ழிகல்லறம்புரிக் தருமகம்பலவாற்றிச் 

சூழிமால்வரைப்பிடருறுசுமையொழித்தாறப் 

பாழியம்புயத் துலகெலாம்பரித்தினிதிருந் தான். 

இ-ள். அழி சூழ் - சமுத்திரஞ் சூழ்ந்த, புவி முழுவதும் - பூமிமு? 
முமையும், ஆழி யொன்று - ஏக சக்கரத்தை, உருட்டி - நடத்தி, நல் 

அறம் - நல்ல தருமத்தை, புரிந்து - செய்த, ௮௫ - செய்தற்கரிய, பல 

மகம் - பல யாகங்களை, ஆற்றி - செய்து, சூழி - முகபடாமணிர்த, மால்- 

பெரிய, வரை - மலையையொத்த எட்டுத்திக்கு யானைகளும், பிடர்-பிட 

ரியிற் முங்கெய, உறு - மிகுந்த) சுமை - பூமிபாரத்தை, யொழித்து- 

நீக்க, ஆற - இளைப்பாறும்படி,, பாழி - வவிபொருந்திய, அம் - அழிய, 

புயத்து - தோளினிடத்தில், உலகுஎலாம் - உலக முழுசையும், பரித்து- 

தாங்க, இனிது - இனிதாக, இருந்தான் (களமகாராச) ஸிருந்தான். 

67-02, 

அழி என்னுஞ் சொற்கள் இரண்டனுள் முன்னது அழமுடைத் 

தெனவும். மற்றையது வட்ட வடிவுடையது எனவும் காரணங்கசொள்க, 

ஆஞ்ஞஜையை ஆழி என்பதற் கேற்ப, செலுத்தற்றொழிலை உருட்டி என் 

னும் வினைகொடுத்தார், வாழி - மூன்னிலையசை யென்பசன்றி, றத் 

தல் என்னும் பொருட்டுமாம், வரை - அகுபெயர், 

அறம் - பசுதர்மம், சவதர்மம் என இருவகைப்படும். அவற்றுண் 

முன்னையது ௮ரசற் இயற்கையாகலின் ஈண்டுக் கூறப்பட்டது பின்னைய 

வெதர்மம் என்ச. இவதர்ம சாதனத்தாற் நெரிதற்கரிய தற்பர சிவன் 

வெளிப்பட்டமுளு மென்பது சித்தாந்த நூற்றுணிபு. அதுதனை, “நல்ல 

வ தன்மத்தா னல்ல சிவயோகத்தா-னல்ல சிவஞானதீதா னானழிய.-- 

வல்லதனா, லாரேனு மன்புசெயினங்கே தலைப்படுங்கா - ணாரேனுங்காணா 

வரன் ?! என்னும் திநக்களிற்றுப்படியார்த் தந வேண்பாவா அறிக. 

அச் சிவதர்மம் மெல்வினை, வல்வினையென இருவகைட்டடெ, அவற் 
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றின் விரிவெல்லாம் மேய்கண்டசாத்திரத்திற் பரக்கச்சாண்க, எட்டுத் 

திக்கு யானைகளாவன--ஐராவசம், புண்டரீகம், வாமனம், குமுதம், அஞ் 

சனம், புட்பதந்தம், சாருவபெளமம், சுப்பிரதீபம் என்பன இவற்றின் 

பெண யானைக ளாவன--அப்பிரமை, கபிலை, பிங்கலை, அநுபமை, 

தாயிரபருணி, சுதந்தி, அஞ்சனை, அஞ்சனாவதி என்பவையாம். 4 ௮௬ 

மகம் ?? என்றமையால், பிரமயஞ்ஞம், சேவயஞ்ஞம், பூதயஞ்ஞம், பிதிர் 

யஞ்ஞம், மானுடயஞ்ஞம் என்னுமிலையன்றி, அக்னிட்டோமம், அத் 

இணியக்கிட்டோமம், உத்தியம், சோட£யம், வாசபேயம், அதிராத்திமம், 

அப்தோரியாமம், அக்கினியாதேயம், அக்கனிகொத்திரம், தரிசபூரண 

மாசம்; சாதுர் மாசியம், நிரூுடபசுமந்தம், ஆக்ரெயணம், செளத்திரா 

மணி அட்டகை, பார்வணம், சிராத்தம், ராவணி, ஆக்ரெகொயணி, 

சைத்திரி, ஆயுவயுசி, சோதிட்டோமம், அங்கிட்டோமம், சோமபாகம், 

இராசகுயம், அச்சுவமேதம், பிரமமேதம், மேடயாகம் முதலியனவென்க, 

(: இணி திருந்தான் ?? எனவே அட்ட ஐசுவரியம், அட்டபோகம், 

சத்தசந்தானம், சதுர்வித உபாயம், சட்குண சமேதம்; பஞ்ச தர்திரப் பிர 

லீணம், வர்க்கத் இரய விட்டம், சதுரங்க பலம், சபாசத்தாங்கம், கவீச் 

சுர காயக சாத்திர கோபித பாரங்கத இர திபரிணிதா தியனபெ்றுவாழ்நீ 

தான் என்பது பெறப்படும். 16 

அ ரசாட்சிப்படலம் முற்றிற்று, 

ஆ. படலம்-28-க்கு 

அ. செய்யுள் - 1172. 

தைடதம் முற்றிற்று. 

மெய்கண்டதேவன் மெல்கழல் வாழ்க, 

இப்பதிப்பு முற்பதிப்பின படி 

குமாரசந்தானம் 

காஞ்சி: -நாகலிங்கமுனிவாவர்கள் 

அம?! வன்ம ல் 

ண்ணா ப்பட்ட பட 





றத 



ஷ் 

நளச்சல்கரவா த்தியின் 

rN ER 

1 ர் 

சர 

௭ 

இக்காப்பியத் தலவ்ஸகிய் நளச்சக்கரவர்த்தியின் முற்பிறவி OE 

வென்று கெளதம் மும்னிவர் அவ்வரசனுக்கே' கூறியுளார். அதுதனைப் 

பிருகு முனி யுரைத்த புராணப்படி ஈண்டுரைப்பாம். ஈளச்சக்கரவர்த்தி 

அதற்கு முந்திய பிறவியிலே கேளடகேச ராசனுகத் தோன்றினான். 
கேளடமாவது கொடுந்தமிழ் நாட்டை ச் சூழ்ந்திருக்கும் நாடுகளினொன்று 

என்பது (( சிங்களஞ் சோனகஞ் சாவசஞ்€னம் ?? என்னுஞ் செய்யுளாத் 
தெரிகின்றது. அவ்வாறு கெளடதேசராசனாகப் பிறந்து, பற்பல தேசங 

களைத் சன்வயப் படுத்துமாறு கருதிப் படைசளுட னடைந்த பகைவர் 

வந்து போர்செய்யத்தோற்ற, காட்டி ர்சென்று கரந்திருந்தான். ஆங்குத 

அன்பமுற்றிருக்குங் காலத்திலே தவசிரேட்டராதிய விசுவாமித்திர முனி 

வரையடுத தப் பணிக் து பகைவரை வென்று நாடாளும் உபாயம் அருள்க 

என்று வேண்டாநிற்ப, கோசிகன் மைந்சனாம் விசுவாமித்திரர் அரசனை 

நோக்கி, பின்னைப் புதுப்பொருட்கும் பின்னைப் புதுப்பொருன் ஆகிய. 

சிவபெருமான் .றிருக்குமாரரான  விமாயகக் கடவுளின் விரதத்துட் 

சதுர்த்தி விரதத்தை யநிட்டிப்பாய் என்று, ௮2 னியல்களையெல்லா 

மெடுத்தரைத்தார். சைவசித்தாந்த மூசைச்கும் அத்துவித இயல் 
களைத் தர்திருமுகத்துள்ள துதிக்கை யொன்றானே யுணர்த்தும் வேழ 
முப் பெருமான் றோன்றி அருள, பகைவரைவென்ற, அவரெலாம் 

பணிந்து திறையளிக்க. அரசாண்டிருந்தான். விநாயகசதுர்த்தி , விரதத 

தைத் பலவாண்டு மெய்யன்புடன் அநுட்டித்தமையால் அடுத்த பிறப் 

பிலே செளடசேசச்தாரசன், * வீரசேனமகாராசன் குமாரனாகப் பிறந்து 

களன் என்னும் பெயருடனே தமயந்தியையும் மணந்து, முதல் ள்ளன 

மார் எழுலருள் ஒருவனாய் நிடததேயத்தில் வாழ்க்சனன், என்க. அவன் 

மந்திரி சிறைமுறைகளை நன்கறிந்த பநுமவத்தன் எனப்படுவான். 
அவனை ஆகூரசு முனிவருக்கு ஒப்பீர்கப் புராணம் புகலாநின்2 ௮. 

நஞ்சுமிழ்தடததகெள்வாணளன்மக்ந் தாண்டு தோறு 

மஞ்சனரம்பனுள்ளமகழ்ர்தருளச தூர த்திநோனபு 

* -இந்நைட சத்திலே நளன் நூதுப்படலம் ல்ல செய்யுளிற் 

கூறப்பட்டபடி வீரசேனமகாராசன அ குமானெனச் தெரிகிறது. கூரம் ' 

புராணத்தலே . சொல்லப்பட்ட ரர ட் சுமரந்துவின் புதல்வன் ' 

களனெனத் தோன்றுகிறது. ஆம்குக். கூறப்பட்ட நளன் இவனல்லன் 

என் பாரு முளர். 
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தஞ்சமொன் நின் தியாத்றித்தத் அவப்பிணிவினீங்கி 
விஞ்சியபரமானந்தவெள்ள த் துளமுந்தினானே. 

சிலப்பதிகாரத்தில் நளன்சரிதம். 

ஐலசைச் தாப்பியக்களு ளொன்றாய், இளங்கோவடிகளாற் செய்யப் 

பட்டதாகி விளங்கும் சிலப்பதிகராத்திலே களசரிதமுஞ் சொல்லப் 
பட்டுள து. தன்மனையாங் கண்ணகியுடன் கெளக்தியென்பாளருக் துணை 

யாயவரச் சங்கமிருக்த கூடலம்பதி சாக்த கோவலனேன்பான் ( இச் 

தொன்னகர் வணிகர்க்கு என்றன் மை யுணர்த்தி வருங்காறும் இவணின் 

புகலவாள்; அல்வாறாயினம்கு. இணியோரேதமுண்டால் கொலோ? 
என்று கையெடுத்துக் கூறினான். அவ்வாறுரைத்த கோவலார் பார்த்துக் 

கேளந்தி என்பாள் பொருள் பெண் என்னு மிவையிற்றைப் புணர் 
தீல் பிரிதலால் வருந்துன்பக் கடலிலழுந்திக் கரைகாணப்படாத இடும் 

பை யெய்தினார் நின்னளவினோல்லர். முன்னும் எண்ணிறந்தோர் 

பலருளர் அவருட்டேவரித் றஈதோ ~ொருவனையும், மக்களுட் சிறந் 
தோ ஜோருவனயும் எடுத் துக் சாட்டுவமென்று களசரிதம் உரைத்தாள். 

மக்களுட் சிறந்தோன் ஈளனென்பது இதனாற் நெரிகின்றது. ௮௫ வரு 

மாறு: 

பதினான்காவது ஊர்காண்காதை. (௫௦-௫௭) 

“ வல்லசா டரயத் து மண்ணர இழந்து 

மெல்லிய றன்னுடன வெங்கா னடைர்தோன் 

காதலிற் பிரிந்கோ னல்லன் காதலி 

தீதொடு படூஉஞ் சறுமைய எல்ல 

ளடவிக் கானகத் தாயிழை தன்னை 

யிடையிருள் யாமத் திட்டு நீச்கியது 

வல்வினை யன்றே மடந்தைதன் பிழையெனச் 
சொல்வது முண்டேற் சொல்லா யோ.” ச 

(இதன்பொருள்.) ஈளன் ரான் முன் புட்கானோடு பொருதசூஇின் 

அயச்தான் மண்ணையும் அரசாட்சியையு மிழந்து தன் மனைவியோடு 

வெய்ய கானகத்தே சென்றடைந்தவன் பிறிதொரு பொருண்மேற் 

சென்ற காதலான் அவளைப் பிரிக்தா னல்லன்; அவளும் வீறின்மை 

யோடு பொருந்தப்பட்டதனாற் சிறுமை யுறுவாளுமல்லள்; ஆகவும் அடவி 

யாகிய காட்டகத்து அரையிருள் யாமதிதே யவளை யுறக்கிடை நீத்து 

நீக்கியது முன்செய்த தீவீனையன்றி அம்மடக்தை பிழையான் என்று 
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சொல்லுதற்கு வேறுகாரண |॥முண்டாயின் (கோவலனே!) நீ சொல் என் 

ருள் (கெளந்தி) என்க. 
» 

நல்லாப்பின்னை பாரதத்தில் நளசரிதம், 

தருமன் முதலிய ஐவரும் குதாடித் தம்ககர் அரசாட், சேனைமுச் 
லியவற்றை யெல்லாந் தோற்று; திரெளபதியடன் காமியவனம் பக்க 

மர்ந்த காலத்தே, வியாசமுனிவனார் ஆங்குப்போந்து .நீதிகள் கூறித் 

தேற்றினார். அதுபோது உதிட்டிரர் முனிவரை வணங்கி, எம்மைப் 

போன் முன்னஞ் சூதாடிப் பூமியைத்தோற்றுக் கரனகமடைந்தா ரள 

ரோவென, வியாதனார் நளன். சரிதத்தைக் கூறினர். 

அதனைத் தமிழிற் செய்தாருள் நல்லாப்பிள்ளை அவர்கள் நளன் 

கதை யுரைத்த சருக்கம் எனற ஒருசருக்கயிட்ட, நாற்றைம்பச.து 

மூன்று செய்யுட்களால் நைடதததைச சுருக்கமாக அழகுறப்பாடியுள 

ளார். அதனை நலலாபிள்ளை பாசதத்திற்காண்க,. 

வில்லிபுத்தூர் பாரதத்தில் நளசரிதம். 

குகக்கடவுளின் நிருவருள் பெற்று விளங்கிய ஸ்ரீமத் அருணூரி 

காசு சுவாமிகளுடன் வாதிட்டு, அவராற் பாடியருளப்பெற்ற சந்தர் அந் 

தாதிக்கு உரையுரைக்க வாற்தலின்றித் தோல்வித்தான மடைந்து, சிவ 

தூடணையாற் கண்கனிழக்த வில்லிபுத்தூர், அந்த அபராத மீக்கற் 

காகப் பாடிய பாரதத்கி லே. 

அருச்சுனன் றவநீலைச்சரக்சம் ௨௪ - செய்யுளில். 

கூறியது வருமாறு: 

நீவிரே யல்லிர் முன்னா ணிலமுழு தாண்ட நேமி 

தாவிரி ரேத்தியாள னளனெனு காம வேந்தன் 

காவிரி யென்னத் தப்பாக் கருணையான் சூதிற்றோற்றுத் 

திவிரி கானஞ சென்ற காதைநுஞ் செவிப்ப டாதோ, 

சூடா மண ழ்கண்டு. 

மிக்கசெம் பியனே காரி விராடனே நிருத தானுந் 

தக்கது துமாரி தானுஞ் ௪கானு ஈளலுந் தாழுன், 

பிங்கல நிகண்டு. 

சகான் காரி நளன் றுந்துமிரி 

கிருதி செம்பியன் விராடன் நலைவள்ளல். 
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நனவேண்பா. 
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6 வெண்பாவிற் புகழேக்தி பரணிக்கோ சயங்கொண் டரன் ”' என் 

னு செய்யுட்படி வெண்பாப் பாடுதலில் வல்ல புகழேக்திப் புலவரால், 

முரனை நகர்ச் சந்திரன் சுவராக்கி என்னும் அரசனது விருப்பின்படி 

வெண்பா யாப்பினாலே நளசாிதம் முழுதம்பாடப் பட்டது பலவாக 

ளெவரும் போற்றிக் கொண்டாடுவது, ஓட்டக்கூ தீதா, அதனை யரங் 

கேற்றுங் காலத்தில் ஆட்சேபித்தவற்றிற் செல்லாம் செவ்வனிறை 

தெளித்தார் “என்று தெரிகிறது. நளச்சக்கர வர்த்தியினதி “வீரம், 

கொடை, நற்குணம், அழகு, கல்வி, அறிவு, சத்தியம், மிறை, கடைப் 

பி, போர், வென்றி, அன்பு, அருள்) சிவபத்தி யாதன தெளிவாக 

.விளக்கப்பட்ளெளன. 

நைடத உள்ளுரைபோநள். 

இரு துபன்னன் தான்றி மரத்தைப் பாரத்து அதன்கண் இலை இவ் 

வளவு, பூ; காய்கள் இவ்வளவு என்றும், அகற்கு அக்ஷவிச்தையெனப் 

பெயர் என்றும் உரைத்ததனால், முற்காலத்துள்ள எம்மனோர் யாவரும் 

'கணக்கில் வல்லவர் என்று புலப்படுநின்றது. ல் 

நளன் சாரதியாயிருக்து இருதுபன்னன் மேரைச் செலுத்தா நிற் 

புழி, அவனுத்தரீயம் வீழ்தலும், அசனை எடுத்துக் கொடுக்க என்னு 

முன்னமே ௨௪-காதம் (அதாவது ௨௪௦ மைல்) காரம் சென்றது என்ற 

மையால், பூர்விகர் குதிரைகளின் மனக்கருத்தறிந்து செலுத்துவடில் 

வல்லமை யுடையர் என்பதும், புகைவண்டி, தந்தி, முதலியவற்றின் 

வேகத்தைப் பார்க்கினும் மிக்கவேகமாகச் குதிரைசெலுத்து மியல்பினர் 

என்பதும் அறியக்கிடக்கின் ஐது. 

நளன் நீரும் நெருப்பு மின்றிச் சோறு சமைத்தான் எனவே, அவ் 

வியப்புச் தோழில். பாசகண்டத்தின . பிடத் தக் காணப்பட்டதென்று 

தெரிகிற ௮. 

அன்னத்சைத் காதுவிட்ட படலம் ௫ - வது செய்யுளால் மழை 

பெய்தற்குக் காணம் சூரியரெணம் என்னு முண்மை வெளிப்படுகிறது, 

சந்திசோபாலம்பனப் படலத்தில் ௨௦ - வது செய்யுளால் சகோரப் 

பறவையான த நஞ்சைக் கண்ட அளவில தன்கண்கள் சிவந்து காட்டும் 

என்று காமந்தகம் என்னும் பொருணூல் கூறியபடி சொல்லப்பட்ட த, 
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நளன் ஒர் மந்திரத்தை யுச்சரித்துச் , தன்னுருவை மறைத்துச் 

(கொண்டு தமயந்தியின் அரண் மனே பு என்பதனால், பற்பலர் இருக த் 

குமிடத் இம், எண்ணிலார் காவல்புரியுமிடத்தினும் சென்றுதாம் எண்ணி 

யதைக் மிகாண்டுவருவார் இந்துக்களாகக் காணப்படு னெறனர். இதனை 
மாலிகாஞ்சன வித்தையென்ப, 

-இக்திரன் முதலாய தேவர்கள் நளனுருவைக்கண்டு வெள்௫யும் 

தமயக்தியு னுருவங்கண்டு தத்தமாதரை வெறுத்து இவளை வெஃபியும்; 

டப்பு என்றதனாற் சுவாக்கத்தைப் பார்ச்கினும் இம்மண் ணுலகுபோகத் 

தன மேம்ப்ட்டதென்பத படும், 

கற்பினை யுடையாரைத் தீண்ட நிணைப்பாரும் அழிவர் என்பது, 

தீமயந்தியை வனத்திலே தீண்டியிறந்த வேடன் நிலைமையால் நன்கு 

விளங்கும். இவ்வாறே யாங்சாங்குச் இதப்புப்பொருள் பலகாணடபமிம், 

தமயம் தி வமிசவாலா று. 

தமயந்தியின் ரூய்தந்தையர்சளின் பெயர்கள் சுடறியதன்றி, இந 

கால் வேறொன்றும் அவர்களைப் பற்றிக் கூறிற்றியது. அகவின் தம 

யஈஇ வயிசசுதை யறிந்தவரையி லீண்டுக் கூறுதும. தமயந்தியின் வி 

சத்து அரசர்கள் வழிவழி யிருந்து அரசாண்ட தொன்னகரம் கநநடதே 

யத் துள்ள பானுமாநகாமமே யாகும். அக்நகரத்தில் அரசாண்டிருந்தான் 

வல்லவன் என்னு மாந்நபன். அவன் மனையாள் பெயர் கமலை யாலும். 

அவ்வீருவருங் கூடிவாமுங்காலத் தில் ஒராண்குழக்தை கரடு, செவீடு, 

ஊமை என்னு மிவையுற்றுத் தேகமெங்கும் புண்சண் செறிந்து, குறளன் 

(இரண்டடி யுயரமுடையவன் ) ஆகித் தோன்றிற்று. தந்தையாம் வல்ல 
வராசன் அவை நீங்கும் வண்ணம் தவம், தானம் என்னும் இவையிற 

றைப் பலப்பல செய்தும் வல்ல . மருத்துவாக்கூவி மருந்து கொடுப்பித் 

தும் ௮வையசலப் பெறாமையாற் பெருந்துனபுற்று, மனைவியையுங் 

குழக்மையையும் காட்டிற்குப் போக்னொன். நக்கன் என்னுங் குழர்சை 

யுடன் காட்டிதிசென்று வருந்திய கமலையென்பாள், அவ்வருஞ் சுரங்க 

டந்து குண்டினபுர்த்தை யடைந்து, அவ்வூர் வீநாயகராலயத் தின் ஓர்பால் 

வரித் து ஐயமேற்று மகவுக்கூட்டி வளர்த் துலக்தாள். ஒருநாள் வீநாயகக 

கடவுளின் ஈல்லருள்பெற்ற. ழற்கஸூ முனிவனும் அவண்போசா, அவரது 

மேனிச் சுகந்தக் காற்றுத் தக்கனென்னுங் குழ்க்சைமீது பட்டமையால் 
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௮க்சோய் முதவியன நீங்கப்பெற்று மன்மதனோவென் தயிர்க்கத்சக்க அம 

இய வடி வங்கொண்டான். அதுகண்டு ஈன்தபொழுதினும் பெரி துவர்த 

தாய் ழற்கலழனிவனுரை வணங்க, அவர் அஷ்டரக்ஷர மந்திரத்தை 

யுபதேசிக்க, தக்கன் அம்மட்திரங்கொண்டு உபாசித்து விநாயகப் பெரு 

மான் றிருவருள்பெற்று, அரசரெல்லாந் தொழக் குண்டினபுரத்தையே 

இராசதானியாகக்கொண்டு அரசாளுவானாபினான். அதுமுதல் விதர்ப்ப 

தேசமெ அரச ரிருக்குக் தேசமாயிற்று. குண்டினபுரத்தைச் களணடி 

யந்நீநகர் என்றுங் கூறுவர். தந்தையாகிய வல்லவராச னும் புத்திரா 
கெய,தக்கன் 'அரசரேரு யாள்வதறிர்து கருகடதேசத்தை விடுத்து விதர்ப்ப 

தேயத்துக் குண்டினபுரத்தையே யடைந்து வாழ்க் இருந்தான். தக்கன் 

என்பான் வீரசேனராசன் புத்திரியை மணந்து பிரகற்பானு என்பவ 

னைப் பெற்றான். 

பிறகற்பானு என்னும் அர்சன் கட்கரதன் என்பவனைப் பெற்றான். 

அவன சுபாலன் என்னும் மகாராசனை மீன்றான். அவன் றவப்பேருக 

ஏதாகான் என்னுங் குமாரன் ரேன்றினன் . அவன் மகன் வபுத்தியத 

கன். அவன மைந்தன் சித்திரசேனன். அச்சத் ரெசேன மகாராசன் றவப் 

புதல்வன் வீமராசன் எனப்படுவான். அரசர்களை யெல்லாம் அடக்க 

யாண்ட வீமமன்வைன், அதர்மன் என்னும் அரசனது புசல்வியசாகிய 

சாருகாசினி, சேதிமன்னன்றாய் என்னு மிருவருட் சாருகாசணி யென் 

பாளை விவாகம் செய்தனன். பற்கள் தோன்றுதபடி புன்னகை செய்வ 

கால் அவடகுச் சநகாசினி என்னும் பெயர் கூறுவர். அது, 

வீரவேன் மன்னவன் விழையுங் கற்பினாண் 

மூரமோற் ருவகை முறுவல் செய்தலாத் 

சாருகாசினி யெனச் சாற்று சாமத்தா 

ளோருமா ஈலமெலாந் இரண்ட வுள்ளச்தாள். 

என்னும் பார்க்கவ புராணக் செய்யுளா னுணர்க, 

கசேசைப்பெருமானுக்கு வழிவழி யடி.யவராயிருக்கன் ற வீமனு* 

சாநகாசினி யேன்பாளும் புத்திர ரில்லையென்று வருந்திச் தவஞ்செய் 

வான் காட்டினை யடைந்தார். அங்குக் கேளசிக முனிவ ரக் கண்டு 

வணங்கிப் பத்திரப்பேற்றிற்கு உபாயங் கேட்டார், காநிமன்னன் மகனா 

கிய விசுவாமித்தினார் கணேச எகா&கர மந்திரத்தை யுபதேடித்தனர். 

அதனைக் கொண்டு உபாசித்து விசாயகக்கடவுள் திருவருளாத் பொன்னிற 
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முடைய மேனிப் புத்திரனைப் பெற்றனர். அதனால் அப்புத்திசனுக்கு 

உநக்குமாங்ககன் என்னும் பெயரிடப்பட்டது. அதனை, 

இருக்லொதவன் செய்வனசெய்துபின் 

றருக்கிலாரணர் சம்மைவினாப்பெய 

ருருக்குமாங்கத் தொளிர்தருமைமர்தனுக் 

குருக்குமாங்கத னென்றுரைத்தானரோ. 

என்னுஞ் செய்யுளாழ் றெரிக, அவ்வுறாக்குமாங்கதன் அரசாளும் 

காலத்தி லோர்காள் கானகம் சென்று வேட்டையாடிக் கவி என்னு முனி 

வர் இருக்கும் காட்டகஞ்சார்ச்து, அவர் மனைவியை நீர் வேட்கைபோக்கு 

வகன் ஐண்ணீர்கேட்டான். அதனைக் கொண்டு வந்து கொடுத்த கவிழணி 

மனையாளாம் தந்தை; இவன் அழகுகண்டு மோகித்து அணைவாள் 

வேண்ட மறுத்தானென்ப. அவன் சபித்தமையால் வெண்குட்ட சோய் 

கொண்டு, அதனை விநாயகவழி பாட்டால் நீக்கிக் கொண்டான் என்பது. 

பின்னர் லீமனும் சாருகாசினியும் யோசித் து : மனைக்கு விளக்க மடவார்'? 

என்ற ழதுமோமிப்படி, குலவிருத்தியும் இல்லத்திற்கு விளக்கமும் உண் 

டாமாறும், ஏகசக்கிராதிபதியை மருகனாகப் பெருமாறும், பெண்ணரசாித் 

தேவர்களும் வெஃகுங் கட்டழகுடைய கங்கையைப் பெறுவலென்று தம 

னமுணிவரையடுத்து அவர் உபாயத்தாற்ி ஐமயக்தியைப் பெற்றனர். 

அவள் சக்கரவர்த்தியாம் உளனை மணந்து இத்திசேனன் என்னும் குமார 

னையும், நளாயினி என்னும் புத்திரியையும் பெற்றனள். தமயந்தியின் 

உயிர்த்தோழி கேசினி என்னும்பெயரான். தமயந்தியின் ராயாகிய சாரு 

காசினியின் சகோதரி சேத்யரசன்றய் என்பாள். சுவாத என்னும் 

புதல்வனையும், சுநந்தை யென்னும் புசல்வியையும் அ௨ள் பெற்றனள் 

எனத் தெரிகின்றது. இதுவே தமயந்தி வமிச வரலாத்றிற் தெரிந்த 

தாகும். 
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முற்றிற்று. 

த்க் 



இந்நூற் செய்யுட்களின் வரும் 

அலங்க ர ரப களன், 
¢ 

இகழ்ச்சியணி. 

இலேசவணி. 

இல்புலவே அத்தற்குறிப்பணி., 

இல்பொருளுவமையணி. 

இல்பொருளெதிர்நிலையணி. 

இன்சைகவிதசியணி, 

உடனிகழ்ச்சியணி. 

உ௰ர்வுகவிழ்சியணி, 

உயத துணாவணி. 

உருவகவணி. 

உருவசவுயர்வுகவிற்சியணி. 

உலகவழக்குநவிற்கயணி. 

உவகையணி. 

உவமையணி, 

உறுப்புடையுருவகவணி. 

உறுப்புறுப்பிக்்லவையணி. 

எடுத் துக்காட்டுவமையணி. 

எ இர்நிலேடணி. 

ஏ இர்நிலையுவமையணி. 

எ.திர்மஜையணி. 

ஏகசேசவுருவகவணி. 

ஏதுத்தற்குறிப்பணி. 
ஐயலணி. 

ஒப்புமைட்பு னை விலீபுகழ்சசியணி. 

ஒருதொடர்ப்பொருட்கலலையணி, 

ஒழித்துககாட்டணி. 

ஒமிப்பணி. 

கருத்தடைகொளியணி. 

கலப்பணி. 

கற்றோர்கவிற்சியணி. 

காட்யெண்ி. « 

காரணப்புனைவிலிபுகப்ச்சியணி, 
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அலங்காரங்கள். 

குறிநிலையணி. ் 3 

கூட்டவணி. 

சிலேடையணி, 

சிறப்பணி. 

சுருங்கச்சொல்லணி, 

செய்யுட்குறியணி. 

செய்யட்பொருட்பேறணி. 

தகுதியின்மையணி. . 

தற்குறிப்பணி. (தற்குறிப்பேற்றதவணி. ) 
தன்மைகவித்சியணி. 

திரிபணி. 

துன்பவணி. 

தொகையுவமையணி. 

தொடர்நிலைச்செய்யுட்பொருட்பேறணி, 

தொடர்புயர்வுநவிற்யெணி... 

தொடர்புருவகவணி. 

தொடர்முமுஅவமையணி. 

தொல்லுருப்பெறலணி. 

நற்பொருட்காட்டசியணி. 

நிரனிறையணி, 

நினைப்பணி. 

பதப்பொருட்காட்யெணி, 

பயன்றற்குறிப்பணி. 

பிரிநிலை£விற்சியணி. 

"பிறி தா.ராய்ச்சியணி. 

பிறி தினவித்சியணி. 

புகழ்டொருட்சிலேடையணி. 

புனைவிலிபுகழ்ச்சியணி. 

பொ துமையணி. | 

பொதுப்புனைவிலிபுகழ்ச்சியணி, 

பொருட்டற்குறிப்பணி. 

மயச்சவணி, 

மயக்கவொழிப்பணி. 

மாற்றுநிலையணி. 1 

மூழஜையிற்படர்ச்சியணி, 
| 
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றைட தம். 

மிகையுயாவுகவிற்சிய ஊரி. 

மேன்மேலயாச்சியணி. 

வஞ்சகவொழிப்பணி. 

வஞ்சப்பழிப்பணி. 

வஞ்சநவிற்யெணி. ' 

வஞ்சப்புகழ்ச்சியணி. 

வடி.வப்பொருட்டற்குறிப்பணி. 

- லல்லோர்கவித்சியணி. 

விரியுவமையணி. 

வினைப்பொருட்டத்குறிப்பணி. 

வீறுகோளணி. 

வேண்டலணி. 

வேற்றுப்பொருள்வைப்பணி. 

வேற்றுமையணி. 

இந்நாட் செய்யுட்களின் வரும் 

அலங்காரங்கள் 

முற்றியன, 

ணைன 

பக்கம், 

99. 

305 
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393 
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200 
171 

23 

93 

111 

40 

59 
94 

20 



இந்நூலின் அடங்கிய 

பொருள்களின் அட்டவவளை 

இலக்கம். விஷயம். 

1 காக்தியுரை. 

2 இந்நூலுரையிம் காட்டப்பட்ட நூல்கள். 
2 நூலாசிரியர் வரலாறு, 

4 இர்நூலாசிரியர் இயற்றிய நூல்கள். 

உ. களதமயந்திகனின் சரிதம் உரைத்த நூல்கள். 

6 வடமொழி நைஷதம். 

1 ஒடை கைஷத ஆசிரியர். 

ட. 8 களதியானங் காரிய இத்தி, 

9 நிடததேசவிபாம். 

10 -நைடத நூற் பயன். 

11 களச்சக்ரவர்த்தி வமிச வாலாறு. 

12 நைடதம் என்னும் பெயர் விளக்கம், 

18 கடவுள் வணக்கம். 

14 இெப்புப்டாயிரம். 

15 காட்பெ படலம். 

16 நகரப் படலம். 

17 அன்னத்தைக் கண்ணுற்ற படலம். 

18 : அன்னத்தைத் தா துவிட்ட படலம். : 

19 கைக்களேப் படலம், 

20 மாலைப் படலம். 

21 நிலாத் தோற்று படலம். 

22 சச்திரோ பாலம்பனப் படலம். 

28 மன்மதோ பாலம்பனப் படலம். 

24 இந்திரப் படலம். 

25 ஈளன் தூதுப் படலம். 

26 சுயம்வரப் படலம். 

27 போர்புரி படலம். 

28 மணம்புரி படலம், 

99 மீட்டிப் படலம். 

30 கலிதோன்று படலமி, 

70 

25 

29 

52 

146 
261 
278 
287 
299 
328 
339 
257 
436 
567 
616 
655 
661 



பொருள்களின் அட்டவணை. 

இலக்கம், விஷயம். 
ர 

31 இளவேனிற் படலம். 

32 போதுகொர் படலம், 

௦9 புனல் விளையாட்டுப் படலம். 

24 குதாடு படலம். 
35 நகர்மீங்கு படலம், 
36 

91 

99 

௦0 

40 

41 

கான்புகு படலம். 

பிரிவுறு படலம். 

வேற்றுரு வமைக்த படலம், 

வீமன் தேடவிட்ட படலம். 

கலி நீல்கு படலம். 

தேவியைக் கண்ணுற்ற படலம். 

அரசாட்கப் படலம். 

நளச்சக்ரவர்த்தியின் முன்னைப் பிறவி, 

திலப்பதிகாரத்தில் ஈளன சரிதம். 

பாரதத்தில் நளசரிதம். 

நளவெண்பா. 

நைடத உள்ளுறைபொருள், 

தமயந்தி வமிச வரலாறு. 

இந்நூற் செய்புளின் வரும் அலங்காரங்கள். 

பொருள்களின் அட்டவணை 

முற்றிற்று. 
ஆ ஜவர 

் பக்கம், 
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பாட்டு முதற்குறிப் பகரா இ, 

டே 

இிவமயம். 
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DR 

பாட்டு, பக்கம். | பாட்டு பக்கம். 

அரசர்கோ t 685 
அசவிருவிசும்பு 444 அரத்தமுண் 366 
அகல்விசும்பெ 296 | அரவமேகலை 678 
அகழியங்கடல் 660 | அரிக்குர ற் 689 
அகனிலாமணி 65 | அருந்த திக் 663 
அங்கண் மா 414| அருந்தவத்தம 157 
ஆங்கண்வானக 264 / அருந்தவனே 95 

அங்கண்வான த 014 அருப்புமென் 020 
அங்கலுழ்மேனி 254 | அருமருந்த 56/1 
அஞ்சனமெ 557 | அருமழைக்கி 46 

அடிதொழு 717 | அருமறைமுனிவரு 660 
அடைந்தம 800 | அரு மறைமுணிவர்யா 665 
அடைக்தமாதர் 7 54 | அரும்பிளககை 113 
அடைந்தமாதி 749 | அருவமாயணு ool 
௮ண ங௫இனுக் 05 | அருவமாயமெ dol 
௮ணங்குகோ 676 | அருளின துறை 82 
அணித்தாயரிதா 198 | அலங்கலங்கு 088 
அணுயொங் 750| அலங்குளைப் ் 482 
அண்டருலகத 057 | அலமருமக்க 714 

௮ண்ணலங் 655 | அலரின்மீ து 29 
அண்ணறன் ௦88 | அலர்முலைப்ப 603 

' அதிர்பொலன் [03 | அலர்முலைய (086 
அதுளெத்த 159] அலர்வார்பக 245 
அத்தகையம ௦52) தலைகடலு 563 
அத்திறந்தெ 24] அலைத்தடங்க 265 
அந்தாமரை ௦12 | அலையொலவி 126 
அந்துகினனை 687 | அலைவாய்விடத் 221 
அயிழ்தினை 540 ' அல்லலுழக்ச 012 
அமைத்தட 495  ௮ல்லலுற் கழு 263 
அமைப்பருந் 594 ! இல்வியங்கம 051 

அயிலைடுத் 597 | அல்லியங்கோ 44 
அயில்வாளி 463 , அல்வினிருண் 02 
அயிணிரீர் 515 | அவிரிழை 45 
அரக்கெறி 43, அவீர்பூஎணா 194 
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பாட்டு. 

அ௮வ்உழிநிண 

அவ்வுரை 
அழசனைச் 
அழகுவாய்ப் 
அழலிலாது 
அழலினின் 

அழலரு 
அழுதவுண் ; 
அழுவதென் 
அளிக்கொருகட 

ஆளிமுரலணி 

அளி சீறடி 
அளியின முர 
௮ள்ளிக்கொ 
அளளிலைப்பூ 
அள்ளிலைமணி 

அள்ளிலைவடி 
அளளிலைவேற 
அறந்தலை 

, அறற்கருங் 
௮றுகான் முர 
அறைகழல் 

அமைபொற் 

அன க்கனை 

அனிச்சமென்பு 
௮னிச்சமமன் மல 

அணைத்தையும் 
அனையமடமா 

அன் றியுங்க 
அன் னைகாலையிலசக 
அன்னகாகயிலாய் 

ன்ன ங்கணை 

அன்னமுரைசெ 

அ௮னைமுரைத்த 

அன்னமுரைச்தன் 

அனனவாறி 
அன்னவாறு 

அன்னைதாடொ 
௮ன்னையூப்பழி 
அல்னையாம் ் 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா தி. 

பக்கம், | 

AE, 

434 
567 
609 
150 
760 
800 

பம் 
775 
144 
120 
525 
152 
469 
750 
644 
551 
725 
726 
522 
218 
601 
210 
89 

125 
143 

7038 
756 
429 
805 
240 
38 

955 
859 
259 
254 
811 
(07 
649 
141 
652 

பாட்டு, 

LANES 
அலதஅடன 
ஆங்கதுகேட்ட 
அங்கதகேட்டரை 
ஆங்கவண்மே 

ஆட வரொடூட 

அண்ட கைக் 

ஆம்பலம்போ 

ஆயவெள்ளம் 

ஆயிடைக்காண் 

ஆயிடை யின் 

ஆயிடையுயிர் 

ஆயினு மினி 

ஆவியன்னதோ 

அழிகுழ்புி 
ஆத்றல்சான்ம 

ஆற்றல்சானள 

ஆம்து ௨ஞ்சனை 
ஆற்று வேள்வி 

இகன்மிகுதி 
இங்வொெர்தம் 
இட போதவி 

இடுக்கணெய் 

இணரவிழ் 
இத்தசைவன 
இக்தாசேன : 
இ்ககர்வரை 

இமிழ்கடி மு 
இருக்சடத்றா 
இருங்கடற்றோ 

இருதடம்புய 
இருதுடன்ன 

இருதுபன்னன் 
இருதுபன்னன் 
இருவிசும்பொ 

இரைத்தயர் 
இவனழைத்கடவு 
இவ்வாறிருக் 
இவ்வாறுசெ 

இவ்வாறு துன் 



பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா இ. 9 

பாட்டு. பக்கம். | பாட்டு, பக்கம்: 
இமைசடசெறி 921 | ஈங்கெவனின்ன 001 
இழைத்த திவி 790 | சீ்வென்மா ic 
இழைபரந்திமை-கனித் 440 ஈங்கிவ்வாறு 256 
இழைபரந்திமை-னகை 534 | ஈட்மெணிஃள் 242 
இழைபுரைம 221 | ஈந்சவாலரி 799 
இழையிடைபு 167 | ஈர்க்கடை 493 
இழைவளர்மு 39 ௨ 
இனையனவமச 603 | உடல்சன 271 

இனையவிஞ்சை 789 உடைதிரைப் 645 
இனையனவாச ॥ ப உடைப்பெரும் 910 
இனையனவுரை 401|உண்ணிறை 416 
இனையனாகய 768 | உண்ணெ௫ழ் 67 
இனபக்கலவி 250 | உதகநல்கு 624 
இன் றுணைக் 668 | உயிருதவிசெய் 254 
இன்னகளத் 003 | உயிர்த் து 2ம 167 
இன்னகாரிருட் 28 | உயிர்கிகர்ம 709 

இன்னடிற்பு 734 | உரவுரீர்க்கருங்கடலுடு 370 
இன்னகூற [98 | உரவு£ர்க்கருங்கடலுல 697 
இன்னகைத் ௨4609 | உரவு£ர்த் 191 
இன்னண(ங 602 | உரிடையிற் 563 
இன்னணந்தே / 426| உருகியுளங் 349 
இன்னணமண 432 | உருகுதங்கொ 280 
இன்னணமா 684 | உருவவொண் 801 
இன்ன தன்மையனா 84 | உருவிலானெ திர் 2/4 
இன் னதன்மையன் 765 உருலின்மை ௦9 

இன்ன தன்மையவின் 675 ' உருவுகண்டுவ 440 
இன்னபேரணி 022  உருவெளி . 310 
இன்னபொன்னிற 138 உரைசெய் ரனில் 

இன்னமிழ் அயிர் 646 உரையது 509 
இன்னரிச்சிலம்பு 61 உலகமெலாம் 226 
இன்னவாய்மை 788 உலகொரறுமன்றி 452 
இன்னவாறுமகளி] 934 | உலனூறுசெய் 207 
இன்னவாறுளத் 413 உளங்கனிஈதா' 46 
இன்னவிஞ்சை 797 உளங்கணிர் ச 542 
இன்னவைநிகமழும் 430 உளதசனவான 22% 
இன்னவைகிகழ் 629 ' உள்ளங்கொண 675 
இன்னளென் 774! உள்ளமொன்று 1/7 
இன்னிசைய ௮30 ப உன்னுைழ 367 

இன்னுயிருய்யு 116 ஊ 
- | ஊர்சுணங் 530 

கங்கடைந்தது 392 ஊழியஞ்செய். 222 
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பாட்டு. 

ஊறுசெய் 
ஊன்பயில் 

எண்ணலை 

எண்ணியது 

எண்ணியெண் 

எ அணிவர் 
67 னடிை த 

௮ திமுக 
ஏப்பொரு 

எம்மிறையி 
எய்தியதூ 

எய் தியமக 
எரிகதிப் 

எழிறிகழ் 
எழுமகன் 
எள்ரூககு£ னை 
என்க றவே 
எறி திரைசருட் 
எனவிவை 

என் குறை 
என்றலுங்கடவு 
என்றலுந்தி 
என்றலுமமார் 
என் றலுமலரி 

என்றலுமுறு 
என்றவர்மொ 
என றவளாரை 

என்றார்வமொ 
என்றியல 

என்றிவன்புக 
என்றிவன்மொ 
என்றின்மாடோ 

என்றுகண்க 

என்றுகூறலு 

என்றுகூறிய 

என்று கூறினு 
என்றுமற்றி 
என்றுமுனி 

என்றுவெந்து 
என்ன மற்றினை 

( 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகரா தி. 

பக்கம். | 

729 
519 

696. 
140 
5 
708. 
719 
257 
975 
599 
432 
208 
464 
476 
741 
LAT | 
560 
646 
125 
2206 
0ம் 
1712 
662 
521 | 
704 
428 
110 
404 
5௦9. 
430 | 
4926 
200 
808 
786 

ப்ப 788. 
பகட்க ச் 

3710 
249 
469 
000 

பாட்டு, 

எனனருந்தவ 

என்னலும் 

என்னவாய்கு 

என்னவே து 

என்னாவு நக 
என்னும்விள் 

என்னுளத்தி 
என்னுளச்தெ 

எகாவிசு ம்பி 
ஏதமில்குண 
ஏந்தலேூ 
ஏந்தலோடவ 

ஏந்திளமுலை 
ஏர்திள வன 
ஏழமுறுபன்ன 

ஏர்குடி.பிரு 
ஏன்நிலவரை 

ஏற்றுரிமு 
ட னேயுள்ளன 

ப் 
ஜங்கணேக்ழெவன் 
ஐந்தருர் மலி 
ஐச் சரு$ீமல்வே 
ஐயகீயாடு 

ஐயமுறேனள 
ஐயரிக்கண் 

ஜயரிதெறு 
ஐயரிபரர் து 
ஐயன் கமல 

ஜார் Eo 
ஒருத” யார 

ஒழுகு தீர்புனல் 
ஒழுகொளி 

ஒளிர் 

ஒளிமுகயி 
ஒளிர்பொன்னு 

ஒள்ளழல்க 

ஓஒற்றரேதி 

ஒற்றாகூற 
ஒற்றையாழியந்தே 



பா ட்டுமுதற்குறிப்பகராஇ. 

பாட்டு. . பக்கம், | பாட்டு, | Na பககம் 

ஒம்றைய।ழியான 218 |கபலமீ து ம் 625 
ஒன்னலர்மணி 80 | கருணைசெய் 101 

ப ஓ கருணையங்க 495 
ஒகைமோ ஆ [60 கருணையினெய்திய 011 
ஒங்குயர்வி 460 (கருத்தினாடெழு 2-4 
ஓடரிக்கண 79 | க ருக்தடக்கண்எரிதன் 732 
ஒர்துகிவி 731 | கருந்தடங்கண்ணியை 3092 
ஓவியச் துறை 91 கருக்காரை 215 
ஒவியசெழு.தரு 037 | கரும்புயபன் மறை 179 

ஓவியரெழுத . ௦03 | கருவிமாமழை 20 
த கலத்தொடு ௦19 

கங்கு லெய்திய 296 | கலவியின் மயக்க (41 

சங்கையென்றுல 96 | கலிகெழுமுரசு 656 
கஞ்சநாண 229 | கலைக்கடல் 101 

கடல்சூழ்பு வியி 211 கலைவலானெஞ் 495 

சடல்படுமமு.து 49 | கலைவலானொ 666 
கடிகமழ் 418 கலைவளர்தி 206 

கடிமலர்க்கூ 424 | கலைநிலாத் 422 

கடிமலாப்ப 502 கல்லதர்கட 733 

கடிமனையிட 660 | கல்வியினகஃன் றிடு 140 

கம்புலன்கது 183 | கல்வியின் ஹை பல 
கட்புலனென 94 | கமலாவனளையுக 405 

கணங்குழை 265 | கழிபெருங் 415 

கணங் கொண் 61 | கழிமட.நாண 656 
சணை வேணி 4(5] -ழை௫ளிகள்? 443 

கண்கவர் வனப்பி 161 | கழைசுளிபுகர் மூ-நல் டல 

கண்டவர்ம 510 | -ழைசளிபுர்மு - தேர் 703 
கண்டுகண்டு 500 | கழை யென 5106 
கண்ணகன்ஞா 0151 களத்திடை 592 
கண்ணகன்பு 755 |களிகொள்வ 295 
கண்ணகன்ம ௦51 | களிக்கயல் 695 
கண்ணகஃன்ற தற் |களிசெய்காம 292 
கண்ணுங்கை 190 |களிச்சுரும் 0-8 
சு தழெரிக்க 161 |*ளிமகிழ யமி 

க.இர்செய்கித் 283 | சஸிமயில்கு 126 
க நிர்மணியடை 658 |களிமாமயி 201 

கதிர்மநிதவ 475 | சளைகடிக்தொ 158 
கத்திகைக்கரு 037 | களைகண தாகி 098 
கந்தடுமெபுரி 220 கள்ளவிழ் 2817 

கந்தடுதறு 291 | கள்ளராமலர் 624 

தந்தவார்குழதி 732 கள்ளூணவி & 1 
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பாட்டு. 

கள்ளயிர்க்கு 
கள்ளுயிர்தீத 
கள்ளுயிர்த்தி 
கறுவொமி 

கற்பினழலா 
கற்றையங்க 
கனைசெழுஞு 

கன்றுகுணிலா 
கன்னல்கமு 
கன்னிமனஞ 

க 

காசுலாமு 
காட்டினள் 
காண்டலும் 

காதலங்கடலி 
காதல் ர்ந்து 
காதளவோ 

காந்தெரி 
காமுறுமொ 
காம்புமழ் 

காயெரிம 

காரிகையுளமு 

கார்க்கும்வெண் 
கார்த்காண் 
காலமென்னு 
காவிலன்புடை 
கானமாலங் 
கானமர்கரி 

கான்படு 

கான்ட யின் 

கான்றாருயி 

கிளிடெரருக 

i த் 
குடஙகையனை 

குடங்கையி 

குடவளைக்குல 

குட வளையினங் 

குடவளையின மணி 
குடைந்துவ 
குதலைமமொழிமீ , 

405 

ப பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி. 

பாட்டு. . 

குமிழ்மிசை 
'குயின்மென் 
குவவிழ்ந்த 
குரு திகொப்பு tx 

3 | குரு மணிமேக 
குருமணியி-குடை 
குருமணியி-கேபடு 

குருமணியி-ரள் 
குருமணிவல 
குரும்பைமென் 
குவட்டிள 
குழவிவெண் 

| குழுயியபறவை 
(கு ழைமுகங்கிழிக-கும் 

குழைமுகங்கிழி-த் து 
| தழையெதிர் 

துளிரநறுஞ் 
தளிர்பளிக்கு 
குளிர்மதி 
தறிப்பறி ந்த 

குறைவில் 
குனிசிலை 

| குன்றிடைப் 

கூக்தன்மா 

கூ. றட ங்கை 

கூற்றமமெண்ன 

கூற்றினாவெ 
கூற்றுழற்கு 
கூற்றுதழ்தடங்க 
கூற்றெனடச கனவி 

கூற்றெனக கொ! 
கூற்றெனவர 

கூற்றொடுங்கொ 
கூனிரும்பினிற் 
கூன்பயில் 

கூன்பிறைச் 
கே. 

கேட்டவள வி 
கேட்டவாகு 

Did (மேழ்கிளர் 

பக்கம், . 

162 
214 
273 
585 
873 
445 
502 
183 
633 
39 

543 
485 
643 
532 
093 
407 
118 . 
ரத 
490 
368 
201 
124 
670 

187 
275 
Sol 
455 
110 
633 
572 
451 
581 
564 
50 

459 
559 

749 

[7 



பாட்டுமுதற்குறிப்பகர £தி, 

பாட்டு. 

டுக் 

கைப்படுசிறை 
கைம்மாறு 

கொ 
கொங்கவி 

கொங்கிற்பொ 
கொங்குண் 

கொக்குவாய் 

கொங்குவிம்மு 
கொங்குவிரியு 

கொடி சளுங் 
கொடியேன் 
கொடுங்குணி 

கொட்புறவுல 
கொந்தார் 

சொய் துணர் 

கொய்யுளைக்கவினப் 

கொய்யுளைக்கவின மா 

கொய்யுளைப்பரி 
கொய்யுளைப்புச 

கொய்யுளைவய 

கொலைத்தட 
கொல்னெ 

கொல்லும்வேலு 
கொல்லுலைமீக 
கொல்லுளைவேம் 
கொள ளைகொ 

கொள்ளைவண்டியிருங் 
கொள்ளைவண்டினங் 
கொன்செய் 

கொன்னவில் 

கொன்னனை 

கா 
கோங்கிள 
கோடு துய 
கோட்புலிப் 
கோணைக்களிழ் 

கோதினான் 
கோதைமார் 
கோத்தமே 
கோல்நாண் 

பக்கம். | பாட்டு. 

136 
285 

505 
220 
603 
794 
261 
912 
659 
46 

515 
107 
462 
4-6 
973 
440 

, 109 
594 
959 
583 
693 
2௦1 
548 
51 

569 
920 
115 
31515) 
579 
723 

199 
601 
208 
(28 
650 
577 
630 

கே4வடுகுருதி 
கோறல்செய்தா 
கோற்றொடிசெ 

கோற்றொடிந 

கெளவைக்கட 

சகராதொட்ட 
சடிலமன் ௮ 

சந்தநறு 

சாதலொழி 
சாந்தணிந்தொ 
சாந்ததூம்கி 
சாந்த முல் 
சாநதஹு-புய 
சாந்தமென்முலை 

சாமரையிர 

சா 

சி 
சிதரறிநெடுங்க 
சலெதியா்பரப்பிய 
சிலைகுழைத் 

சலைபொரு திணி 

சிலையுயிரத் 

சில்லரிச்சிலம்பு 

சில்லரிநெடு 
கெலியந்தடந்தே 
சில்லியந்தடந்தோ 

சிறையளிகுடை 
சிறையொள்ரர் 
சிறைவண்டு 
சிற்பநால் 

| சிற்றிடை 
112. சீ 

£தையொரு 

சீலநத்தரு 
சீற்றமிகுங் 

ச் 

சுடரும்வடலை 

சுடரும்வெண் 
சுடாகான்றெ ', 
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பாட்டு, 

சுடாசெய் 

சுடர்விடு 

சுணங்குபு, தீ. துக் 

சுண௩குபூத்தொரு 

சுண்ணமென 

சுருததாற்துரை 
சுரும்பிமிர்  ' 

சுலவுற்றெதிர் 
சுழிகொள்வாம் 

சுழித்தகூடல் 

சுற்றஈல் 

ரூ 

குழிருஞ்ச 
சூழ்சுடர் 1 

சுூழ்உளியுடன் 

சூழவினை 
ச 

செஞ்சுடர் 

செப்புநோ 
செம்மையி 

செயிரறு . 
செயிர்ப்பின் 

செய்தொழில் 

செய்யப்பட்ட 

செய்யகண் 

செய்யகமல 
செய்யவெங் 

செய்பதரா 

செய்யுற 
செருக்கள தீ 

செருவின் மா 

செல்லும்வெ 
செழுங்கடை 
செழு மணிப் 

செமிந்தவாழ் 
சென்னிதாழ் 

சே 
சேட்டிளம் 

சேணுயர் 

சேயாசிந்த 

சேயிதழ்க்' FA 

% 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி. 

பககம். 

764 
617 
240 
170 
685 

Lo; 
196 
192 

110 
265 
625 

569 
964 
195 

| பாட்டு, 

சேயுயர்வி 
சேவடிதொ 

சேற்றிசழ் 

சொல்லருமி 
சொல்லலுங் 

சொல்லியவ 

சோலைவாயி 

ஞாவத்திரு 
தடங்கணீர் 
தடங்கொடா 

தடங்கொள் 
(02) சணச்சலெ 

7௦9 
262 
604 
(83 
267 
180 
197 
௦69 
௦00 
253 
501 
166 
140 
294 
744 
275 
995 

| தணக்சவெந்தி 
தணிவருர் து 
தண்டரள 
தண்டலில் 
தண்ணங்கதிர் 

| தண்ணந்தா 

| தண்ணறாக்கொ 

தண்ணருத்து 
தண்ணறுந் 
ததைபலாத 

தமாவேலை 

தரங்கவாரி 
தீருவின றங்கொழுகனை 

தீருவினறுங்கொழு 
தீருவுமணியு 

தமுவியதா் 

தழைசிறைய 
தழைவிரி 

287 | தளாவொடுமெ 

627 | சளரிடை 

தீளரு.நுண் 
458 தனியருத்தாங் 
472 தா 

529] தாதளைக்கி 

191 தரதுகமழு 



பாட்டு. 

தாதொடுகறவு 
தாமரைப் 
தாமமை(ுக 

தாயினுமருள் புரி 
தார்புலரா 

.. தார்வாய்முர 
தார்வருஞ்ச - 
தாழுமவண்டி 
தாழ்சினைபூ 
சாழ்தடக் 
தாளதாமசை 
தான்றிமாமசந் 

தீ 
திங்கட்கலை 
திங்கட்புலி 
திங்களூகல் 

' திங்கல வெண் 
திங்கள்வேக து 
திருகுவெஞ்சின 

திருத்தகுசெவி 
திருத்துமிலார 

திரு நுதற்பொ 
இருக்தார்மெளலி 
இருக் து மாமணி 
தஇருவனார்தங் 

இரைக்கடலுடு 
இரைசெய்கரிய 
இரைநெடுங்கடல் 

தி 

தஞ்சா தயர்வொடு 
துணங்கையிட்ட 
துணர்த்தாரளக 

துணிபட்டொழி 
துதைகாண்மலர் 

அருவுமொற்ற 
தலங்குவெண்ம 
தளங்குசெண் 
துளிதாங்கிய 

அன்றுகளத்தெதி 
தன்னிரறாங்கூம் 

& 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி, 

பககம். | பாட்டு, 

4011) க தா 
612 | தூதியரேகக்கண்ட 

95 | தாம்புடைக்கர 
717 | தூாயநிங்கள்வெண் 
612 | தாவியஞ்சிறை 
224 தே 
564 | செண்டிரை-யீன் 
294 | தெண்டிரை-யேழு 

612 | செண்பனிக்கடற் 
708 | தெய்வத்தாமரை 
௦48 | தெரியல்சூழ்குவ 
788 | தெரிவையென்று 

தெளித்தபூம்பள்ளி 

211 | தெளியுமின்னமி 
907 |தெள்ளாரமுதத் 

69 | தெள்ளாகண்டி 
64 | தெறுஞூனக் தலை 

- 293 தே 

721 | தேங்கமழ் 
212 | தேங்கமழ்மலர் 

041, தேடினாபுகு 
641 | சேண்டியெங்க 
958 | தேர்நடவுகம்பலை 

- 814 | தேவர்கண் முதலா 
676 | தேற்றுாரொளி 
496 | தேற்றுவார்சிலர் 
222 ் ஓதா 
290 | தொடர்க்தாள்கலுழ் 

தொண்டைலா 
தொய்யின முலை 

464 | தொலைவறுபல 
ப 506 | தொல்குலமாபிர் 

215 | தொழு தமங்கை 

753 (கோ 
466 | தோட்டலர்மாலை 

179 | சோட்டுமென் மலா 

298 | தோளாமணி 

621[தோழற்றதன்பெ' 

204 
607 | ககைநிலாதீதவ 

635 | ஈகைமதிமுகச் : 

11 

பக்கம், 

405 
598 
2/4 
129 

531 
265 
201 
192 
501 
253 
FAs 

642 
204 
629 
£00 

101 
0:28 
722 
172 
202 
031 
243 
34 

198 
523 
305 
133 
518 

இரக 

453 
265 
216 
606 

688 
2௦0 
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பாட்டு, 

கஞ்சனிற்கொடி 
கஞ்சுமிழ்வேலி 

கண்ணருங்கான 

கண்ணார்தொழுவே 
மது சங்கர , 

கலனுறுகு மரர் 
கவ்விரநோக்கயொ் 

நவ்விநோக்கதெ 
களிர்மதிதவழு 
கள்ளிருக்குறும் 

கள்ளிருட்போது 
நறை சொப்புளி 

கன்கமைந்தசா 
நன்னலங்கணிந் 

நா 
காகிளவரிவண்டு 
தாட்டமன்று 

நாணமீ தாரநின் 

காமவேல்வல . 
காவிமென்குழ 

தாளைசன்மண 

காள்விழவயர்ந்த 

நிடதர்கோ 
நிரைத்தண்டரள 

நிலவுபொழிதனி 
நிலவுவெண்க தூர் 
நிலவுவெண்கவி 
நிலவு வெண்முத 
நிழலுமிழ்ச் து 
நிழலுமிழ்வயி 

நிழலொடுகருவி 
நிழல்சளிகளிந 
நிறககிளாவயி 
நிதங்கிளர்ட்-பூ 

கின்சீருறவு 
நின்றமன்ன 

நீங்கரியகூல ் 
நீங்கருங்கவச 
£டிய துயில்செறி 

பாட்டுமு தற்குறிப்பகராதி. 

பக்கம். | பாட்டு. 

99 

சேகிகும்ம் தெ 

நீடுமாவண 

நீனிஐத்தங்க 
நீனிறமுகிலோ 

நுழைரொ௫ 

நே 
கெஞ்சமெவி 
கெஞ்சபடத் 
நெடி பகொணிடை 
நேய்த்தோரி . 

நே 

கோலார்போ 

நை 
நையு நுண்மரு 
னை ஈய மென் 

நோ 
கொறில்பரித்த 
கொறில்வயப்ப 

டா 

பகட்டிளமுலை 
பகைக்கடல்ச 

பசியதநெட்டிலை 

படவரவல்குலா 
படவலரவல்குற் 
படைப்புழிவே 
பட்டகாரிருட் 

பணந்தாழரவு 

பணந்தாழல்கு 

பணிதலைக்கொடு 

பணிமுடிச்கிடக் 

பண்ண மைகவின 

பண்ணமை-மா 

பண்ணமைகூம் 

பண்ணமைர்ததீஞ்் 

பண்ண மையினிய 

| பண்ணமைஇவ * 

பண்ணைவாய்த்தவ 
66 | பத மமலாமெல்ல 

517| பத்திமாடமணி 

742| பம் தாடுகழங்கும் 



யாட்டு, 

பரிதிவடிவாள் 
பருதிவானவ 

பருந்துங்கழுகும் | 
பளிக்கறைபுகுக் தன 
பணிக்குமேனிலத் 

பளிங்கிற்றுன்னி 

பறவைகள்குடம் 
பற்றியகாமத்தியாற 
பனிமைக்கடவிர் 

பனமணிவரன 

பன்மலாகளுலி 

பன்னகஞ்சும௩் 

LIT 

பாகடுலெந்திறற் 
'பரசிலையிடையி 

பாசிழைபரந்த 
பாட்டளி ததை 
பாட்டுவரிச்சுர 

பாணிகாவண 

பாந்தண்மற் 

பாகதளேந்திய 
பாம்பினைப்படத் 

பாயிருட்பிழம்பு 
பாயிருண்மேயும் 

பாரிநின் ஐவன் 
பாவலரிழந்தனா 
பாளைவாய்கமு 
பாற்றிரையமி 
பாற்றினக்தொ 

பி 

பிதிர்ந்தப 

பிரிவெனுமழ 

பிள்ளோமானோ 

பிள்ளைமாம 

பிறைவட் 

மின்னாமனை 

ய் ட] 

ப தஅுமணத்த 

புதைத்தகாரிருட் 
புதையிருள் சத் 
டபல்கமளன் 

11 

பாட்டுமுதற்குறி ப்பகரா தி. 

பக் ம். | பாட்டு 

218 | புலவியிற்று 
728 
424 

பலவித்திரைகு 
புலவுகாறும் 

402 | புலவுகாறுவெஞ் 
611 புல்லலுமகிழ் 
(91 புல்லுவிட்டஞ் 
105 புளினத்தட 

. 396 
119 
404 
494 
221 
293 

புள்ளின மிரி 

புத்ரகுமாவ 
புணிற்றிளம் 
புனைபமென்கொ 

புனைமேகலையி 

புனை துகில் 

904 | பூகமடல்டஇறி 

021 
632 

பூங்கரும்பு 
பூங்கழைககுமர 

6:29 | பூங்கழைகுகைக 

515 

7௦0 
14 
547 

| பூசல்வண்டார் 

பூசுசாக்தமெ 
2 | பூணுலாககி 

பூக்துகள் ௪ 

31 பூ மலர்ச்செழுங் 

பு மலிதடங் ச 

(டா 
பெய்தொடி 

| பெருகியடிப்பினிற 

பெரும் து பருழந்து 

40] பெறலரும்வி 

140 Gu 
"LO D+ 
(62) பேதைமீர்மை 

ர் 

96| பைந்தரு£ழல் 
DLA 

219 பைம்மலைத்தகனற 
657 
(D9 பொங்கழல் 

Gum 

3 
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பாட்டு. 

பொங்குசெக 
பொய்ம்மைமொழி 
பொய்யுறு தமொழி 
பொரியசைத்தேமா 
பொரிசமத்து 
பொருசமர்த்தொ 
பொருலைவேனில் 
பொருதிரைப்புணரி 
பொருந்தியமன்னா் 

பொருந்துறா தனம் 
பொருவருங்க 

பொருவருவன 
பொருவிலாழி 

பொலன்சிறை 
பொழிகதிர-கெ 
பொழிக திர்-யிற் 

பொறிசெறித் 
பொறியின்வழி 
பொறிவழியுள்ள 
பொற்பினுக்குதையு 
பொற்ற்டர்தேர் 
பொன்னகரம் 

பொன்னகர்பு 
பொனனைஞ்சி 

பொன்னடிப்பூ 

பொன்னம்பா 

பொன்னவிர்தி 

பொன்னிசம் 

பொன்னிறத் 

பொன்னினீற் 

பொன் மேயையழு 

போ 

போ தரிநெடு 
போதருநெறி 
ம்பாகதவள 

போயதுதூ 

போய்ருமற 

போக்களி ளை 

போர்த்தொழ 

போர்வேனள 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி, 

பக்கம். | பாட்டு, 

626 
212] 

392 
754 
461 
111 
150 
155 
249 

909 
16 
525 
ol0 
620 
405 
268 
21 

மக்கள்வாண் 

மங்குலூடு 

மங்கையர்செ 

மங்கையர்நிறை 

மடலவிழ் 

வடவாலுரு 

மடவரறன்னை 
மடவாறனனெ 
மடைவாய்த்தவ 
மட்டுவிரியும் 3 

மணங்கமழ் 

மணிமுடிய 
மணியெழுவனை 

மண்களிததது 

மண்டமாக-மன் 

ு | மண்டமாக - னள 

மண்ணகவரைப் 

) | மண்ணளவ 

மண்ணிடைத் 

மண்ணியம 

மண்ணிஸூ ற்சி 

மண் ணுலகின் 

மதர்முநடுங் 

மதுப்பிவிற் 

| மயிரலாய்ச் 

ரருககிினொ 

மருவபுரிகர 
| மருவுபாகனை 

மருவுயிர்க்கு 

மலயமாதவ 

மலையவெற் 

மலர்ந்தசெ 
மலர்பயில் 

i லரப்பசது 

மலர்மேல்ய 

மல் ol கிணி 

| மல்லலக்தோ 
ல் லலம்பழ 

ல்லலம்புவ 

ம4ிதனை 



பாட்டுமுதற்கருறிப்பகராதி, . 15 

ட அவ்வவ் ௮ னப் 
மழகளி தன்ன 600 மாயிருஞாலச் து பல தத்தும் 
மழலைத் தஞ் 2006 மாயிருஞாலத்தானே 421 
மழலைமென் 801 | மாயிருஞாலந்தன் 400 
மழலையல்கி 657 | மாயிருஞாலமும் 734 
மழைக்கண் 08 | மால்புரிமுலைமென் 106 
மமைத்தடங் 602 மாமைமென்னேோக்கி ௦௦௦ 
மழைமதச்சளி 808 | மானமீரரணஞ் 102 
மமைமதர்கெ 433 மீ 
மழைமதற்க 204 | மிகைப்படு அன்பம் 715 
மழையுழழ் 648 | மிக்க வெஞ்சமத்திடை 713 
மறங்கிளரு 227 மிடல்கெழு (11 

ம்றுவிகந்த 06 | மிடைந்திருவிசும்பு. 128 
மறுவில்கத்பின 802 |மின்னிடைய .: ௦9௦ 
மறைநெறி 6638 | மின்னிலங்கு ப 05 
மற்றிவைநிக 655 மீ 
மற்றுமோரு 731 | மீண்டதன்ன 258 
மனங்கவர் 261 | மீதலாயவெண்டா 190 
மனமுறுமோர் 222 ழ 
மன்பெருங் 600 முகிழ்மென் முலை 196 

மன்றற்குழ 925 | முறெவழ்கு 483 
மன் தன்மல 606 | முடங்கலின் 359 

மன் தனாறும 380 | முற்றவெண்குடை . 181 
மன்னவற்கெம் 098 | முயற்கறை ௦0௮ 
மன்னவர்தரு 914 | முரிதிரைப்பரவை ௦92 
மன்னவனியை 702 | முருகலிழ்குழலினாடை ௦91 
மன்னவனினை 921 | முருகவிழ்செய் 175 
மன்னவனேகு 719| முருகன்வேலுமுக்க 294 
மன்னவனேயி 745 | முருகுண்டு௨ 208 
மன்னுமாககர் 189 | மூருகுயிர்ச் சளி 154 

மா முருகுயிர்த்தவொ 62 
மாங்குயிலனை 440 | முருகுவாய்மடு 628 

- மாங்குயிச்-செவ்வாய் 90 | முருக்கிதழண 425 
மாங்குயி-ப்பே 434 | முருந்திளமுறுவ 188 
மாங்குயிற்குர 678  முருந்துதழி 024 
மாசுபூத்தொ 771 | மூல்லையங் 42 
மாகர்மென்மு 41 | முழவுதழ் ௦66 
மாதர்மென்னோ ௦61 | முழையுறை 697 
மா துகண்பணி 431 'முழைவாய்திற 217 
மாதுகேட்டி 772 முளரியால்வெந்த , 721 

மா துபால்வி 417 |முள்ளமைச் யத் 295 
மாந்தளிர்மேனி 173 முத்றிழை 914 



16 பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி. 

பாட்டு, 

முமைவான ் 

முன்னுருமே 
(ுனனைநல் 

EP 
மூதெயிற்பு 

மே 
மெலியு நுண், 

் மே 
மேயவிஞ்சை 

மேவருஞ்சூ 

மேனிவந்தொளிர் 
மை 

மைத்தடங்கணீர் 
் மைக்தரோடூடிய 

மைம்மறத்த 

மையகூந்த 

மை௰ரிச்கண் 

மையவாகங்கரியகூந்தல் 
மையன்மத 

மையுண்கண் 

மோ 
மொழிதல்கேட்டலு 

(மோ 
மோட்டிளல் 
மோட்டிளமு£லைகள் 

மோட்டிளமு£லயாய் 

(மேச 
மெளவலந்தெரி 

யா 
யாணாமேய 

யா வனோவி 

வ 

வசைபடும் 

௨ஞ்சமொன் 
உளுசாரெஞ்சி 
௨௫௪ நண் 
உடபுலத்தி 
வடவானலைத் 

உடிகொள வெண் 
வடுகெடுங்க 

165 | வடி. மலர் 

607 | வடியுண்கணி : 

604 | வடிவமைதூ 
வடுக்கண்டுயி 

809 | உடுநெடுக-கொ 

வவெரெனைய 

690 | வடுவகிர்நெடு 
லடுவதிர-ணார் 

798 | வணங்கிடை 

721 | வணங்கிநுண் 
61 வண்டராவஞ 

வண்டுழா 

2௨0 | வண்ண முலை 
41/3! வண்ணயாய் 

208! வண்ண-யார் 
676 வந்தமடமா 
261 ' வர்சவெங்கொ 
455 | வயவரோரி 

255 உயிரவாட் 

261 | உயிரியாபாட. 
| வரிச்சிறை 

799  உரிமுலேயோ 
| வரிஉளைச்குலமு 

481 | வரிவளைக்குலக 
588 | வருகலிபுட்க 

534 | வருந்தமுன் 
வருந்திமுன் 

411 | வழங்கிய 
வழிச் துதெள்ள 
வளமலியிந் 
உளைகட 

வளைத்தடக் 

வள்ளவாய்ச் 
720 வள்ளவாய்த் 

716 
421 

522 | ௨ள்ளவாய்மலர் 

763 | உள்ள ற்ருரக 
678 | வள்ளூுறைக 

805] ௨ள்ளைவார் 

204 | ௨னப்பினில் 
7 | உனைமலர்க்குழன் 

507| னை மலர்க்குழங்கன் 

பக்கம்: 

562 
196 
406 
321 
547 
433 
த52 
682 
514 
649 
905 
492 
68 

531 
520 
ரதத 
661 
நந 
810 
111 
130 
633 

520 
63 

695 
153 
720 
375 
191 
79 

736 
ஓரா 
37 

187 
59 
93 

593 
64 

97 
733 
541 
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பாட்டி. பக்கம. | ரூட்டு. பக்கம் 

த வா விம்மிமின்னு 1/1 
வாங்குலிறகை 79 | விரவுகரியகூ. 300 
வாங்குவீறறட ௦10 | விரிகடலமி ci ind: 
வாசனைகம 631 | வீரிகதிரெறி 290 
வாட்டடங்கண் 2060 । லீரிகதி-விதாப் ௦04 
வாட்ட்டங்கரு 034 | விரிகதிர்பர 456 
வாட்டிறல்சேர் 238 | விரிகதிர்ப்பரி ௦63 
வாட்டி ஐல்வே 096 | விரிக திர்மெளலி 455 
வாட்டிறன-கம 704 | விரிதெண்டி ர] 
வாட்டின்-னிவ 996 | வீரிக்தசெங 405 
வாணிலாமணி 711) வீரிச்ததிரை 209 
வாணெடுங்க 681 | விறிக்தவேணி 322 
வாமமேகலை 686 । லரிமலாக் 197 

வாம்பரி-னா 690 | விரிமலர்ப்பூ 140 
வாம்பரி-ணி 310 விரியிருள்ச 517 

, வாம்பரியிழ 725 விரும்பியகணவர் fs 
வாய்ந்தயின 71 | விரும்பியவ 419 
வாரமயிர்க் 200 விரைகமழ்-மும் 680 

வாவியின் 730 | விரைகமம்-மெய்க 652 

வாவுமிள 745 | விரைதமழ்தரு 449 
வானவரொண் 943 | விரைகமழ்நறி 414 
வானுயர்சோலை 670 | விரைசமழ்மு£ல் 450 
வான்மறந் 124 | விரைசெறிய 452 

வி | விரைசோகம 21௦ 
விஞ்சையர் 247 விரையயிர்க்கு 231 

விடுத்தவா 78€| விலகிவில்லு 34 
விட்புலத்த 695 | வில்லுமிழு 63 
விட்புலந்த 216 | விழுர்தவ 36 
விட்ட தாது . 810) விழை.புமனத் 220 
விண்டமெ 791 | விழையுகராவி 124 

விண்டொடர் 671 | விழைவு 134 
விண்படுமி [29 | விழைவெனு 254 
விண்புகுவிய 120 । விளங்கிழை 2825 
விண்ணகத்தம 483 | விளரிச்சுரு 217 

ண்ணகத்தும் ௦53 | விளைசமர்க் 576 
விண்ணம்புவி £ 02 | விள்ளருமத 729 
விண்ணவானை 662 | வீ 
விண்ணவரின் 608 | வீமன்புதல் 155 
விண்ணவர்ம £206 லீழுமெத் 143 
வீண்ணின்னிய 199 வே 
விண்ணோர்வி 168 /வெகுளலைய ” 571 

© ௨௮ 



18 பாட்டுமுக ற்கு மிப்பகசாதி. . 

பாட்டு, 

வெங்க தர்க்க 
வெங்க இரசு 

வெங்க திர்தெ 

வெல்க இிர்நெ 

'வெங்கலியிருள் 
வெண்கதுப்பரப் 
வெண்மதிக்கதிர் 

வெண்ம திக்கவி 

வெண்ணகைத் 
வெண்ணிறத் 

வெ ஜிர்ப்ுரைவேல் 
வெதுர்புபமைவேனெ 

வெர்திறற் ட 
வெர் ியதணி 
லெயில்விரி 
வெய்யவர 
வெவ்வராவினை 
வெள்ளத்தா 
வெள்ளி-யில் 
வெள்விடங் 

வெற்பினதே 

பக்கம். | பாட்டு, 

171 வே 
71 வேட்கைதன 

126 வேண்டல்செய் 
- 444 வேந்தனவ் 

81 |வேயினைப்பழி 
184 | வலேயைவென்ற 
177 |வலேரியந்தொ 
116 | வேலெனப்பி 

182 வேனெனயி 
131 வேலைகுழ் 
052 | வேழவெண் 
410 | வேளாண்மை 
420|வேற்ற ரசர் 
026 |வேற்றறாக் 
672 |வேனிலானு 
748 |வேனில்வேள் 
281 |வேணிலைங்க 

912 வை 
480 
442 | வையகமொ 

௦66 | வையமேழு 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி. 

முற்றப்பெற்றத. 

டைன 
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