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ராஅய் ற்றிய
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தன்னறி யளைவயிற் றரத்தர யா
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வி ெப ேவந்த ெமா களத் தவிய
ெவண்ணித் தாக்கிய ெவ வ ேநான்றாட்
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ேநாக்கி ங்
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ெபறல ங் கலத்திற் ெபட்டாங் குண்ெகனப்
க்கமழ் ேதறல் வாக்கு தரத்தா
ைவகல் ைவகல் ைககவி ப கி
ெயாியைகந் தன்ன ேவ றாமைர
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சுாியி ம் பித்ைத ெபா யச் சூட்
ன் வலவா ணங்காின் மாைல
வாெலாளி த்தெமா பா னி யணியக்
ேகாட் ற் ெசய்த ெகா ஞ்சி ெந ந்ேத
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றா கைளந் ேதெறன் ேறற்றி
ெப
ேபர்யாழ் ைற ளிக் கழிப்பி நீர்வாய்த
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ெவ வ ெசலவின் ெவகுளி ேவழந்
தரவிைடத் தங்கேலா விலேன வரவிைடப்
ெபற்றைவ பிறர்பிறர்க் கார்த்தித் ெதற்ெறனச்

170

ெசல கைடக் கூட் தி ராயிற் பல லந்
நில்லா லகத் நிைலைம க்கிச்
ெசல்ெகன வி க்குவ னல்ல ெனால்ெலனத்
திைரபிறழிய வி ம்ெபௗவத் க்
கைரசூழ்ந்த வகன் கிடக்ைக

175

மாமாவின் வயின்வயிெனற்
றாழ்தாைழத் தண்டண்டைலக்
கூ ெகழீ இய கு வயினாற
ெசஞ்ேசாற்ற ப மாந்திய
க ங்காக்ைக கவ
ைனயின

180

மைனெநாச்சி நிழலாங்க
ணீற்றியாைமதன் பார்ப்ேபாம்ப
மிைளேயார் வண்ட லயர
திேயா
ரைவ கு ெபா திற்றம் பைக ரண் ெசல
டக்காஞ்சிச் ெசம்ம தின்

185

7
மடக்கண்ண மயிலாலப்
ைபம்பாகற் பழந் ணாிய
ெசஞ்சுைளய கனிமாந்தி
யைறக்க ம்பி னாிெநல்
னினக்களம ாிைசெப க

190

வறள ம்பி னிவர்பகன்ைறத்
தளிர்ப் ன்கின் றாழ்காவி
ைனஞாழெலா மரங்குழீஇய
வவண் ைனயி னகன் மாறி
யவிழ்தளவி னகன்ேறான்றி

195

நகு ல்ைல குேத
ப்
ெபாற்ெகான்ைற மணிக்காயா
றவி னைட ைனயிற்
சுறவழங்கு மி ம்ெபௗவத்
திறவ ந்திய வினநாைர

200

ம் ன்ைனச் சிைனச்ேசப்பி
ேனாங்குதிைர ெயா ெவாீஇத்
தீம்ெபண்ைண மடற்ேசப்ப ங்
ேகாட்ெடங்கின் குைலவாைழக்
ெகா ங்காந்தன் மலர்நாகத் த்

205

க்கு ைஞக் கு ப்பாக்கத்
தியாழ்வண் ன் ெகாைளக்ேகற்பக்
கலவம்விாித்த மடமஞ்ைஞ
நிலெவக்கர்ப் பலெபயரத்
ேதெனய்ெயா கிழங்குமாறிேயார்

210

மீெனய்ெயா நற ம க ந்
தீங்க ம்ேபா டவல்வகுத்ேதார்
மான்குைறெயா ம ம க ங்
குறிஞ்சி பரதவர் பாட ெநய்த
ன ம் ங் கண்ணி குறவர் சூடக்

215

கானவர் ம தம் பாட வகவர்
நீனிற ல்ைலப் பஃறிைண வலக்
கானக்ேகாழி கதிர்குத்த
மைனக்ேகாழி திைனக்கவர
வைரமந்தி கழி ழ்கக்

220

கழிநாைர வைரயி ப்பத்
தண்ைவப்பினா னா குழீஇ
மண்ம ங்கினான் ம வின்றி
ெயா குைடயா ெனான் கூறப்
ெபாிதாண்ட ெப ங்ேகண்ைம

225

8
யறெனா
ணர்ந்த திறனறி ெசங்ேகா
லன்ேனான் வாழி ெவனேவற் கு சில்
மன்னர் ந ங்கத் ேதான்றிப் பன்மா
ெணல்ைல த நன் பல்கதிர் பரப்பிக்
குல்ைல காிய ங் ேகாெடாி ைநப்ப

230

ம வி மாமைல நிழத்த மற்றக்
க வி வானங் கடற்ேகாண் மறப்ப ம்
ெப வற னாகிய பண்பில் காைல
நைற நரந்த மகி மார ந்
ைற ைற ேதா ம் ெபாைற யிர்த் ெதா கி

235

ைரத்தைலக் குைரப் னல் வைரப்பகம் குெதா ம்
னலா மகளிர் க ெமனக் குைடயக்
கூனிக் குயத்தின் வாய்ெநல் லாிந்
சூ ேகா டாகப் பிறக்கி நாெடா ங்
குன்ெறனக் குைவஇய குன்றாக் குப்ைப

240

க ந்ெதற்
ைடயி னிடங்ெகடக் கிடக்குஞ்
சா ெநல் ன் சிைறெகாள் ேவ
யாயிரம் விைள ட் டாகக்
காவிாி ரக்கு நா கிழ ேவாேன.

245

--------

1 ெபா நராற் ப்பைடக்கு இந்

ைல ேமற்ேகாளாகக் காட் னர்; ெதால். றத், சூ.

36, ந.
2. "சா

- விழா; ‘சா ....... உறா ' இ

ெபா நராற் ப்பைட'' (தக்க. 394, உைர)

1 - 2. "கல்ெலனக் கவின்ெபற்ற விழவாற் ப் ப த்தபிற், ல்ெலன்ற களம்ேபாலப்
லம் ெகாண் - கல்ெலன் ம் ஓைச ண்டாக அழகு ெபற்ற தி நாைள
வழிப்ப த்திவிட்ட பிற்ைறநாள் ெபா வழிந்த இடம் ேபாலத் தனிைம ெகாண் ''
(க த். 5 : 10 - 11, ந.)
3. ேவ

லம் - ேவறிடம்,

5. "விளக்கழ
த்த ேபா
இவ்வ ேமற்ேகாள்.

ம் விசி

ேபார்ைவ'' (சீவக. 559, ந.) என்பதற்கு

9
‘வள் - ேதால் ; விளக்கழல் ..... பச்ைச' (கல். "வள்

ைற" மயிேல ம். ேமற்.)

7. (பி-ம்) ‘ஒ ங்கிய'
8. "பைழயேதார் ெபால்லம் ெபாத்திய" (தி விைள. விறகு. 13)
11. "பிைறபிறந் தன்ன பின்ேனந்

கைவக்கைட" (ெப ம்பாண். 11)

10 - 11. "ெகாளத்தகு திவ த் திங்கட் ேகாணிைரத் தைனயவாணி" (சீவக. 559)
12. "சுைனவறந் தன்ன வி

ங்கு வ வாய்" (ெப ம்பாண். 10)

--------14 - 5. "ெந ம்பைணத் திரேடாண் மடந்ைத
ெம ந்

ன்ைகக், கு ந்ெதா

ேயய்க்கு

ங்கு திவ " (ெப ம்பாண். 12 - 3); "ெதா த்திாி வன்ன ெதாண் ப

திவ "

(மைலப . 21)
19 - 20. "ைமத்தடங்கண் மணமகளிர் ேகாலம்ேபால் வனப்ெபய்தி.......குற்ற நீங் கிய
யாழ்." (சிலப். 7 : 2 - 4)
21. (பி-ம்.) ‘பைடயிட'
23. "வார்தல் வ த்த

ந்த

றழ்தல்" (சிலப்.7 : கட் ைர, 12)

16 - 24. "ஆய்திைன யைவய லைனயவா நரம்பாங் கணிெபறவாாி ம் வ த் ம்,
ஏ ற

ைறேய

ந்தி

சிதறி ம் பல்காற் ேற

றழ்ந்

மிையந்தநீ ேரா

நன் ெமாழிக, ேடய்வற ெவ த் ச்

ற ழின்னிைச ெய ப்பி" (இ ங்க. நாரதர்கூைக. 24)

29 - 30. "மயிெரறிகத்தாிைக யைனயவாய்" (சீவக. 168); "மயிெரறி க வி வள்ைள"
(கந்த. மாையப், 46); "மயிெரறி க விதனதிழி ெதாழிைல மதித் மஞ் சிக
(ஆைனக்கா. அகிலாண்ட. 38)
------------

ைற

ங்க"

10
32. அாிமயிர்

ன்ைக : "அாிமயிர்த் திரண் ன்ைக, வா ைழ மடமங்ைகயர்" ( றநா.

11 : 1 - 2)
33. காந்தள் ெமல் விரல் : " ளிதயிர் பிைசந்த காந்தண் ெமல்விரல்" (கு ந். 167 : 1)
34. உகி க்குக் கிளி
னன்ன வள்

க்கு : "கிளிவா யன்ன ெவாளிவா

கிாின்", "கிள்ைள வாயி

கிர்" (ெப ங். 2. 15 : 76, 4, 7 : 42)

35. "இைடயீர் ேபாகா விள ைல யாைள" (ேத. தி ேவாத்

ர், 2); "ஈர்க்கிைட

ேபாகா விள ைல மாதர்" (தி வா. ேபாற்றி. 34); "ஈர்க்கிைட காம ல பரந் ேதாங்கு
ேமாிள வன ைல" (ைநடதம், சுயம்வரப். 77)
35 - 6. சுணங்கணி யாகத்

..........

ைல : "சுணங்கணி வன ைல" (க த். 60 : 1)

37. " னற்சுழி யைலத் ப் ெபா ந்திய ெகாப் ழ்" (ெப ங். 2. 15: 68)
39. "வாியல்குல் வண்
"பா வண்
ேமற்ேகாள்)

ப் பன்ன தைகத் " (யா. வி. சூ. 84, ேமற். ‘கல் ன் ேமல்')

ந்த வன்ன பல்கைல யகலல்குல்" (சீவக. 1996, ந.) என்பதற்கு இ

40. யாைனத் திக்ைக மகளிர்

ைடக்கு: "இ ம்பி த் தடக்ைகயிற் ெசறிந்த

ேசர்ந் டன் றிரண்ட, குறங்கின்" (சி பாண். 19 - 20); "சி பி த் தடக்ைகயிற்
ெசறிெவா

ணர்ந் , ெமன்ைமயி னியன்

ெசம்ைமய வாகி, நண்

ற் றி ந்த

நலத்தகு குறங்கினள்" (ெப ங். 3.5 : 12 - 4) ; "காிக்ைகக் கவான்" (யா. கா. க - ைற.
14) ; "மால்யாைனக் ைகேபாலக், ெகால்லத் திரண்ட குறங்கினாள்" (விக்கிரம. உலா)
-------42. "உயங்குநாய் நாவி னல்ெலழி லைசஇ, வயங்கிைழ
8) ; "மதந்த ஞம

நாவி னன்ன,

42 - 3); " யல்ேவட் ெட ந்த

லறியவ " (சி பாண். 17 -

ளங்கியன் ெம ந்த கல்ெபா

சீற " (மைலப .

குவிைசக் கதநாய், நன்னாப் ைர ஞ் சீற " (நற்.

252 : 10 - 11) ; "நாய் நாச் சீற " (சீவக. 2694); "இைளப்

ஞம

ெசம்ைம

உஞ் ேசவ " (ெப ங். 2.

ெமன்ைம ஞ் சிறந் வனப் ெபய்தி............ உ

நலத்தகு நாவிற்,

11
19 : 176 - 85) ; "வ ந் நாய்நாவி னணிெகாள் சீற ", "வ ந் நாய் நாவி னன்ன
மலர " (கூர்ம. இராமன் வனம் 15, இராமன் ைவகுந்த. 28) "வ ந்
நாவிைன வாட் த், தி ந்

நாயின

ெவண்ைமெயழில் ேசர்ந்த மலர்த்தாள்" (இ ங்க.

அம்பாீடைன. 37)
43. "அரக்குவிாித் தன்ன ெசந்நிலம்" (மைலப . 507); "அரக்கத் தன்ன

ண்மணற்

ேகா ெகாண் " (பதிற். 30 : 27); "அரக்கத்தன்ன ெசந்நிலப் ெப வழி" (அகநா. 14 : 1)
45. "அ மரன் ெமாக்குளில்" (நற். 278 : 2) ; "மரற்பல் பழம்ேபான்

ெகாப் ள்"

(சீவக. 2339)
44 - 5. இஃ
47.

இடத்திற்கு ஏற்ற உவைமக்கு ேமற்ேகாள்; இ. வி. சூ. 639, உைர.

கு. 205-ஆம் அ

ெதாைக ம் விராய்வந்

உைரயின் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. ெசய் ட்கண் பல

ஒ

ெசால் நைடயவாதற்கு இ

ேமற்ேகாள் ; ெதால். எச்ச.

சூ. 24, ந.
49. கு ந். 329 : 3.
50 - 51. "கைனெயாி நிகழ்ந்த யிைலயி லங்காட்,

ைழப் றத்தன்ன ள்ளி நீழல்,

அைசஇய ெபா தில்" (அகநா. 379 : 19 - 21)
52. நற். 189 : 2-4.
--------54. " ரசு ழங்கு தாைன
" ரசு ழங்கு தாைன யரெசா

வ

ள்

ேவண்

ம்" (ெப ம்பாண். 33 ; றநா. 35 : 4) ;
ம்" (ெப ங். 4. 13 : 227) ெதால். கிளவி. சூ.

33, ேச. ந. உைர, ேமற்.
54 - 5.

ரச த்தற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். றத். சூ. 31, ந.

54 - 7. இைவ சிறப் ப்பற்றி வந்த உவமத்திற்கு ேமற்ேகாள் ;ெதால். உவம. சூ. 4,
இளம். ந ; இ - வி. சூ. 639.
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59. "ெபா ெததிர்ந்த, ள்ளினிர் மன்ற ெவற்றாக் கு த ன்" (மைலப . 65 - 6)
61. ஒ ெபா ட்பன்ெமாழிக்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; நன். சூ. 397, மயிைல ; நன் -

வி. சூ. 398.
64. "ப மரந் ேத ம் பறைவ ேபால" (ெப ம்பாண். 20) ; "பழந்ேதர் வாழ்க்ைகப்
பறைவ ேபால" (ம ைரக். 576) ; "தாஅ வஞ்சிைற ெநாப்பைறவாவல், ப மரம் பட ம்"
(கு ந். 172 : 1 - 2); "யாணர்ப் ப மரம் ள்ளிமிழ்ந்தன்ன" ( றநா. 173 : 3) ;
"மாக்களாற், ட்பியல் ப மரப் ெபா விற் ", "பார்ெக

ப மரப் பறைவ" (சீவக. 93,

828) ; "மரஞ்ேசர் பறைவ ம், ெதாக்குடனீண் ச் சூழ்ந்தன விடாஅ, ப மரத் தீண் ய
பறைவயிென

உம்" (மணி. 14 : 24 - 6); "கனிவளங் கவர்ந்

பதிவயிற் ெபய ம்,

பனியிைற வாவற் படர்ச்சி ேயய்ப்ப" (ெப ங். 2. 8 : 119 - 20); "பாய ெதான்மரப்
பறைவேபால்"(தி விைள. தி நகரப். 67)
---------66. "ெபா நர்க் காயி
நாவினந்தணர்க்காயி
கைடயா நன்ெப

ம் லவர்க் காயி

ம், அ மைற

ம் ....... அைடயா வாயில்" (சி பாண். 203 - 6) ; "நைச நர்க்

வாயில்" (கூர்ம. சூாியன்மர . 13)

66 - 7. (பி-ம்.) ‘நைச நர்க் கைடயா ...... இைசெயனப் க்கு' நன். சூ. 457,; சூ 458,
மயிைல. நன். வி. ேமற்.
68. நன். சூ. 451. ‘மயிைல. ேமற்.
69. ைபத்த - ேசாபித்த ெவன்பதற்கு இவ்வ
72. "விளக்கு
ெய ந்

வியாழ

ெவள்ளி

ைளத்

ேமற்ேகாள் ; தக்க. 466, உைர.

ன் ேறான்ற" (ெப ங். 1. 53 - 81): "ெவள்ளி

றங்கிற் " (தி ப்பாைவ, 13)

73. "ஒன்றியான் ெபட்டா வளைவ யன்ேற" ( றநா. 399 : 29)
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70 - 75. "ெவள்ளி
வள்ளிேயான்,

ைளத்த வி யல் வயல்யாைம, அள்ளகட் டன்ன வாிக்கிைண-

ன்கைட தட் ப் பக வாழ் ெகன்னா

ன், என்கைட நீங்கிற் றிடர்" ( .

ெவ. 206)
76. "கண்ணிற் காண நண்
77. "ப கு வன்ன காத

வழி யி ந் " (கு ந். 203 : 3)

ள்ளெமா " (அகநா. 399 : 4); "ப கு காத ற் பா

யா னார்" (சீவக. 1765): "ப கு வன்னேநாக்க ெமா " (ெப ங். 3. 7 : 80) ;
"ப குவான் ேபால நாக்கும்", "ப குவனள் ேபாேனாக்கி" (பாகவதம், 4.

வன்பதம்

35 ; 10. சகட ைதத்த. 21); "மலர்த்தடங்கண்ேண வாயாப் ப குவான் ேபால ேநாக்கி"
(கூர்ம. தி க்கல்யாண. 61); "ப குவ னன்ன வார்வத்தனாகி" (நன். சூ. 40)
"ப குவார் ேபா

ம்" (குறள். 811) என்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ;பாிேமல்.

---------79. (பி-ம்.) ‘இமிர்ந்திைற கூ '
80. "ெதான் ப

ைளெயா

ப விைழ ேபாகி" ( றநா. 376 : 10)

81. " ன்னற் சிதாஅர் நீக்கி" (ெபா ந. 154); "சிதாஅ
"ெதான் ப

சிதாஅர்

க்ைக

தாாிப் பாண",

வர நீக்கி" ( றநா. 138 : 5, 393 : 16)

80 - 81. "அைரய , ேவற்றிைழ

ைழந்த ேவர்நைன சிதாஅ, ேராம்பி" ( றநா. 69 : 2

- 4).
79 - 81. "யாழ்ப்பத்தர்ப் றங்க ப்ப, இைழவலந்த பஃ ன்னத் திடப் ைரபற்றிப்
பிணிவிடா, ஈர்க்குழாத்ேதா

ைரகூர்ந்த, ேபஎற் பைகெயன ெவான்ெறன்ேகா" ( றநா.

136 : 1 - 5)
82. (பி-ம்) ‘ேநாக்கு ைழ ேவலா'
83. ஆைடக்குப் பாம் ாி : "பாப் ாி யன்ன மீக்ெகா டாைன" (ெப ங். 1. 42 : 244) ;
"அர ாி.......................

கிற்ெகா

நிகர்ப்பன" (கம்ப. சித்திர. 4); "அாிைவ

கிெனகி
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ழல்கு லரவி,

ாிைவ வி

படெமாத்தாள்" (குேலாத். உலா); "குரவ ெமல்ல ம்

பன்னெவங் கூெரயிற் றரவின், உாிைவ யன்னவா
ேகாவியர் கில். 9); "பாழிவா யரவி
"ைபயர

ங்க. அம்பாீடைன. 56);

ைழகல்லா

ண்ைமய ...............அ ைவ; "கண்

ைழ கல்லா

ற் ைகவிைன, வண்ண வ ைவயர்" (மணி. 28 : 53 - 4); "அணங்கு

- இைழ ெதாியா
பட்

ாிநிக ராைட" (இ

ாியி னன்ன நைடப்படாம்" (தி விைள. தி மண. 147)

82 - 3. ேநாக்கு
ண்

ண் கில்" (பாகவதம், 10.

வ ந் ம்

ண்ணிய

ண் கில்

கில்" (சீவக. 344, ந.); "கண்ெகாளாப்

த்தாள்" ( சீவக. 2444); "ேநாக்கு ைழ கல்லாச் ெசய்ய, அணங்கரவி

ாியன்ன

பட்டாைடெயா " (வா சங்கிைத, கிாியா. 13)
84. "மைலெயன மைழெயன மாட ேமாங்கி" (மைலப . 484); ந : "ேச ெசய்
மாாியினளிக்குநின், சா ப

தி வி னைனமகி ழாேன" பதிற். 65 : 16 - 7. (ெப ங். 3.

16 : 27)
---------85. "இைழயணி சிறப்பிற் பைழேயாள் குழவி" (
இன்னைக மகளிர் : "இன்னைக யாயேமா

கு. 259)

ந்ேதாற் கு கி" (சி பாண். 220);

"நைகத் ைண யாய ெமதிர் ெகாள" (ெப ங். 1. 48 : 70)
86 - 8. பகர கரம் இறந்தகால விைனெயச்சமாக வ ெமன்பதற்கு இவ்வ கள்
ேமற்ேகாள்; ெதால். விைன. சூ.
31, ந; இ - வி. சூ. 246.
85 - 8. "இலங்கிைழ மகளிர் ெபாலங்கலத் ேதந்திய, மணங்கமழ் ேதறன் ம ப்ப நா
மகிழ்ந்தினி

ைறமதி ெப ம" (ம ைரக். 779 - 81); "தண்கமழ் ேதறல், ெபான்ெசய்

ைனகலத் ேதந்தி நா

, ெமாண்ெடா

மகளிர் ம ப்ப மகிழ்சிறந் " ( றநா. 56 : 18 -

20); ெப ங். 2. 14 : 60 - 61.

91 - 2. "இடம்ப

கழ்ச்சனகர் ேகானினி

ற்றவைர ெயாத்தார்", "இைறவன் ெசால்ெல
யா ம் ................ , உைற ம் விண்ணக

ேபண ..............., உடம்ெபா

றக்கநக

மின்னற வ ந்தினர்

டெலா

ெமய்தின ெராத்தார்", "இம்ைமேய

,
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ம ைம தா

நல்கிைன யிைசேயா ெடன்றாள்" (கம்ப. க மணப். 1, மந்திர. 75,

உ க்காட் . 71)
94. " ழந்த

கள்ளின் ேறாப்பி ண் டயர்ந் , பழஞ்ெச க் குற்ற வனந்தர்ப்

பாணி ம்" (மணி. 7 : 71 - 2); "அாிய லார்ந்த வனந்தர்" (தணிைகப். நா . 100)
96 - 7. காைலக்கண்ேடார் ம

ம் ........... நிைல : பண்டறி வாரா

ேவா "

( றநா. 376 : 9); "நின்ைன வ த லறிந்தனர் யாேர" ( றநா. 138 : 11) என்பதற்கு,
‘நின்ைன அறிவா ம் அறியாத தன்ைமையயாைவ' என்ெற திய விேசட ைர இங்ேக
அறிதற்பால .
----98. "கனவிற் கண்டாங்கு வ ந்தா

நிற்ப, நனவி னல்கிேயா னைசசா ேறான்றல்", "

கனெவன ம ள வல்ேல நனவி, னல்கி ேயாேன நைசசா ேறான்றல் " ( றநா. 377 : 19 20, 387 : 26 - 7)
101. "வம்ெமனக் கூஉய்" (மணி. 19 : 98)
105. காழிற் சுட்ட ேகா
107 - 8. "ஊ
மள

கலந்

ன் : "காழ்க்ேகாத்த சூட்ெடன்ேகா " (யா. வி. ேமற்.)
ைனயி னினிெதனப், பா ற் ெபய்த ம் பாகிற் ெகாண்ட ,

ெமல்

ப கி" ( றநா. 331 : 1 - 3)

115. ‘ பால்வைறக்க ைன ' என ம் ப ப்ப ண் .
113 - 5. " ரைவ ேபாகிய
குண்ேடாதர

ாிவில்வான்

ரல்பால் வைறயல், க ைன" (தி விைள.

க்கு. 14)

------117 - 8. ெகால்ைல

ெகா

ேவய்ப்ப ............. ம ங்கி : "ேத ரம்

நாஞ்சிற் ெகா ெவனத் ேதய்ந் " (தி க்குற். க ற்சனச். 28)

வார்
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121 - 2. "ெசல்ேவந் தில்லெவந் ெதால்பதிப் ெபயர்ந்ெதன. ெமல்ெலனக் கூறி
வி ப்பின்" (மைலப . 567 - 8)
125. (பி-ம்.) ‘
"

ைர ய ய'

ய க்கயந்தைல" (க த். 11 : 8); "

125 - 6. "இ ெபயர்ப் ேபராயெமா,

ய க் குழவிய" ( றநா. 69 : 26)

லங்கும ப்பிற் களி

ெகா த் ம்" (ம ைரக்.

101 - 2)
126 - 7. யாைன ெகா க்கப்ப தைலப் றநா
பாட் க்கள்

த யவற்றா

ெகாைட கழ்ந் , ெசன்றார்

, 129, 130, 131, 135, 151 -ஆம்

ணர்க; "குன்றாகியெபான்

ம் ேவழக் குழா ங்

கக்கும்" (தஞ்ைச. 149)

128. "என்னறி யளைவயி ெனாண்

தல் ெகாண்ட" (ெப ங். 1. 36 : 364)

129. (பி-ம்.) ‘ெவல்ேவல்'
119 - 29. பாிசிலன் யான் ேபாகல் ேவண் ெமனக்கூறி, வி த்தபின் தைலவன் தந்த
வளைன உயர்த் க் கூறியதற்கு இ

ேமற்ேகாள்; ெதால். றத். சூ. 36, ந.

130. ‘உ வப்பஃேறாிளஞ்ேசட்ெசன்னி அ ந்

ர் ேவளிைட மகட்ேகாட

மகனாகிய காிகாற்ெப வளத்தான் நாங்கூர் ேவளிைட மகட்ேகாட

ம், அவன்

ம்' (ெதால். அகத்.

சூ. 30, ந.)
----131.

:"

கற் சீற்றத்

ெக

கு சில்" ( றநா. 16 : 12); "

சீற்றத் " (அகநா. 158 : 16)
132. "உ ெக

தாய

ழி ெனய்தி" (பட் னப். 227)

134. உாிச்ெசால் வைகக்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். கிளவி. சூ. 1, கல்.

கி னன்ன
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137. தவழ் கற்றல் : "காியவன் றவழ்கற்றனன்" (பாகவதம், 10. சகட ைதத்த. 11)
(பி-ம்.) ‘கற்ற

ெதாட் ஞ் சிறந்த'

140. "மீளி ெமாய்ம்பின்" (ெப ங். 5 : 3 : 44)
139-42. "ஆளி நன்மா னணங்குைட ெயா த்தல், மீளி ேவழத்
ேவந்தல் ெவண்ேகா

ெந ந்தைக லம்ப,

வாங்கிக் கு க ந் ம்" (அகநா. 381 : 1 - 3); "ேவண்டார்

ெபாியர் விறல்ேவேலான் றானிைளயன்,
மீண் , ம ளன்மின் ேகாள் க
ேகா " ( . ெவ. 245) என்ப

ண்டான் ெபாழில்காவ ெலன் ைரயா -

மால்வைர யாளிக், கு ைள ங் ெகால்களிற்றின்
இவ்வ களின் க த்ேதா

ஒப் ேநாக்கத்தக்க .

க ங்க. 237, பார்க்க.
சிங்கக்கு ைள களிற்ைறயடல் : "சிங்கெமா

கன்றீ

ம், பாவைன ேபா

ேலெய திப் பக்கத்தில் - ஓவியமாக், காராைன ெயான்ெற திக் காட்டவாிக்
கன்

ள்ளிப், ேபாரா ப் பாய்ந்தகைத ெபாய்யலேவ" (விற வி . 203 - 4)

144. "அரவாய்க் க ப்பைக" (மணி. 7 : 73);"அரநிக ாிைல நிம்பத்தார்" (தி விைள.
அன்னக்குழி ம். 21); ( றநா. 76 : 4 ; 79 : 2)
-----145. "ஓங்கி ஞ் ெசன்னி ேமம்பட மைலய" (சிலப். 26 : 220)
147. (பி-ம்.) ‘ெவண்ணிற் றாக்கிய'
146 - 7. ெவண்ணிப் ேபார்: அகநா. 55 : 10 - 12, 125 : 16 - 22, 246 : 8 - 14.
148. "கண்ணார் கண்ணிக் க ந்ேதர்ச் ெசழியன்" (சி பாண். 65)
137 - 48. " ைல த
ெவண்ேகா

றந்த வன்ேற

ண்டேத ேபான்

தன்ைகச், சிைலயிடம் பி த்த ஞான்ேற ெதவ்வைரச்

ெசகுத்த நம்பி, நில மிழ் குைடயி னீழற்
149. (பி-ம்.) ‘ம ங்கி ன

ாித்தா ளாளி யாைனத், தைலநிலம் ரள

கு '

ஞ்சுக ைவய ெமன்பார்" (சீவக. 2554)
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151. "ஆன்கணம், கன் பயிர் குரல மன் நிைற குதா" (குறிஞ்சிப். 217 - 8);
"கறைவ கன் வயிற் படர" (கு ந். 108 : 2); "தாவா வி ப்ெபா
ழிச்ெசல்

கன்றியாத்

, மாேபாற் படர்தக நாம்", "கறைவதம் பதிவயிற், கன்றமர் வி ப்ெபா

மன் நிைற குதர" (க த். 81 : 36 - 7, 119 : 9 - 10); "பத ேமய ல ந்
நல்லான்,

மத நைட

ங்குமாண் ெச த்த றீம்பால் பி ற்றக், கன் பயிர் குரல மன் நிைற

குத ம்", மத நைடத், தாம்பைச குழவி

ங்குசுைர ம யக், கைனயலங் குரல காற்பாி

பயிற்றிப், ப மணி மிடற்ற பயநிைரயாயம் ..............
- 11); "குவைள ேமய்ந்த குடக்கட் ேசதா,

ங்க" (அகநா. 14 : 9 - 11, 54 : 6

ைலெபாழி தீம்பா ெல

க ளவிப்ப, கன்

நிைன குரல மன் வழிப் படர" (மணி. 5 : 130 - 32); "கற்றாவின் மனம்ேபாலக்
கசிந்

க ேவண் வேன" (தி வா.); "கன் காண் கறைவயிற் ெசன்றவட் ெபா ந்தி",

"தனிக்கன்

ள்ளிய னிற்றாப் ேபால, விைரவிற் ெசல்

2. 10 : 41, 18 : 10 - 11); "கன் காண் கறைவயிற் கசிந்

ம் வி ப்பின னாகி" (ெப ங்.
ேபாற்றினாள்" (பாகவதம், 10.

தி வவதார. 58)
(பி-ம்.) "ேபாற் வனேனாக்கி"
152. ஒய்ெயன :
(பி-ம்.) ‘ைகய

ல்ைல. 83.
ெகாள்ளா'

-----153. (பி-ம்.) ‘மாெசா

மிைடந்த'

154. ெபா ந. 81, அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க.
153 - 4. "பாசி யன்ன சிதர்ைவ" (ெப ம்பாண். 468)
153 - 7. "என்னைர,

நீர்ப் பாசி யன்ன

ைடகைளந் , தி மல ரன்ன

ெகாளீஇ, மகிழ்தரன் மரபின் மட்ேட யன்றி ம், அமிழ்தன மரபி
ெவள்ளி ெவண்கலத்
நீக்கி ேநர்கைர,

ண்

ம க்

ன் ைவ ய சில்,

ட்டல்", "ஊ ண் ேகணிப் பகட் ைலப் பாசி, ேவர் ைர சிதாஅர்
ற் க ங்க

டீஇ

ண்ெமனத், ேதட்க ப் பன்ன நாட்ப
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ேதறல், ேகாண்மீ னன்ன ெபாலங்கலத் தைளஇ, ஊண் ைற யீத்த லன்றி ங்
ேகான் ைற, வி ந்திைற நல்கி ேயாேன" ( றநா. 390 : 13 - 8, 392 : 13 - 9)
159. "எாியைகந் தன்ன தாமைர" (அகநா. 106 : 1, 116 : 1)
160. சுாியி ம்பித்ைத : "சுாியி ம்பித்ைத சூழ்ந்

றந்தாழ்ந்த, விாி

மாைல" (மணி.

22 : 149 - 50)
159 - 60. பாணன் ெபாற் ச் சூடல் : "பாணர் தாமைர மைலய ம்", "அழல் ாிந்த
வடர்தாமைர, ையதடர்ந்த

ற்ெபய் ,

ைனவிைனப் ெபா ந்த ெபாலன ந் ெதாியல்,

பா மயி ாி ந்தைல ெபா யச் சூ ப், பாண் ற்
"ஆ வண்

மிராத் தாமைர, சூடா யாத லதனி

கநின் னாண்மகி ழி க்ைக",
மிைலேய", "ஒன்னார் யாைன

ேயாைடப் ெபான் ெகாண் , பாணர் ெசன்னி ெபா யத் ைதஇ, வாடாத் தாமைர
சூட் ய வி ச்சீர்" ( றநா. 12 : 1, 29 : 1 - 5, 69 : 20 - 21, 126 : 1 - 3); " ப் ைன ,
நற்குலத் ட் ேடான்றிய நல் ைசயாழ்த் ெதால் ல

ர்", "இன்ெறாைட நல் ைச

யாழ்ப்பாண ெவம்ைமப்ேபாற், கன் ைட ேவழத்த கான்கடந்
காம

- ெசன்றைடயிற்,

சாயலாள் ேகள்வன் கய மலராத், தாமைர ெசன்னி த ம்" ( . ெவ. 31, 216);

"பா னர்க்கு, வற்றாத மானத வாவியில் வாடாத, ெபாற்றா மைரேய ைனெகன்றாள்"
(இராச. உலா)
------159 - 62. பாணன் ெபாற்றாமைர ெப த
"ஆ வண்

மிரா வழலவிர் தாமைர, நீ

ம் பா னி மாைல

த யன ெப த

ம் பித்ைத ெபா யச் சூட்

ம்:

..................

ைனயி ங் க ப்பகம் ெபா யப் ெபான்னின், ெதாைடயைம மாைல விற யர்
மைலய" (ெப ம்பாண். 481 - 6); "தைலவன் றாமைர மைலய விற யர், சீர்ெக
சிறப்பின் விளங்கிைழ யணிய" (மைலப . 569 - 70); "ைபம்ெபாற் றாமைர பாணர்ச்
சூட் , ெயாண்

தல் விற யர்க் காரம்

ட் " (பதிற். 48 : 1 - 2); "மறம்பா ய

பா னி ம்ேம, ேய ைடய வி க்கழஞ்சிற், சீ ைடய விைழெபற்றிசிேன, யிைழெபற்ற
பா னிக்குக், குரல் ணர்ச்சீர்க்ெகாைளவல் பாண்மக
ாிந்த தாமைர, ெவள்ளி நாராற்

ம்ேம, எனவாங், ெகாள்ளழல்

ப்ெபற்றிசிேன", "பா னி மாைல யணிய, வாடாத்

தாமைர சூட் வ னினக்ேக", "வாடா மாைல ப னி யணியப், பாணன் ெசன்னிக் ேகணி
வா, ெவாிம
3)

டாமைரப் ெப மலர் தயங்க" ( றநா. 11 : 11 - 7, 319 : 14 - 5, 364 : 1 -
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163. "ம ப்பிய

ர்தி" (ெப ங். 1. 38 : 11); "ேகாட் னிற் ாி ெகா ஞ்சியந்ேதர்",

"யாைனக் ேகாட் னி

யற்

திண்ேடர்" (பாகவதம், 1. தன்ம த்தினரசு. 18 ; 10.

தி வவதார. 18)
ஐந்தாம் ேவற் ைம ஆக்கப்ெபா ளில் வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் (ெதால்.

ேவற் ைமயியல், சூ. 17, ந.; இ. வி. சூ. 202, உைர); க விப் ெபா ளில் வந்ததற்கு
ேமற்ேகாள்;நன். 293, மயிைல.
165. "வைளகண் டன்ன வா

ைளப் ரவி,

ைண ணர் ெதாழில் நால்குடன்

ட் "

(ெப ம்பாண். 488 - 9)
"நால்கு பண்ணினர் நால்வ

ேமறினார்" என்ற அ

ைரயில் நால்ெகன்பதற்கு

ேமற்ேகாள்: சீவக. 1774, ந.
167. (பி-ம்.) ‘கைளதந் ேதெறன் ேறற்றி'
168. (பி-ம்.) ‘ ைற ளி கழிப்பி'
------169.

. "தண்பைண தழீஇய, தளரா வி க்ைக" (சி பாண். 78;ெப ம்பாண். 242)

"தண்பைண தழீஇய, சயந்தியம் ெப ம்பதி" (ெப ங். 2. 10 : 3 - 4)
172. (பி-ம்.) ‘ெவ வ ஞ் ெசலவின்'
171 - 2. "நிைறயழி ெகால்யாைன நீர்க்குவிட் டாங்குப், பைறயைறந் தல்ல
ெசல்லற்க" (க த். 56 : 32 - 3); "ெதண்கைண
3); "பாகும் பைற ம் ............... அல ற்

ன்னர்க் களிற்றி னிய " ( றநா. 79 :

விளிப்ப", "பைணெய ந் தார்ப்ப, மாைல

ெநற்றி வான்பிைறக் ேகாட் , நீல யாைன ேமேலா ாின்றிக் காமர் ெசங்ைக நீட் "
(மணி. 4 : 41 - 2, 19 : 18 - 21); "பைறநிைற ெகால்யாைன", "அைறபைற யாைன"
( த்); " ரசதிர்ந் தாைன ன் ேனாட

ன்பணிந் தன்பர்க ேளத்த" (ேத. ஆ ர்.)

"பைறவன் களிற் " (வி. பா. சூ ேபார். 225)
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176. (பி-ம்.) ‘நிைலைம
. "நில்லா

லகத்

க்கி'

நிைலைம

க்கி" (ெப ம்பாண். 466)

180. (பி-ம்.) ‘வயின் வயினின்'
181. ெவண்பா ாிச்சீரால்

ங்கேலாைச பிறந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; (ெதால்.

ெசய். சூ. 22, ேபர்.)
182. (பி-ம்.) ‘கூ

குழீஇய'

------183 - 4. காக்ைக ப ைய உண்ணல்: "ெவண்ெணல் ெவஞ்ேசா, ெற கலத்
ேதந்தி

ஞ் சிறிெதன் ேறாழி, ............ வி ந் வரக் கைரந்த காக்ைகய

(கு ந். 210 : 3 - 6); "வரக்கைரந்தா,

ப ேய"

ணங்கலஞ் சா ண்ண லாெமாண் ணிணப்ப

ேயாக்குவன்மாக், குணங்களஞ் சாற்ெபா

ந்நல ேசட்ைடக் குலக்ெகா ேய"

(தி ச்சிற். 235)
188. (பி-ம்.) ‘பைக ரண் ெசால ம்'
190-92. மயில் பாகற்பழத்ைத

ண்ணல் : "பாக லார்க்ைகப் பைறகட் பீ த்,

ேதாைக", "ைபங்ெகா ப் பாகற் ெசங்கனி நைசஇக், கான மஞ்ைஞக் கமஞ்சூன்
மாப்ெபைட, யயிாியாற் றைடகைர வயிாி னர

ம்" (அகநா. 15 : 4 - 5, 177 : 9 - 11)

"பாகல் - பலா; ........... ‘ைபம்பாகற் ......... மாந்தி' என ஞ் ெசான்னார் பாட்

ம்"

(சிலப். 16 : 22 - 8, அ யார்.)
201. மணிக்காயா. "மணிெயனத் ேதம்ப
காயா ம்" (க த். 101 : 5)
202. (பி-ம்.) ‘ ைணயின்'
-------

காயா" (ஐங். 420); "மணி ைர

வின
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210. "விர

ன்

140 - 41); "உ மி

ப க ணாகுளி க ப்பக், கு ைஞ யிரட்

மகுளியிற் ெபா ெடாிந் திைசக்கும், க ங்குரற் கு ைஞய

ெந ம்ெப ங் குன்றம்" (அகநா. 19 : 4 - 5); "க ந்
கு ைஞேயா

ரட்

ெந மைல" (மைலப .

,

மைல", "அந்தக் கு ைஞத்

ஞ்சு ெந வைரக்

ம

டீங்குரல்" ( றநா. 170 : 6 - 8,

370 : 6)
213. மண

க்கு நில

: "நில க் கானல்" (ம ைரக். 114); "நிலவைடந்த

வி ள்ேபால, வைல ணங்கு மணன் ன்றில்" (பட் னப். 82 - 3); "நில க்குவித் தன்ன
ேமாட் மண லைடகைர", "நில த்தவழ் மணற்ேகா ", (நற். 159 : 4, 163:5);
"நில க்குவித்தன்ன ெவண்மண ெலா சிைற ", "நில நிற ெவண்மணல்" (கு ந். 123 :
2, 320 : 3); "நிலாவி னிலங்கு மணன்ம
வியன்கானல்"

ம கில்" (அகநா. 200 : 1); நில மணல்

( றநா. 17 : 11); "நிலாெவ ந்த வார்மண னீ " (திைணமாைல. 29).
------226. (பி-ம்.) ‘நா

ெகழீஇ'

231. (பி-ம்.) ‘ெவல்ேவற் குாிசில்'
234. "பரந் ப

கூெராி கான ைநப்ப, மரந்தீ

ற்ற" (நற். 177 : 1 - 2)

236. க வி வானம் : "க வி வானங் கான்ற" (சீவக. 725)
238 - 41. "ந
யாகிய, ெபா

நாக

மகி

மார ம்,

ன ற உம் ேபாக்க

ைறயா

மகளிர்க்குத் ேதாட் ைண

மரபின்" (சி பாண். 116 - 8)"ெகா வாய்க்குயம் -

ேகா ன வாைய ைடய அாிவாள்; ‘கூனி ........... அாிந் ' என்றார்
ெபா நராற் ப்பைடயி

ம்" (சிலப். 16 : 30, அ யார்.)

243. "வயங்ெகாள்வார் சா ச் சூ ம் வளர்ந் ேபாய் வாைனச் சூ ம்" (தி வால.
தி நகர. 9)
244. "குடகாற் ெறறிந்த குப்ைப வடபாற், ெசம்ெபான் மைலயிற் சிறப்பத் ேதான் ம்"
(ெப ம்பாண். 240 - 41)
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------246-7. "ேவ
ெயா

யாயிரம் விைளகநின் வயேல" ( றநா. 391 : 21); "வா

றம் வளர்ெச

ெவா சார், பா

ெனல்ெலா

ேவைலேயார் சாாிைவ தைலமயக் குறலால், ேவ

சாெரா

தா ைள

சாராிப் பறம் , சா

யாயிரம் விைள ெளன் ப மிதன்

ேமற்ேற" (சீகாழித். தி நகரப். 9)
ெதாிநிைல டன் கூ ய டகர கரம் ெதாழில யாக வந்ததற்கு ேமற்ேகாள் (ெதால்.
விைன. சூ. 34, ந.); "தாங்காவிைள ள் - நிலம் ெபாறாத விைளத்தல்; ‘ேவ
ஆக' என்றாராக ன். விைளத்த ெலன்ப
ேதைரப் பாய்த்

விைள ெளன ம விற் ;

.............

ப்பாய்த் ள்,

ெளன்பன ேபால" (சிலப். 6 : 30, அ யார்.)

248. "காவிாி ரக்கு நா கிழ ேவாற்ெகன் " (சிலப். 27 : 171); "கங்ைக ரக்கு
நா கிழேவான்" (பாகவதம். 10. 20 : 7)
நன். சூ, 182. மயிைல. ேமற்; நன் - வி. சூ. 183, ேமற்., இ-வி. சூ. 102, ேமற்.
-------------இதன் ெபா ள்
1. அறாஅ யாணர் அகல் தைல ேபர் ஊர் - இைடயறாத ெசல்வ
வ வாயிைன ைடய அகன்ற இடத்ைத ைடய ெபாிய ஊர்களிடத் ,;
2. சா

கழி வழி நாள் ேசா

நைச உறா

- விழாக்கழிந்த பின்னாளில் ஆண் ப்

ெப கின்ற ேசாற்ைற வி ம் தல் ெசய்யா ,;
3. ேவ

லம்

ன்னிய விரகு அறிெபா ந - விழாக்ெகாண்டா ம்

ேவற் ப் லத்ைதக் க திய #விரைகயறிந்த ெபா ந,
இஃ

அண்ைமவிளி.

---# விரகு - உபாயம்; ‘ உபாயங்களாற் பண்
ந.)

த ன் விரெகன்றார் ' (ெபா ந. 107 - 8,
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4. குளப் வழி அன்ன கவ
இரண்ட கும் தாழ்ந்

ந

ப

பத்தல் - மான் குளம் அ த்திய இடத்ைதெயாத்த

யர்ந்த பத்த ைன ம்,;

5. விளக்கு அழல் உ வின் விசி உ பச்ைச - விளக்கின
நிறத்ைத ைடய விசித் ப் ேபார்த்த ற்ற ேதால்

எாிகின்ற

6. எய்யா இள சூல் ெசய்ேயாள் அ வயி - மிக அறியப்படாத இைளய
சூைல ைடய சிவந்த நிறத்ைத ைடேயாள அழகிைன ைடய வயிறின்
ெசய்ேயாெளன்றார், மயிெரா ங்கு விளங்கித் ேதாற் தற்கு.
----------7. ஐ

மயிர் ஒ கிய ேதாற்றம்ேபால - #ஐதாகிய மயிர் ஒ ங்கு படக் கிடந்த

@ேதாற்றர ேபால,
8. ெபால்லம் ெபாத்திய ெபாதி உ
மரத்ைதப் ெபாதித

ேபார்ைவ - இரண்

தைல ம் கூட் த்ைதத்த

ம் ேபார்ைவயிைன ம்,;

9 - 10. அைள வாழ் அலவன் கண் கண்டன்ன ைள வாய் ர்ந்த ரப் அைம
ஆணி - ைழயிேல வாழ்கின்ற ெஞண் ன் கண்ைணக் கண்டாெலாத்த
பத்த ரண் ஞ் ேசர்த்தற்குத் திறந்த ைளகளின் வாய் மைறதற்குக் காரணமாகிய
க்குதலைமந்த ஆணியிைன ம்,;
ேதால் ெஞகிழாமல்

க்கின ஆணிெயன்

ைரப்பர்.

அன்ன ஆணி ெயன்க.
11 - 2. எண்ணாள் திங்கள் வ விற் ஆகி அண்ணா இல்லா அைமவ வ வாய் உவாவிற்கு எட்டாநாளில்
திங்களின் வ ைவ உைடத்தாய் உண்ணாக்கில்லாத ெபா ந் தல் வந்த வறிய
வாயிைன ம்,;
13. பாம் அணந்தன்ன ஓங்கு இ
ஓங்கின காிய தண் ைன ம்,;

ம ப்பின் - பாம் தைலெய த்தாெலாத்த
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14. §மாேயாள் ன்ைக ஆய் ெதா க க்கும் திவவின் (15) – காிய
நிறத்ைத ைடேயா ைடய ன்ைகயில் அழகிைன ைடய ேநர்ந்த ெதா ைய
ெயாக்கும் வார்க்கட் ைன ம்,;
15. கண்கூ

இ க்ைக திண் பிணி திவ

- ஒன்ேறாெடான்

ெந ங்கின

இ ப்ைப ைடத்தாகிய திண்பிணிப்பிைன ைடய திவ .;
இ

நரம்

வக்கப்ப வ .;

16 - 8. ஆய் திைன அாிசி அைவயல் அன்ன ேவய்ைவ ேபாகிய விரல் உளர் நரம்பின்
ேகள்வி ேபாகிய நீள் சி ெதாைடயல் - அழகிைன ைடய திைனயாிசியிற்
குத்தலாிசிைய ஒத்த குற்றம்ேபாகிய விரலாலைசக்கும் நரம்பிைன ைடய
இைச ற் ப்ெபற்ற நீண்ட விசித்தைல ைடய ெதாடர்ச்சியிைன ம்.
19. மணம் கமழ் மாதைர மண்ணி அன்ன காட்சி (20) - க
ேதாற் கின்ற மாதைர ஒப்பித்தாெலாத்த அழகிைன

யாணஞ் ெசய்தைம

ைடய,;

20. அணங்கு ெமய் நின்ற அைம வ காட்சி - $யாழிற்குாிய ெதய்வம்
தன்னிடத்ேதநின்ற இலக்கணம் அைமதல்வ ம் அழகு.
-----------# ஐதாகிய - ெமல் தாகிய; சி பாண். 13, உைர.
@ ேதாற்றர

- ேதான் தல்; ெபா ந. 55, உைர.

§ "மாேயாள் - க நிறத்ைத ைடயாள்" (தக்க. 104, உைர)
$ யாழிற்குாிய ெதய்வம் மாதங்கி; சீவக. 411, 550, ந.
---ஆ

அைல கள்வர் பைட விட - வழிைய அைலக்கின்ற கள்வர் தம் ைகயிற்

பைடக்கலங்கைளக் ைகவி ம்ப ,
21 - 2. அ ளின் மா

தைல ெபயர்க்கும் ம

மறத்திைன அவர்களிடத் நின்
பாைல : ஆகுெபயர்.

ெபயர்க்கும் ம

இன் பாைல - அ ளின

மாறாகிய

தல் இனிய பாைலயாைழ,
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"ேகாேட பத்த ராணி நரம்ேப, மாடக ெமனவ ம் வைகயினதாகும்" என்றதனால்
மாடகெமாழிந்தன கூறினார்.
பத்த ைன ம் (4), ெபால்லம்ெபாத்திய (8) பச்ைசயாகிய (5) ேபார்ைவயிைன ம்
(8), ஆணியிைன ம் (10), வ வாயிைன ம் (12), ம ப்பிைன ம், (13)
வார்க்கட் ைன ம் (15), நரம்பின்ெறாடர்ச்சியிைன ம் (18), காட்சியிைன ம் (20)
உைடய பாைலயாெழன
க்க.
"ெகான்ைற க ங்கா

குமிழ்

ெகான்ைற ம் க ங்கா

க்குத் தணக்ேக" என்பதனால் ேகாட் ற்கு மரம்

மாம்; பத்தற்கு மரம் குமி ம்,

க்கும், தணக்குமாம்.

23. #வாாி ம் - நரம் கைளக் கூடத் த வி ம்,
@ வ த் ம் - உ வி ம்; வ த்தல் - நரம்ெபறிதெலன்

ைரப்பர்.

§ உந்தி ம் - ெதறித் ம்,
$ உறழ்ந் ம் - ஒன்ைறவிட்

ஒன்ைறத்ெதறித் ம்.

24. சீர் உைட நல் ெமாழி நீெரா

சிதறி - சீைர ைடத்தாகிய £ ேதவபாணிகைள

நீர்ைம டன் பரக்கப்பா ,
-------# "வார்தெலன்ற
@ வ த்தெலன்ற

சுட் விரற் ெசய்ெதாழில்" (சிலப். 7. கட் ைர, 12, அ ம்பத.)
சுட் விர

ம் ெப விர

ங்கூட்

நரம்ைப அக ம் ற ம்

ஆராய்தல்" (சிலப். 7. கட் ைர, 12, அ ம்பத.)
§ "உந்தெலன்ற

நரம் கைள உந்தி வ

நிரல்பட்ட ம் நிர ழிபட்ட
$ " உறழ்தெலன்ற

விற்பட்ட ம் ெம விற் பட்ட ம்

ெமன்றறிதல்" (சிலப். 7. கட் ைர, 12, அ ம்பத.)

ஒன்றிைடயிட் ம் இரண் ைடயிட் ம் ஆராய்தல் " ( சிலப். 7.

கட் ைர, 12, அ ம்பத.)
£ ேதவபாணிெயன்ப

ேதவர்ப்பரவெலன் ம், அ

ெப ந்ேதவ பாணி

சி ேதவபாணிெயன இ வைகப்ப ெமன் ம், அைவ த்தமிழ்க்கும் ெபா ெவன் ம்,
இைசத்தமிழில் வ ங்கால் ெசந் ைற த ய இைசப்பாக்கள்
பத்தின்பாற்ப ெமன் ம் கூ வர்; சிலப். 6 : 35, அ யார்.
----------# சீெரனேவ பாணி ம்

க்கும் உளவாயின.
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25. அறல் ேபால் கூந்தல் - ஆற்றல்ேபா
பிைற ேபால் தி

-

26. ெகாைல வில்
வத்திைன ம், ெகா

ம் கூந்த

ைன ம்,

தல் - பிைறேபால அழகிைன ைடய
வத்

த ைன ம்.

- ெகாைலத்ெதாழிைல ைடய விற்ேபா

ம்

கைட மைழ கண் - அழகிய கைடயிைன ைடய

குளிர்ச்சிைய ைடய கண்ணிைன ம்,
27. இல

இதழ் ைர ம் இன் ெமாழி

வர் வாய் - இலவின

இதைழெயாக்கும்

இனிய ெசால்ைல ைடய ெசம்ைம ைடத்தாகிய வாயிைன ம்,
28. பல உ

த்தின் பழி தீர் ெவள் பல் - பல ஞ்ேசர்ந்த

த் க்கள் ேபாற்

குற்றந்தீர்ந்த ெவள்ளிய பல் ைன ம், பல த்ெதன்றார், ஒ ேகாைவயாயி த்த ன்;
இனிப் பலவிைல ற்ற த்ெதன் மாம்.
29 - 30. [ மயிர்குைற க வி மாண்கைட யன்ன,
காதின் :]

ங்குைழ

சற் ெபாைறசால்

மயிர் குைற க வி மாண் கைட அன்ன (29) காதின் (30) - மயிைர ெவட் கின்ற
கத்தாிைகயி

ைடய மாட்சிைமப்பட்ட குைழச்ைசெயாத்த காதிைன ம்,

குைழ @ஊசல் ெபாைற சால் கா (30) - ெபா விைன ைடய மகரக்
குைழயி ைடய அைசவிைனப் ெபா த்தலைமந்த கா .
31. நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எ த்தின் - நாணம் வ த்தலாற் பிறைர
ேநாக்கா
32. ஆ

கவிழ்ந்த நன்ைம விளங்குகின்ற க த்திைன ம்,
அைம பைண ேதாள் - அைசகின்ற

ேதாளிைன ம், அாி மயிர்

ங்கில் ேபா

ம் ெப த்தைல ைடய

ன்ைக - §ஐம்ைம மயிாிைன ைடய

ன்ைகயிைன ம்,

33. ெந வைர மிைசய காந்தள் ெமல் விரல் - ெந ய மைலயின்
உச்சியிடத்தனவாகிய காந்தள்ேபா

ம் ெமல் தாகிய விர ைன ம்,
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34. கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி வி

வள் உகிர் - கிளியின

வாேயா

ஒப்பிைன ைடய ஒளிவி கின்ற ெப ைமைய ைடத்தாகிய உகிாிைன ம்,
----# சீர்

த யைவ தாளவிேசடங்கள்; சீர்,

ங்காலத்ைதத் தன்னிடத்ேத

உைடய ; பாணி, எ க்குங் காலத்ைதத் தன்னிடத்ேத உைடய ;

க்கு, நிக ங்

காலத்ைதத் தன்னிடத்ேத உைடய ; க த். கட ள். ந.
@ ஊசல் - அைச ; "ஊசலா ம் - அைசகின்ற" (சீவக. 68, ந.)
§ "ஐ மயிெரா கிய" (ெபா ந. 7)
------35. அணங்கு என உ த்த சுணங்கு அணி ஆகத்
வ த்தெமனத் ேதான்றின சுணங்கணிந்த மார்பிடத்
36. ஈர்க்கு இைட ேபாகா ஏர் இள வனம்

ைல (36) - பிறர்க்கு
ைலயிைன ம்,

ைல - ஈர்க்கும் ந ேவ ேபாகாத

எ ச்சிைய ைடய இைளய அ கிைன ைடய

ைல,

37. நீர் ெபயர் சுழியின் நிைறந்த ெகாப் ழ் - நீாிடத் ப் ெபயர் தைல ைடய
சுழிேபால உத்தம இலக்கணங்கள் நிைறந்த ெகாப் ழிைன ம்,;
38. உண்ெடன உணரா உய ம் ந வின் - உண்ெடன்
வ ந் மிைடயிைன ம்,;உயவிெனன்

பிற ண ரப்படாத

பாடமாயின், வ ந் தைல ைடயெவன்க.;

39. வண் இ ப் அன்ன #பல் காழ் அல்குல் - பல வண் னங்களின்
இ ப்ைபெயாத்த பல மணிேகாத்த வடங்கைள ைடய ேமகைலயணிந்த
அல்குைல ம்,;
காழ் : ஆகுெபயர்.
40. இ பி தட ைகயின் ெசறிந் திரள் குறங்கின் - ெபாிய பி யி ைடய
ெப ைமைய ைடய ைகேபால ஒ கவந் ெமல் தாகத் தம்மில் ெந ங்கி
ஒன்றித்திரண்ட குறங்கிைன ம்,;
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41. ெபா ந் மயிர் ஒ கிய தி ந் தாட்கு ஒப்ப - கைணக்காற்கு
இலக்கணெமன்றற்குப் ெபா ந்தின மயிர் ஒ ங்குபட்ட ஏைனயிலக் கணங்கள்
தி ந்தின கைணக்கா

க்குப் ெபா ந்த,;

42. [ வ ந் நாய் நாவிற் ெப ந்தகு சீற
வ ந்

நாய் நாவின் சி

அ

:]

- ஓ யிைளத்த நாயின

நாப்ேபாலச் சிறிய

அ யிைன ம்,;
41 - 2. தாட்கு ஒப்ப ெப
அ

தகு அ

- தா

க்குப் ெபா ந்தப் ெப ைம தக்கி க்கும்

ெயன்க.;
@ ெப ெவன்

தனிைல ெப ைமைய ணர்த்தி நின்ற .;

43. அரக்கு உ க்கு அன்ன ெச நிலன் ஒ ங்க ன் - சாதி ங்கத்ைத உ க்கின
தன்ைமையெயாத்த ெசய்யநிலத்ேத நடக்ைகயினாேல,;
44. பரல் பைக உழந்த ேநாெயா

சிவணி - சுக்கான்கல்லாகிய பைகயாேல

வ ந்தின ேநாேயாேட ெபா ந்தி,;
-----#

கு. 16. உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.;

@ "க வார் ெபாழில்" (ேத. பிரம ரம்), "க க்ெகாள் ேசாைல" (ேத. ஆ ர்)
என்பவற்றில், க ெவன்

ம்

தனிைல க ைமைய

ணர்த்தி நின்றைம காண்க.

-----------45. மரல் ப த்தன்ன ம கு நீர் ெமாக்குள் - மரல் ப த்தாற் ேபான்ற

ம்

நீைர ைடய ெகாப் ளம்,
46. #நல் பகல் அந்தி நைட இைட விலங்க

ன் - நன்றாகிய உச்சிக்காலமான

சந்தியிேல நடத்தைல ந ேவ தவிர்தலாேல,
47. ெபைட மயில் உ வின் ெப
மயில்ேபா

ம் சாய ைன

தகு பா னி - ெபைடமயில கு நின்ற

ைடய கல்விப்ெப ைம தக்கி க்கின்ற பா னி,
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கூந்த ைன ம்

த ைன ம் (25)

வத்திைன ம் கண்ணிைன ம் (26)

வாயிைன ம் (27) பல் ைன ம் (28) காதிைன ம் (30) எ த்திைன ம் (31)
ேதாளிைன ம் ைகயிைன ம் (32) விர ைன ம் (33) உகிாிைன ம் (34)
ைலயிைன ம் (36) ெகாப் ழிைன ம் (37) ந விைன ம் (38) அல்கு ைன ம் (39)
குறங்கிைன ம் (40) சீற யிைன ம் (42) உ விைன
இங்ஙனம் சீற

ங்கூட்

ைடய பா னிெயன்க.

எண்ணாக்கால் தைல தல் அ யீறின்றாகக் கூறிற்றாம்.

48. பா ன பாணிக்கு ஏற்ப - பா ன தாளத்திற்குப் ெபா ந்த,
48 - 9. நாள் ெதா ம் களி

வழங்கு அதர் கானத்

அல்கி - நாேடா ம்

யாைன லாவ ம் வழிைய ைடய காட் டத்ேத தங்கி,
50 - 51. [ இைலயின் மராத்த ெவவ்வந் தாங்கி, வைலவலந் தன்ன ெமன்னிழன்
ம ங்கின் :]
இைல இல் மராத்த வைல வலந்தன்ன ெமல் நிழல் ம ங்கில் - இைலயில்லாத
@மராத்திடத்தனவாகிய வைலைய ேமேல கட் னாெலாத்த ெமல்

ய நிழ னிடத்ேத,

எவ்வம் தாங்கி - ெகாப் ளால் (45) வந்த வ த்தந்தாங்கி,
இனி, ஞாயிற்றின் ெவம்ைமயால் தனக்குவந்த எவ்வத்ைதத்தாங்கி இைலயில்லாத
மராமரெமன மராமரத்தின்ேமல் ஏற் த மாம்.
52. கா உைற கட ள் கடன் கழிப்பிய பின்ைற - காட் ன் கண்ேண தங்குகின்ற
ெதய்வத்திற்கு மனமகிழ்ச்சியாகச் ெசய் ம் ைறைமகைளச் ெசய் விட்டபின் .
ெபா ந (3), பா னி (47) ெசந்நிலெனா ங்க ன் (43) அவள கள் (42) பரற்பைக
ழந்த ேநாெயா சிவணித் (44) தம்மிடத்ேத ெகாண்ட ெமாக்குளால் (45) தனக்கு வந்த
வ த்தத்ைதத் தாங்கித் (50) தான் நைடையத் தவிர்தலாேல (46) கானத்தின் (49)
ெமன்னிழன் ம ங்கில் (51) தங்கிப் (49) பாைலயாைழ (22) வாாி ம் வ த் ம் உந்தி
ம் உறழ்ந் ம் (23) வாசித் , பா னி பாணிக்ேகற்பச் (48) சீ ைட நன்ெமாழி
நீெரா சிதறிக் (24) கா ைற கட ட்கடன் கழிப்பிய பின்ைறெயன
கடன்கழித்தல் - தடாாிைய வாசித்தல்.;

க்க.;
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------# நன்பகல் - உச்சிக்காலம்; க த். 74 : 10, ந; . ெவ. 39, உைர.
@ மரா - மராமரம் ; மைலப . 395; இ

சுள்ளிெயன ம் வழங்கும்; குறிஞ்சிப். 66, ந.

------53 - 4. பீ

ெக

தி வின் ெப

ெபயர் ேநான் தாள்

ரசு

ழங்கு தாைன

# வ ம்கூ - ெப ைம ெபா ந்தின ெசல்வத்ைத ம் ெபாிய ெபயர்கைள ம்
வ ைய ைடய யற்சிைய ம் ெவற்றி ரசு ழங்கும் பைடயிைன
ைடய ேசர
ேசாழ 2பாண் யர் தம்மிற் பைகைம நீங்கிச் ேசர்ந் ,;
55. அரசு அைவ இ ந்த ேதாற்றம் ேபால - ெசல்வக்குைறபா ன்றி அரசி த்தற்குாிய
அைவயாகவி ந்த ேதாற்றர ேபால,;
ேதாற்றம்ேபால இன்ைம தீரவந்தெனன் (129) என ேமேல கூட் க.;
இனி, அரசைவயி ந்த ேதாற்றம்ேபால வ
பற்றியெவன்
ர

த

ம் ெம

ம் சம

மாகப் பா தைலப்

பாட் ன் ேமேலற்றிப் ெபா ள் கூறின், குல ம் ெசல்வ ம்

யவற்றால் தம்மில் ஒத்தாைர உவமித்த ன், அவர்க்கும் வ

ம் ெம

ம்

சம ெமன் ம் குணங்கள் எய் மாத ன், அங்ஙனங்கூறல் ெபா ந்தாைம ணர்க;
அன்றி ம் பயேன ஈண் உவைம ெயன் உணர்க.
இனிப்பாட் @நி த்த கீதவாச்சியத்ைத
உவமித்தாெரன்பா
ளர்.

ைடைமயின், அரசேரா

56 - 7. பாடல் பற்றிய பயன் உைட எழாஅல் ேகா யர் தைலவ - மிடற் ப்பாடைலத்
ெதாடங்கி ெய ந்தி ந்த பயன்கைளத் தன்னிடத்ேத ைடத்தாகிய யாைழ ைடய
கூத்தர்க்குத் தைலவேன,;
இவன் §ேபார்க்களம்பா ம் ெபா நனாதலா
இன்ைமயா ம் இங்ஙனம் கூறினார்.
57. ெகாண்ட

ம், கூத்தாில் இவனிற் சிறந்த கூத்தர்

அறிந - பிறர் மனத் க்ெகாண்டதைனக் குறிப்பால் அறியவல்லாய்,
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வெரன்ப

ேசர ேசாழ பாண் யர்கைளக் குறிக்கும் ெதாைகக் குறிப் ச்

ெசால்லாகத் ெதான்

ெதாட்

வழங்கப்ப ம்; "வண் கழ்

வர் தண்ெபாழில்

வைரப் " (ெதால். ெசய். சூ. 79)
@ இைவ

ன் ம் ‘ெகாட்டாட் ப்பாட் ' எனத் தமிழில் வழங்கப்ெப ம்;

"ெகாட்டாட் ப்பாட்டாகிநின்றாைன", "ெகாட்டாட் ப் பாட்ெடா ேயாவாத் ைற ர்"
(ேத); "ெகாட்டாட் ப்

சாந்தம்" (தக்க. 114, உைர)

§ ெபா ந ம் ஏர்க்களம்பா ந ம் ேபார்க்களம் பா ந ம் பரணி பா ந ெமனப்
பலராம் (ெதால். றத்திைண. சூ. 36, ந.)
-----58. அறியாைமயின் ெநறி திாிந்
தப்பி ேவெறா
59. ஆ
நீ

ஒராஅ

- வழியறியாைமயினாேல இவ்வழிையத்

வழியிற் ேபாகாேத,;

எதிர் ப த

ம் ேநாற்றதன் பயேன- இவ்வழியிேல என்ைனக் காண்ட

ம்

ற்பிறப்பிற் ெசய்த நல்விைனப்பயன்,;
60. [ ேபாற்றிக் ேகண்மதி கழ்ேமம் ப ந :] கழ் ேமம்ப ந ேபாற்றி ேகண்மதி -

றத்தார் கைழ அரசைவகளிேல ேமம்ப த்தவல்லாய், யான்கூ கின்றவற்ைற
வி ம்பிக்ேகட்பாயாக;;
61 - 2. ஆ பசி உழந்த நின் இ

ேபர் ஒக்கெலா

அ கின்ற பசியாேலவ ந்தின நின்
ெதாட்

நீ

பசி ஒராஅல் ேவண் ன் -

ைடய காிய ெபாிய #சுற்றத்ேதாேட ெதான்

வந்த பசி நின்ைனக் ைகவி தல் வி ம் ைவயாயின்,;

62 - 3. நீ

இன்

எ மதி - நீட் த்த ன்றி எ ந்தி ப்பாயாக;

வாழி - நீ வாழ்வாயாக;
63. ஏழின் கிழவ - குரல்
ஏழின்கண்

த்தம் ைகக்கிைள உைழ இளி விளாி தாரெமன்

ம் உாிைம ைடயாய்,;

64. [ ப மர

ள்ளிய பறைவயின் யா

ம் :]

ம் நரம்
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யா

ம் ப மரம் உள்ளிய பறைவயின் - ெசல்வ ெமய்திய யா

ம்

ன்

ப த்தமரத்ைத நிைனத் ச் ெசல்கின்ற ட்ேபால,;
64 - 5. அவன் இ ெமன் சும்ைம இடன் உைட வைரப்பின் - அவ
இ ெமன்ெற ம் ஓைசயிைன ைடய அகல ைடத்தாகிய மதி
66. நைச நர் தைடயா நல் ெப

ைடய

ல்.;

வாயில் - நச்சிவந்தார்க்குத் தைடயில்லாத

நன்றாகிய ெபாிய ேகா ரவாயி ன் கண்ேண,
67. இைசேயன் க்கு - வாயிேலா
என் இ ம்ைப தீர -என்

க்குக் கூறாமற் குந் ,;

ைடய மி தீர்தல் காரணமாக,

68. எய்த்த ெமய்ேயன் எய்ேயனாகி -@ ன் இைளத்த உடம்ைப ைடய யான்
அவ்வாயிற்குள்ேள ெசன்ற உவைகயாேல பின் இைளப் த்தீர்ந் ,;
69 - 70. ைபத்த பாம்பின் த்தி ஏய்ப்ப ைக கச இ ந்த என் கண் அகல் தடாாி படம்விாித்த பாம்பின ெபாறிைய ெயாப்பக் ைகயின வ ப்பட் க்கிடந்த என
கண்ணகன்ற உ க்ைகயில் ேதாற் வித்த,;
-------# "பழம்பசி கூர்ந்தெவம் மி ம்ேப ெராக்கெலா " (ெப ம்பாண், 25)
@ "ெவன்ேவ லண்ணற் காணா

ங்ேக, நின்னி

ம் ல் ேய மன்ேன யினிேய,

இன்ேன மாயிேன மன்ேன" ( றநா. 141 : 7 - 9)
--------71 - 3. #1[ இ சீர்ப் பாணிக் ேகற்ப விாிகதிர், ெவள்ளி
ெலான்றியான் ெபட்டா வளைவயின் :]
இ

சீர் பாணிக்கு ஏற்ப ஒன்

தாளத்திற்குப் ெபா ந்த ஒ
விாி கதிர் ெவள்ளி

ைளத்த நள்ளி ள் வி ய,

யான் ெபட்டா அளைவயின் - இரட்ைடத்

பாட் ைண யான் ேபணிப் பா வதற்கு

ன்ேன,

ைளத்த நள் இ ள் வி யல் - விாிகின்ற கிரணங்கைள ைடய

ெவள்ளிெய ந்த ெசறிந்த இ ைள ைடய வி யற் காலத்ேத,;
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73 - 4. ஒன்றிய ேகளிர் ேபால ேகள் ெகாளல் ேவண்
ெபா ந்திய நட்டாைரப்ேபால என்

டன் உற ெகாள்

-

ன்ேப தன்ேனா
தைல வி ம்பி,;

75. ேவளாண் வாயில் ேவட்ப கூறி - தான் உபகாித்தற்கு வழியாகிய
@இரப்பிைனேய யான் எப்ெபா
76. கண்ணில் காண நண்

ம் வி ம் ம்ப

உபசாரங்கைளக்கூறி,;

வழி இாீஇ - தன் கண்ணிேல கா

ம் ப

தனக்கு

அண்ணிதான இடத்திேல என்ைன இ த்தி,;
77. ப கு அன்ன அ கா ேநாக்கேமா

- தன்ைனக் கண்ணாற் ப குந்

தன்ைமையெயாத்த ெகடாத பார்ைவயாேல,
78. [ உ கு பைவேபா ெலன் குளிர்ெகாளீஇ :] என் உ கு பைவேபால்
குளிர்ெகாளீஇ - என்ைப, உ கும் ெம கு
ெகா

த யனேபால் ெநகி ம்ப

குளிர்ச்சிையக்

த்தி,;

ேநாக்கத்தாேல (77) ெகா
79. ஈ ம் ேப

ம் இ ந்

80 - 81. [ ேவெரா

த்திெயன்க.;
இைறகூ

நைனந்

- ஈ ம்ேப

ேவற்றிைழ

ம் கூ யி ந்

ைழந்த,

அரசாண் ,;

ன்னற் சிதாஅர்

வர நீக்கி :];

ேவெரா நைனந் ேவ இைழ ைழந்த ன்னல் சிதாஅர் நீக்கி - ேவர்ப்பாேல
நைனந் சர கள் உள்ேள ஓ தற்குக் காரணமாகிய ைதத்தற்ெறாழிைலைடயனவாகிய சீைரைய என்னிடத்தினின் ம் ேபாக்கி,;
-----------# ெபா நர் வி யற்காலத்ேத ெசன் தடாாி ெகாட் ப் பா த ம் ேகட்ட
உபகாாிகள் அப்ெபா நர்க்கு ேவண் யவற்ைற அளித்த ம் பண்ைடக்கால
வழக்கம்; . ெவ. 206.;
@ "இரக்க விரத்தக்கார்க் காணிற் கரப்பின், அவர்பழி தம்பழியன் ", "கரப்பிலா
ெநஞ்சிற் கடனறிவார்
ேபா

ன்னின், றிரப் ேமா ேரஎ

ங் கரத்தல், கனவி

--------

ைடத் ", "இரத்த

மீதேல

ந் ேதற்றாதார் மாட் " (குறள். 1051, 1053 - 4)
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82 - 3, ேநாக்கு

ைழகல்லா

ண்ைமைய

வர (81) நல்கி - கண்ணிற்பார்ைவ இஃ
வாராத
பாம்பின

கனிந்

உாி அன்ன அ ைவ

இைழ ேபான வழிெயன்

ண்ைமைய ைடயவாய்ப் # த்ெதாழில்
ேதாைலெயாத்த

அர

குறித் ப்பார்க்க

ற் ப்ெபற்ற தன்ைமயாற்

கிைல மிகநல்கி,; வரெவன்பதைன இதெனா

கூட் க.;
84 - 5. [ மைழெயன ம
மகளிர் :]

ம் மகிழ்ெசய் மாடத், திைழயணி வனப்பினின்னைக

இைழ அணி வனப்பின் இன் நைக மகளிர் - இைழகைளயணிந்த அழகிைன ைடய
பாட்டா ம் கூத்தா ம் வார்த்ைதயா ம் அரச க்கு இனிய மகிழ்ச்சிையச்
ெசய் மகளிர்,;
இதைன, "இன்னைக யாயேமா
சி பாணாற்றி ம்.

ந்ேதாற் கு கி" (220) என்றார்,

84 - 7. [ ேபாக்கில் ெபாலங்கல நிைறயப் பல்கால், வாக்கு தரத்தர :]
84 - 7. ம ள் ெசய் ம் மகிழ் மைழெயன மாடத் பல்கால், வாக்கு - உண்டார்
மயங்குதைலச் ெசய் ங் கள்ைள மைழெயன் ம்ப மாடத்திடத்ேத பல்கா ம்
வார்த் ,;
மகிழ் : ஆகுெபயர்.;
86 - 7. ேபாக்கு இல் ெபாலங்கலம் நிைறய தர தர - ஓட்டமற்ற ெபான்னாற் ெசய்த
வட் ல் நிைறயத் தரத்தர,;
87 - 8. வ த்தம் ட ஆர உண் ெப அஞர் ேபாக்கி - வழி ேபான வ த்தம்
ேபாம்ப நிைறய ண் கள் ண்ணப் ெப கிேல ெமன் ெநஞ்சிற் கிடந்த ெபாிய
வ த்தத்ைத ம் ேபாக்கி,;
89. ெச க்ெகா

நின்ற காைல - மகிழ்ச்சி டேன நான் நின்ற அந்திக் காலத்ேத,;
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89 - 90, மற்
பின் அவ

அவன் தி

கிளர் ேகாயில் ஒ

சிைற தங்கி - இங்ஙனம் மி

தீர்ந்த

ைடய ெசல்வம் விளங்குகின்ற ேகாயி ல் ஒ பக்கத்ேத கிடந் ,;

அவைனச் ேசவித்

நிற்கின்ற நங்குலத்தி

ள்ள மகளிர் (85) ெபாலங்கல நிைறய

(86) மகிைழ (84) வார்த் த் தரத்தர (87) உண்
தங்கிெயன

ேபாக்கிக் (88) ேகாயி ல் ஒ சிைறத்

க்க.;

91 - 2. தவம் ெசய் மாக்கள் தம் உடம் இடா அ அதன் பயம் எய்திய அளைவ
மான - மிக்க தவத்ைதச் ெசய்கின்ற மாக்கள் தம் ைடய தவஞ்ெசய்த உடம்ைபப்
@ேபாகடாேதயி ந்

அத்தவத்தாற் ெப ம் பயைனப்ெபற்ற தன்ைமையெயாப்ப,;

§மக்கெளன்னா

மாக்கெளன்றார்,

ேப

குறியா

ெசல்வத்ைதக் குறித்த ன்,;

-----#

கு. 15-இன் குறிப் ைரையப் பார்க்க.

@ ேபாகடெலன்ப

பண்ைடக்கால வழக்கு; அஃ

வழங்கும்; "மத்த ளந்தான், விண் க ெவறிந்

இப்ேபா

ேபாடெலன

ேபாகட்ேடா னன் விைரந்

ரன்"

(பிர . மாையேகாலா. 39)
§ "மா

மாக்க

ைமயறி வினேவ", "மக்க டாேம யாறறி யிேர" (ெதால்.மர . சூ. 32,

33) என்பைவ ம், "ெபா தளந்தறி ம் ெபாய்யா மாக்கள்" ( ல்ைல. 55) என்பதில்
மாக்கெளன்பதற்கு அறிவில்லாேதாெரன் ம், "மடக்கு

மாக்கேளா " (க த.◌் 82 : 9)

என்பதற்கு, ‘மடப்பத்ைத ைடய சிறிய அறிவில்லாத மகளிேராேட' என் ம், "
பாைட மாக்கள்" (சீவக. 93) என்பதன் விேசட
ஐயறிவிற்குாிய மாக்கெளன்

ைரயில், ‘மிேலச்சராத ன்

ம் ெபயராற் கூறினார்' என் ம், "ேகாயின்மாக்கள்"

(சீவக. 1278) என்பதில், ‘மக்கட்குாிய மனனின்றி அறி
ஐயறி ைடயாெரன்
உைரக

வ

ெகட்டைமயின்,

'மாக்கெளன்றார்' என் ம் நச்சினார்க்கினியர் எ திய

ம், "மக்கட்பத ெயனல்" (குறள். 196) என் ழி, ‘அறிெவன்

உள்ளீ ன்ைமயின் மக்கட்பத ெயன்றார்' என்
ைர ம் இங்ேக ேகாடற்குாியன.

ம்

பாிேமலழகர் எ திய விேசட

-----93. ஆ

ெசல் வ த்தம் அகல நீக்கி - வழிேபான வ த்தத்ைத என்னிடத் ச் சிறி ம்

நில்லாமற் ேபாக்கி,;
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94 - 5. [ அனந்தர் ந க்க மல்ல தியாவ , மனங்கவல் பின்றி மாழாந் ெத ந்

:]

அனந்தர் ந க்கம் அல்ல மனம் கவல் யாவ ம் இன்றி எ ந் -கள்ளின்
ெச க்கா ண்டான ெமய்ந்ந க்கமல்ல ேவ மனக்கவற்சி சிறி மின்றித்
யி

ணர்ந் ,கவல் , கவற்சிெயனப் ெபயராய் நின்ற .;

96. மாைல அன்னேதார் ன்ைம ம் - யான் அவைனக் காண்பதற்கு

ன்னாளின்

மாைலக்காலத்தில் என்னிடத்தில் நின்ற ெசால் ற்ெகட்டாத மி ைய ம்,;
#அன்ன

: ெநஞ்சறிசுட் .

---# "உண் ைவத் தைனய நீ ம்" (சீவக. 271) என்பதில், ‘அைனய, ெநஞ்சறி
ெபா ண்ேமற் ' என்பர் ந. ; "ஆடரவக் கிண்கிணிக்கா லன்னாேனார் ேசடைன" (ேத.
தி நா. ஆ ர்) எனபதில் அன்னாெனன்ப ம் இத்தைகயேத.
---96 - 7. காைல கண்ேடார் ம
ம் வண் சூழ் நிைல ம் மாழாந் (95) அவைனக்கண்ட மற்ைற நாட்காலத்தில் என்ைனக் கண்டவர் ெந நல்
வந்தவனல்லெனன் ம
தற்குக் காரணமான வண் கள் இைடயறா
ெமாய்க்கின்ற தன்ைமைய ம் யான் கண்
மாழாந்ெதன்பதைன இதெனா
பல ந நாற்றங்க
98. கன
என்

ம் தா

மயங்கி,;

கூட் க.

ைடைமயின், வண் சூழ் நிைலெயன்றான்.;

என ம ண்ட என் ெநஞ்சு ஏமாப்ப - இ

ைடய ெநஞ்சு நனெவன்

கனவாயி க்குெமன்

ணிய,;

99. வல் அஞர் ெபாத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப வ ய மி யா

ண்டாகிய வ த்தம்

ெபாதிந்த கூட்டத்தார் மனம் மகிழ்ச்சி மிக,;
100. கல்லா இைளஞர் ெசால்
ற்றக்கற்

காட்ட - அவற்குாிய கழ்கைளத் தாங்கள்

என்பின்னின்ற இைளயவர் அவற்ைறச் ெசால் க் காட்ட,

கல்லாெவன்ப

ெசய்யாெவன்

கலங்கிய

ெமச்சம்.

38

இனித் தத்தம் சி ெதாழிலன்றி ேவெறான் ங்கல்லாத இைளஞர் ெந நல்வந்தவன்
இவெனன்

அரச

க்குச் ெசால்

க்காட்ட ெவன்

மாம்; என்ற , இவன் ேவ பா

#கூறிற்றாம்.
101. க ெமன கைரந் வம்ெமன கூஉய் - அ ேகட் அவர்கைளக் க க
அைழத் வா ெமன் வாயிேலார்க்குக் கூறி யாங்கள் ெசன்ற பின் தான்
அ

கவா ெமன்

அைழக்ைகயினாேல,

"ஏேனா ந் தம்ெமன" (ம ைரக். 747) என் ழித் தம்ெமன்ப
ேபால வம்ெமன்ப
102. அதன்

ம் ெபா ட்டாய் நின்ற .;

ைற கழிப்பிய பின்ைற - அக்காட்சியிடத் ச் ெசய் ம்

யாங்கள் ெசய்
பதன் அறிந்

வா ெமன்

தா ெமன நின்றாற்

ைறைமகைள

த்தபின் ,
- காலமறிந் ,;

103 - 4. ராஅய் ற்றிய
ைவ அம்
க்கின் பராஅைர ேவைவ ப கு என
தண் - அ கம் ல்லாற்றிாித்த ப ைதையத்தின்ற ெசம்மறிக்கிடாயின
அழகிைன ைடய
க்கினதிற் பாியேமற் குறங்கு ெநகிழெவந்ததைன வி ங்ெகன்
@பலகாலைலத் ,;
105 - 6. [ காழிற் சுட்ட ேகா ன் ெகா ங்குைற, ழி
ழின் வாய்ெவய் ெதாற்றி :]
காழின் ெகா ஊன் சுட்ட ெகா குைற ெவய் வாய் ஊழின் ஊழின் ஒற்றி - இ ப்
நாராசத்ேத ெகா த்த இைறச்சிகைளக் ேகாத் ச் சுட்ட ெகா விய ெபாிய தைசகளின்
ெவம்ைமைய வாயிடத்ேத இடத்தி

ம் வலத்தி

ம் ேசர்த்தி ஆற்றித் தின் ,;

--------# "காைலக் கண்ேடார் ம
காண்க.

ம் வண்

சூழ்நிைல" (ெபா ந. 96-7) என்றைதக்

@ "உண்ணீ ண் ணீெரன் பசாியார் தம்மைனயி, ண்ணாைம ேகா
(ஒளைவயார் பாடல்) என்ப இங்ேக நிைனவிற்கு வ கின்ற .
---------

ெப ம்"
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107. அைவ அைவ

னிகுவம் எனிேன -

க்கின இைறச்சிைய ம்

சூட் ைறச்சிைய ம் யாங்கள் இனிேவண்ேடெமன்ைகயினாேல,;
107 - 8. சுைவய ேவ

பல் உ வின் விரகு தந்

இாீஇ - இனிைம ைடயவாய்

ெவவ்ேவறாகிய பலவ விைன ைடய #பண்ணியாரங் ெகாண் வந்
தின்

ம்ப

அவற்ைறத்

எங்கைளயி த்தி,;

உபாயங்களாற் பண்

த ன், விரெகன்றார்; ஆகுெபயர்.;

109 - 10. (மண்ணைம ழவின் பண்ணைம சீறியா, ெழாண்
ங்க :] பண் அைம சி யாழ் ஒள் தல் விற யர் மண் அைம
பண் குைறவற்ற சிறிய யாைழ ைடய ஒள்ளிய
பா யா வார் மார்ச் சைனயைமந்த

ழவின

தல் விற யர் பாணி
ழவின் பாணி ங்க -

த ைன ைடய @விறல்படப்
தாளத்திற்கு ஆ ம்ப ,

111. மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி - மகிழ்ச்சிைய ைடய கள்

ண்ட ேல பலநாள்

ேபாக்கி, இனி, பதம் கால மாம்;
111 - 2. ஒ

நாள் அவிழ் பதம் ெகாள்க என்

உணைவ ம் ெகாள்வாயாகெவன்
112 - 4.
க்கல் விரெலன்

இரப்ப - ஒ நாள் ேசாறாகிய

ேவண் க்ெகாள்ைகயினாேல,

கிற் தைக ரைவ ேபாகிய ாியா அாிசி விரெலன நிமிர்ந்த நிரல் அைம
ல்ைல ைகயின் தைகைமயிைன ைடய வாியற்ற இைட ாியாத அாிசி
ம்ப

ெந கின ஒன்ேறாெடான்

ேசராத ேசாற்ைற ம்,

ப த்த அாிசிைய ஆக்கினைமேதான்ற நிரலைம

க்கெலன்றார்.;

115 - 6. பரல் வைற க ைன §கா யின் மிதப்ப அயின்ற காைல - பரைலப்
ெபாாித் அதேனாேட கூட் ய ெபாாிக்கறிகைள ம் க த்திடத்ேத வந் நிரம் ம்ப
வி ங்கினகாலத்ேத,;
இனி, கா ையப் ளிங்கறியாக்கிப் ளிங்கறிேயாேட நிரம்ப வி ங்கின
காைலெயன்
ைரப்பர்.
116. பயின்

இனி

இ ந்

- அவைனவிடாேத இனிதாகவி ந் ,;
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--------# (பி-ம்.) ‘பண்ணிகாரம்'
@ விறைல வட

லார் சத் வெமன்பர்

§ கா க த்ெதன்பைத, "கா யிழந்
எனபதனா
ணர்க.

கவந்தமதாய்" (கந்த. சூரபன்மன்வைத. 136)

-------117 - 8. [ ெகால்ைல
ெகா ேவய்ப்பப் பல்ேல, ெயல்ைல மிர
ன்றின்
ம ங்கி :] பல்ேல ெகால்ைல உ ெகா ஏய்ப்ப எல்ைல ம் இர ம் ஊன் தின்
ம ங்கி - எம் ைடய பற்கள் ெகால்ைலநிலத்ேத
த ெகா ைவ ெயாப்பப்பக ம்
இர ம் இைறச்சிையத்தின்

ைனம ங்கி,;

119. உயிர்ப்ப இடம் ெபறாஅ

ஊண்

னிந்

- இைளப்பாற இடம் ெபறாேத

இவ் ண கைள ெவ த் ,; ற்கூறியனெவல்லாம் உண்டற்ெறாழிற்கு
உாிைம ைடைமயின், ஊண்

னிந்ெதன்றார்.

119 - 22. [ ஒ நாட், ெசயிர்த்ெத

ெதவ்வர் திைற ைற ேபாகிய, ெசல்வ ேச ெமந்

ெதால்பதிப் ெபயர்ந்ெதன, ெமல்ெலனக் கிளந்தன மாக :]
ெசயிர்த்

எ

ெதவ்வர் திைற

பைகவைரத் திைறெகாள்

ைற ேபாகிய ெசல்வ - குற்றத்ைதச் ெசய்ெத ந்த

ம் கூ பா கெளல்லாம்

யப்ேபான ெசல்வா,

ெபயர்ந் எம் ெதால் பதி ேச ம் என ெமல்ெலன ஒ நாள் கிளந் தனமாக - இனி
மீண் எம் ைடய பைழய ஊாிடத்ேத ெசல்ேவெமன் ெமத்ெதன ஒ நாளிேல
ெசான்ேனமாக,;
ெதால்பதிெயன்றார், இ

ம் தமக்குப்பதிெயன்ப

ேதான்ற,;

122 - 4. [ வல்ேல, யகறி ேராெவம் மாயம் விட்ெடனச், சிரறிய வன்ேபாற் ெசயிர்த்த
ேநாக்கெமா :]சிரறியவன்ேபால் ெசயிர்த்த ேநாக்கெமா எம் ஆயம் விட் வல்ேல
அகறிேரா என - அ ேகட் க் ேகாபித்தான்ேபால எமக்கு வ த்தத்ைதச் ெசய்த
பார்ைவ டேன எம் திரைளக்ைகவிட்

விைரந்

ேபாகின்றீேராெவனச் ெசால் ,;
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125 - 6. [
ய
ெகாள்ெகன :]

யன்ன

ங்குநைடக் குழவிெயா , பி

ணர் ேவழம் ெபட்டைவ

#பி
ணர் ேவழம் அ
அன்ன ங்கு நைட குழவிெயா ெகாள்க என பி ெயா
ணர்ந்தகளி கைளத் தம் அ கள்
யின் கண்ைண ெயாத்த அைசந்த
நைடயிைன ைடய கன் க

டேன ைகக்ெகாள்வாயாக ெவன்

ெசால் ,

127. [ தன்னறி யளைவயிற் றரத்தர :] ெபட்டைவ (126) தன் அறி அளைவயின் தர
தர - பின் ம் தான் வி ம்பியி ந்த ஊர்திகள் ஆைடகள் அணிகலங்கள்
த யவற்ைறத் தான் அறிந்த அளவாேல ேமன்ேமேலதர,;
-------# பாிசிலர்க்குக் களிற்ேறா
வழக்கம்; "மன் ப
மைலெக

கன்ைற ம் பி ைய ம் வழங்குதல் பண்ைடக்கால

பாிசிலர்க் காணிற் கன்ெறா , கைறப

யாைன யிாியல் ேபாக்கும்,

நாடன் மாேவ ளாஅய்" ( றநா. 135 : 11 - 3)

--------127 - 8. யா
என்

ம் என் அறி அளைவயின் ேவண் வ

ெகாண்

- யா

ம்

ைடய குைறகைள யானறிந்த அளவாேல ேவண் வனவற்ைற வாாிக்ெகாண் ,;

129. இன்ைம தீர வந்தெனன் - மி
யா

கந்

எக்கால ம் இல்ைலயாம்ப

வந்ேதன்;

ம் அவன் (64) வைரப்பின் (65) வாயிற்கண்ேண (66) க்கு என் இ ம்ைப

தீர்தல்காரணமாக (67) எய்ேயனாகி (68) வி யற்காலத்ேத (72) ஒன்

யான்ெபட்டா

அளைவயிற் (73) ெகாளல்ேவண் க் (74) கூறி (75) இ த்தி (76) ேநாக்கத்தாேல (77)
குளிர்ெகா

த்திச் (78) சிதார்நீக்கித்

வர (81) நல்கி (83) மகளிர் (85) மகிைழ (84)

வார்த் த்தரத்தர (87) உண் ேபாக்கி (88) நின்றகாைலத் (89) தங்கி (90) நீக்கி (93)
எ ந்

(95) ஏமாப்பச் (98) ெசால் க்காட்டக் (100) கூ

பின்ைறத் (102) தண்
(108)

ைகயினாேல (101) கழிப்பிய

(104) ஒற்றி (106) ேவண்ேடெமன்ைகயினாேல (107) இாீஇத்

ங்கக் (110) கழிப்பி (111) இரப்ப (112) அயின்றகாலத்திேல இ ந்

ம ங்கி (118)

னிந்

(116)

(119) ேச ெமன (121) ஒ நாட் (119) கிளந்தனமாக (122)

அகறிேராெவனச் ெசால் த் (123) தரத்தர யா
பயெமய்திய அளைவமான (92) ேவண் வ

ம் (127) தவஞ்ெசய்மாக்கள் (91) அதன்
கந் ெகாண்

ேதாற்றம்ேபால (55) இன்ைமதீர வந்தெனெனன விைன

(128) அரசைவயி ந்த
க்க.
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129 - 30. ெவன் ேவல் உ வம் பல் ேதர் இைளேயான் சி வன் - ெவன்ற
ேவ ைன ைடய அழகிைன ைடய பலேதாிைன ைடய இளஞ்ேசட் ெசன்னி ைடய
தல்வன்,;
ெவன்ற ேவற் தல்வன்.
131.

கன் சீற்றத்

உ ெக

கு சில் -

கன

சீற்றம் ேபா

ம்

சீற்றத்ைத ைடய உட்குதல் ெபா ந்திய தைலவன்,;
132. தாய் வயிற்
வயிற்றிேலயி ந்

இ ந்

தாயம் எய்தி பிறந்

அரச ாிைமையப் ெபற் ப் பிறந் ,;

#தான் பிறக்கின்ற காலத் ப் பிறவாேத நல்ல
வயிற்றிேலயி ந்

(137) - தா ைடய

கூர்த்தம் வ மள ம் தா ைடய

பிறக்ைகயினாேல அரச ாிைமையப் ெபற் ப் பிறந்ெதன்றார்.;

133. எய்யா ெதவ்வர் ஏவல் ேகட்ப தன்வ யிைனயறிந்

ன் தன்வ யறியாத பைகவர் பின்

ஏவின ெதாழிைலச் ெசய்ய,;

------# ேகாச்ெசங்கட் ேசாழ ம் பிறக்கின்ற காலத் ப் பிறவா
வ மள ம் தாயி

ைடய வயிற்றிேலயி ந்

நல்ல

கூர்த்தம்

பிறந்தாெரன் ம், அக்காரணத்தால்

அவர் சிவந்த கண்ைண ைடயராயினாெரன் ம் கூ வர்; இத்தைகேயாைர, "க விேல
தி
ைடயவர்" என்பர்.
------134. ெசய்யார் ேதஎம் ெத மரல் க ப்ப - ஏவல் ெசய்யாத பைகவர் ேதசம்
மனக்கவற்சி ெப க,;
135 - 6. #[ பவ்வ மீமிைசப் பகற்கதிர் பரப்பி, ெவவ்ெவஞ் ெசல்வன் விசும் டர்ந்
தாங்கு :] ெவ ெவ ெசல்வன் ெபௗவம் மீமிைச பகல் கதிர் பரப்பி விசும் படர்ந்தாங்கு ெவம்ைமைய ைடய @எல்லா ம் வி ம்பப்ப ம் இளஞாயி கட ன்மீேத
பகற்ெபா ைதச் ெசய் ங் கிரணங்கைளப் பரப்பிப் பின்னர் விசும்பிேல ெமத்ெதனச்
ெசன்றாற்ேபால,
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137.[ பிறந் தவழ் கற்றதற் ெறாட்

:] தவழ் கற்றதன் ெதாட்

- தவழ்தைலக்

கற்றநாள் ெதாடங்கி,;
பிறந் ,

ன்ேனகூட் ற் .

137 - 40. [ சிறந்தநன், னா ெசகிற் ெகாண்

நாெடா ம் வளர்ப்ப, வாளி நன்மா

னணங்குைடக் கு ைள,
மீளி ெமாய்ம்பின் மிகுவ
§கூற் வ

ெச க்கி :]மீளி ெமாய்ம்பின் மிகு வ

ெச க்கி (140) -

ைடய வ யிற்காட் ல் மிகுகின்ற வ யாேல க த் ,;

ெசல்வன் விசும் படர்ந்தாங்குத் (136) தவழ்கற்றதற்ெறாட்

(137) மிகுகின்ற வ

(140) ெயன்க.
பின் அரசாட்சி ெபற்றானாத

ன், தவழ்கற்றதற்ெறாட்

நா ெசகிற்

ெகாண்டாெனன்றல் ெபா ந்தாைம ணர்க.;
சிறந்த நல் (137) நா ெசகில் ெகாண் நாள் ேதா ம் வளர்ப்ப (138) - $ஏைனேயார்
நாட் ற்சிறந்த நன்னாட்ைடத் ேதாளிேல ைவத் க் ெகாண் நாேடா ம் வளர்த்தல்
காரணமாக,;
ேதாள்வ யாேல பைகெவன்
140. [
(189)

நா காத்தைமபற்றி, நா ெசகிற் ெகாண்ெடன்றார்.;

ைலக்ேகாள் விடாஅ மாத்திைர :] ஆளி நல் மான் அணங்கு உைடகு ைள

ைலேகாள் விடாஅ மாத்திைர - ஆளியாகிய நல்ல மானின

வ த் தைல ைடய கு ைள

ைலைய ண்டைலக் ைகவிடாத இைளய ப வத்ேத,;

யாளிைய ஆளிெயன்றார், "க ெசா ல்ைல" (ெதால். எச்ச. சூ. 56) என்பதனான்,
"நாேய பன்றி" (ெதால். மர . சூ. 8) என்
கு ைளெயன்ப

ம் சூத்திரத் , ‘ஆ ங்காைல' என்பதனாற்

த்தாம்.;

-------# "ெபா கடற் ப தி ேபாலப் ெபான்னனான் பிறந்த ேபாழ்ேத, ம
மம்மர்ேநாய் மைறந்த தன்ேற" (சீவக. 304) என்ப ம், ‘ஞாயி
ேபாக்கிப் பின் மதியத்ைதக் ெக க்குமா

ேபால, இவ

ைட மாத

ற்ற

ேதாற்றத்தில் இ ைளப்

ம் பிறந்தெபா ேத
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ேதவியி ைளப் ேபாக்கிப் பின் பைகெவல் ெமன்ப
விேசட ைரப்பகுதி ம் இங்ேக ேகாடற்குாியன.
@ "ெவம் ஞ் சுடாிற் சுட ந்தி

க த் ' (ந.) என்ற அதன்

ர்த்தி" (சீவக. 2)

§ "ேதாற்ற நிகர்ப்ேபா ாின்றி யாற்றல், காலேனா ெடாக்கு ஞாலப் ெப ம் கழ்,
காின் ேறாங்கிய நிகாில் ேகள்வியன்" (ெப ங். 1. 36 : 100 - 102)
$. றநா. 35 : 11
--------141. ெஞேரெரன - க க,;
142. தைல ேகாள் ேவட்டம் களி

அட்டாங்கு -

ற்பட இைரையக் ேகாடற்குக்

காரணமான ேவட்ைடயிேல களிற்ைறக் ெகான்றாற் ேபால,;
143. #இ

பனம்ேபாந்ைத ேதா ம் - காிய பனங்கு த்தில் அலர்ந்த வலப்பக்கத்

ஓைல ம்,;
"ேதாேட மடேல" (ெதால். மர . சூ. 86) என்
ேபாந்ைத

ஞ் சூத்திரத் , ‘பிற ம்' என்றதனாற்

த்தாம். அதனிடத்தினின் ம் ேபாந்ததனாற் ேபாந்ைதெயன்றார்;

"இ ம்பைனக் ெகாண்

கைட க மிய வடங்கு சிைற வலனகலத் " என்றார் பிற ம்.;

143 - 4. [ க ஞ்சிைன, யரவாய் ேவம்பி னங்குைழத் ெதாிய
க

சிைன ேவம்பின் அரம் வாய் அம் குைழ ெதாிய

ேவம்பி

ைடய @வாளரத்தின் வாய்ேபா

ம் :]

ம் - காிய ெகாம்பிைன ைடய

ம் விளிம்பிைன ைடய அழகிய

தளிராற்ெசய்த மாைல ம்,;
145 - 6. ஓங்கு இ ெசன்னி ேமம்பட மிைலந்த இ ெப ேவந்த ம் ஒ களத்
அவிய - நறிய மாைலகளில் ேமலாதற்குக் காரணமான ெபாிய தைலயிேல
ஏைனேயார்சூ ம் அைடயாளப் க்களிற் சிறப்ப அவற்ைறச் சூ ய ேசர ம்
பாண் ய

ம் ஒ களத்ேத ப ம்ப ,

147 - 8. §ெவண்ணி தாக்கிய ெவ
-----

வ

ேநான் தாள் கண் ஆர்
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# "மிைசயலங் குைளய பைனப்ேபாழ் ெசாீஇ", "வட்கர் ேபாகிய வளாிளம் ேபாந்ைத,
உச்சிக் ெகாண்ட

சிெவண் ேடா

.......... விைரஇ" ( றநா. 22 : 21, 100 : 3 - 5);

"வட்கர் ேபாகிய வான்பனந் ேதாட் டன் ............. சூட் " (சிலப். 25 : 146 - 7)
@ வாளரம் - ஒ வைக அரம்; "ேவளாப் பார்ப்பான் வாளரந்
"வாளரந்

மித்த" (அகநா. 24 : 1);

ைடத்த ைவேவல்" சீவக. 461

§ காிகாற் ெப வளத்தான் ெவண்ணிப் பறந்தைலயிற் ெபா தைம, "காிகால்
வளவெனா

ெவண்ணிப் பறந்தைலப், ெபா

ன்பிற் ெப ம்ெபயர்க் காிகால், ஆர்க
மற ய ஞாட்பின், இமிழிைச

ண் ணாணிய ேசர லாதன்", "காய்சின

நறவின் ெவண்ணி வாயிற், சீர்ெக

ரசம் ெபா களத் ெதாழியப், பதிெனா

மன்னர்

ேவளிெரா

ேவந்தர் சாய, ெமாய்வ ய த்த ஞான்ைற" (அகநா. 55 : 10 - 11, 246 : 8 - 13)
என்பவற்றால் அறியலாகும்.
-------கண்ணி காிகால் வளவன் - #ெவண்ணி ெயன்கின்ற ஊாிடத்ேதெபா த
அச்சந்ேதான் கின்ற வ ைய ைடய
ஆத்திமாைலயிைன

யற்சிைய ம் @2கண்

க்கு அழகுநிைறந்த

ைடய காிகாற்ேசாழன்,;

§3 " ச்சக் கர ம்" என்

ங் கவியாேன காிகாலாத

தாயெமய்திப் (132) பிறந்

(137) மிகுவ

ணர்க.

ெச க்கித் (140) ெதவ்வர் ஏவல் ேகட்பச்

(133) ெசய்யார் ேதஎம் ெத மரல்க ப்ப (134) நா

ெசகிற்ெகாண்

நாெடா ம்

வளர்த்தல் காரணமாகக் (138) கு ைள (139) களிறட்டாங்கு (142) இ ெப
அவியத் (146) தாக்கிய (147) காிகால்வளவெனன

ேவந்த ம்

க்க.

149 - 50. [ தாணிழன் ம ங்கி ல கு கு கித், ெதா
:] $நிழல் ம ங்கில் தாள்
அ கு கு கி ெதா
- அ ைளத்தன்னிடத்திேல ைடய தி வ கைள
அண்ணிதாக நின் ேசர்ந்
150.

வணங்கி,;

ன் நிற்குவிராயின் -

ம் ைடய வ ைம ேதான்ற

ன்ேன நிற்பீராயின்,;

150 - 51. [ ப தின், றீற்றா வி ப்பிற் ேபாற்
ேநாக்கி :] ஈற் ஆ வி ப்பின்
ப தின் ேபாற்
ேநாக்கி - ஈற் த்ெதாழிைல ைடய பசு தன கன் க்குப்
பால்சுரந் ெகா க்கேவண் ெமன் ம் வி ப்பம் ேபால ம்மிடத் நிற்கின்ற மி
இன்றாம்ப

ேபணிப்பார்த் ,;
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151 - 2.

ம் ைகய

ேகளா அளைவ -

ம்மிடத் ள்ள கைலையத் தான் ேகட்பதற்கு

ன்ேன,;
152. £ஒய்ெயன - க க,;
153 - 4. பாசி ேவாின் மாெசா குைறந்த ன்னல் சிதாஅர் நீக்கி - ெகாட்ைடப்
பாசியின ேவர்ேபாேல அ க்ேகாேட குைறந்த ைதயைல ைடய
ணிகைளப்ேபாக்கி,;
154 - 5.

ய ##ெகாட்ைட கைரய பட்

உைட ந,ல்கி -

யவாகிய திரள

ந்த

கைளக் கைரயிேல ைடய பட்டாகிய உைடகைளத் தந் ,;
ெகாட்ைட -

ம் மாம்.;

------# (பி-ம்.) ‘ெவண்ணில்'
@ "கண்ணார்ந்த நலத்தாைர - கண்

க்கு நிைறந்த நலத்ைத ைடய மகளிைர"

(க த். 60. 5, ந.)
§ இக்கவிையப் ெபா நராற் ப்பைட உைரயின் இ தியிற் காண்க.;
$ நிழல் - அ ள்; " ண்ணிய

ட்டாத் தண்ணிழல் வாழ்க்ைக;" (பட். 204) என்ற

அ யின் உைரயில் நிழெலன்பதற்கு அ ெளன்ேற ெபா ெள
£ "ஒய்ெயன - விைரய"

வர் ; ந.;

ல்ைல. 83. ந; க த். 37 : 18, ந.;

## "ெகாட்ைடயம் ேராைச - தைலயில் மணி

ைய ைடய ேராைசக் கயிற்ைற"

(சீவக. 1835, ந.)
---156. ெபறல் அ

கலத்தின் ெபட்டாங்கு உண்க என - ெப தற்காிய ெபாற்கலத்ேத

வி ம்பினப ேய உண்பாயாகெவன்
157 - 8. [

ெசால் ,;

க்கமழ் ேதறல் வாக்கு தரத்தர, ைவகல் ைவகல் ைககவி ப கி :]

ைக கவி ேதறல் வாக்கு தர தர ைவகல் ைவகல் ப கி - #தீம்
தன்க ைமயாற் சிறிதைம ெமன்

கமழ்

நா கின்ற

@ைககவித்தற்குக் காரணமான கட்ெடளிைவ

ேமன்ேமேல வார்த் த் தரத்தர நாேடா ம் நாேடா ம் ப கி,;
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"ேதட்க ப் பன்ன நாட்ப

ேதறல்" ( றநா. 392 : 16) என்றார் பிற ம்.;

159. எாி அைகந்தன்ன ஏ

இல் தாமைர - ெந ப் த் தைழத்தாெலாத்த ஒ வன்

ெசய்ததன்றித் தனக்ெகன இதழில்லாத தாமைரைய,;
எனேவ ெபாற்றாமைரக்கு ெவளிப்பைட கூறினார். "ேதாேட மடேல" (ெதால். மர .
சூ. 86) என்

ம் சூத்திரத்ேத கூறினாம்.;

160. சுாி இ

பித்ைத ெபா ய சூட்

- கைடகுழன்ற காிய மயிாிேல ெபா

ெபறச்

சூட் ,;
161 - 2.
ன் வலவா ணங்கு அாில் மாைல வால் ஒளி த்த ெமா
அணிய - லாற்கட்டாத ண்ைமைய ம் பிணக்கத்ைத
ைடய
ெபான்னாிமாைலைய ெவள்ளிதாகிய ஒளிைய ைடய
163. ேகாட் ன் ெசய்த ெகா ஞ்சி ெந

பா னி

த்தத்ேதாேட பா னி சூட,

ேதர் - யாைனக்ெகாம்பாற் ெசய்த தாமைர

ைகயிைன ைடய ெந ய ேதாிேல,
164. ஊட்

உைள

யல்வர ஓாி

டங்க - சாதி ங்கம் ஊட் ன தைலயாட்டம்

ெபாங்கக் க த்தின் மயிரைசய,;
165. பால் ைர ரவி நால்கு உடன் ட்

- பாைலெயாத்த நிறத்திைன ைடய

குதிைரகள் நான்கிைனச் ேசரப் ட் ,;
நான்கு, நால்ெகனப் ெபயர்த்திாிெசால்.;
166. கா ன் ஏழ

பின்ெசன்

- தான் காலாேல ஏழ

பின்ேன வந் ,;

§ஏழ வ தல் ஒ மர ; ஏழிைசக்கும் வழிபா ெசய்தானாகக் க
"ெசலவி

ம் வரவி

ம்" (ெதால். கிளவி. சூ. 28) என்

ெபா விதியாற் ெசன்ெறன்ப
------

வந்ெதன்

த ன்.

ம் சூத்திரத் ப்

ம் ெபா ட்டாய் நின்ற .;
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# தீம்

- பஞ்சவாசத் ள் ஒன்றான குங்குமப் .

@ ‘ைககவி ந ெசய் - ைககவித்தற்குக் காரணமான ெநய்' (சீவக. 400, ந.)
§ "ஒன்பதின் சாணடப்பி

ம்" (சீவக. 179) என்றதன் விேசட ைரயில்,

‘ஏழ ெயன்றல் மரபாயி க்க, ஒ காதெமன்
சாெணன்றாேர

ெம த்

ேநாக்கி, ஒன்பதின்

ம் அ யி மளவில் ஏழாம்' (ந.)

--------166 - 7. [ ேகா ன், றா கைளந் :] இன் தா
இனிதாகிய ெசல
இ த்தலாற்றாெரன்
167. ஏ

என்

167 - 8.

- ெச

த் தற்கு

க்குங்ேகாைலப் ேபாக்கி,; என்றதனாற் க விைசக்கு இவர்
க தி இயற்ைகயிற்ேசறல் அைம ெமன்றான்.

ஏற்றி - இங்ஙனம் ஏெறன்

ெப

ேகால் கைளந்

ெப

யாழ்

யாழ்ப்பாணர்க்குக் ெகா க்கு

ஏறவிட் ,

ைற ளி கழிப்பி - ஏைனயாழ்களின்

ெபற்ற

ைறைமகைள நினக்குத் தந் விட் ,

-70. நீர் வாய் தண் பைண தழீஇய தளரா இ க்ைக நல் பல் ஊர நாட்ெடா - நீை ர
எப்ெபா
ம் தன்னிடத்ேத ைடத்தாகிய தண்ணிய ம த நிலஞ்சூழ்ந்த அைசயாத
கு யி ப்பிைன ைடய நன்றான பல ஊர்கைள ைடய நா க
170 - 72. [ நன்பல், ெவ உப்பைற

வ

ெசலவின் ெவகுளி ேவழம் :];பைற ெவ உ

டேன,;

ம் ப உப்ெப ந் தடக்ைக, ெவ வ
வ

ம் (171) ேவழம் (172) - பைற

எல்லார்க்கும் அச்சத்ைதச் சாற் தற்குக் காரணமாகிய யாைன,;
ப உ ெப

தட ைக (171) ெவ

வ

ெசலவின் ெவகுளி (172) நல்பல் (170) ேவழம்

(172) - ப த்த ெபாிய வைளவிைன ைடய ைகயிைன ம் அச்சந்ேதான் ம்
ஓட்டத்திைன ம் ேகாபத்திைன
173. தர

ைடய நன்றாகிய பலயாைனகள்,;

இைட தங்கல் ஓவிலன் - த தற்ெறாழி டத்ேத நிைல ெப தைல

ஒழித லன் ;;
இனித் தர டத் த் தாழ்த்த லெனன் மாம்.
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173 - 4. வரவிைட ெபற்றைவ பிறர்பிறர்க்கு ஆர்த்தி - வ த டத் ப் ெபற்ற
ெபா ள்கைளப் பிறர்க்குப்பிறர்க்குக் ெகா த் ,
174 - 5. ெதற்ெறன ெசல
ேபாகின்றேபாக்ைக
175. பல லந்

ெபாறாமற் பலகா
நிைலைம

என்ெற தியி ப்ப ம், "ஏ ேமழ

ம் ெவ த் ,;

க்கி - ெசல்வ ம் யாக்ைக

நிைலநில்லாத உலகத் ப் கைழச் சீர்

லாற்றா தாயி

நின் ம்

ேபாக்கு ராயின்,;

-அ

176. நில்லா உலகத்

கைடக்கூட் திர் ஆயின் - க க அவனிடத்

த யன

க்கிப் பார்த் ,;
க்கி நடந்

ெசலா" சீவக. 1384),"ஏ

ெய த

ம்"(ெப ங். 1. 53 : 132) என்பைவ ம் இம்மரைபப் லப்ப த் ம்.

#நிைலெப ந் தைகைம ைடத்தாக ற் கைழ நிைலைமெயன்றார்; ஆகுெபயர்.
-------# "மன்னா

லகத்

மன்

தல் குறித்ேதார், தம் கழ் நிறீஇத் தாமாய்ந் தனேர",

"தம் கழ் நிறீஇச் ெசன் மாய்ந் தனேர" ( றநா. 165 : 1 - 2, 366 : 5); "ஒன்றா
யர்ந்த கழல்லாற், ெபான்றா
மன்

தல் ேவண்

லகத்

நிற்பெதான் றில்" (குறள். 233), "இந்நிலத் ,

னிைசந க" (நான்மணிக். 15) என்பைவ ம், றநா

, 165 : 2 -

3-ஆம் அ களின் அ க்குறிப் ம் இங்ேக க தற்பாலன.
இ
தல் திைணமயக்கம் கூறப்ப கிற .
---------177. ெசல்க என - இங்ஙனம் ேபாெகனக்கூறி,;
வி க்குவன் அல்லன் ெதா

ம்ைமக் க க வி வானல்லன்;

ன்னிற்குவிராயின் (150) ேநாக்கி (151) நல்கிப் (155) பா னி

அணியாநிற்கச் (162) சூட்

(160) வாக்கு தரத்தரப் (157) ப கித் (158) ெதற்ெறனச்

(174) ெசல கைடக்கூட் திராயின் அதற்குப் பல லந்
குதிைரையப் ட்

(165) ஏற்றி (167)

ைற

(175) ேதாிேல (163)

ளிக்கழிப்பி (168) வி க்குவனல்லன்

(177) ; பின்னர் நின்ைனேநாக்கி நில்லாத உலகத்

நிைலைமையச் சீர்

க்கி (176)
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வரவிைடப் (173) ெபற்றைவ பிறர் பிறர்க்கு ஆர்த்தி (174) இங்ஙனஞ் ெசல்வாயாக
ெவனக்கூறி (177) அங்ஙனம் நீேபாதற்கு நாட்ெடா
தங்சல் ஓவிலன் (173) என
நில்லா லகத்

(170) ேவழம் (172) தரவிைடத்

க்க.;

நிைலைம

க்கிப் (176) பல லந்

வி க்குவனல்லன் (177) என்பா

(175) ெசல்ெகன

ளர்.

177 - 9. ஒல்ெலன திைர பிறழிய இ

ெபௗவத்

கைர சூழ்ந்த அகல் கிடக்ைக மண்

ம ங்கினான் (227) நா (248) - ஒல்ெலன் ம் ஓைசபடத் திைர ாிந்த காியகட ன
கைரசூழ்ந்த அகன்ற பரப்பிைன ைடய இவ் லகத் ஒ கூற்றின்கண் உளதாகிய
ேசாழநா ,
180 - 82. [ மாமாவின் வயின்வயிெனற், றாழ்தாைழத் தண்டண்டைலக்,
கூ ெகழீஇய கு வயினான்:];
மாமாவின் வயின் வயின் ெநல்கூ ெகழீஇய நா (248) - ஒ மாநிலத்தில்
ஒ மாநிலத்தில் திடர்ேதா ம் திடர்ேதா ம் ெநற் கூ கள் ெபா ந்தின ேசாழநா .
@தாழ் தாைழ தண் தண்டைல கு வயினான் - தாழ்ந்த ெதங்கிைன ைடய குளிர்ந்த
மரச்ேசாைலகளி

க்கின்ற கு மக்களிடத்தில்,

183 - 4. ெச ேசாற்ற ப

மாந்திய க

சிவந்தேசாற்ைற ைடயவாகிய ப

காக்ைக - உதிரத்தாற்

ைய வி ங்கின காிய காக்ைக,;

184 - 6. [ கவ
ைனயின், மைனெநாச்சி நிழலாங்க, ணீற்றியாைம தன்
பார்ப்ேபாம்ப ம் :] மைன ெநாச்சி நிழல் ஆங்கண் ஈற் யாைம
தன் பார்ப் கவ
ைனயின் ஓம்ப ம் - மைனையச் சூழ்ந்த ெநாச்சியின்
நிழ டத் க் கிடந்த ஈற் த் ெதாழிைல ைடத்தாகிய யாைமயி ைடய பார்ப்ைபத்
தான் தின்றைல ெவ த்ததாயின், அதைனப்பின் பசித்த காலத் த் தின்பதாகப்
பா காத்

ைவப்ப ம்,;

எனேவ, ம த நிலத்தி
தின்

ெமன்றார்.;

க்குங்காக்ைக ெநய்தனிலத் ப் பார்ப்ைபத்
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"தவழ்பைவ தா

மவற்ேறா ரன்ன" (ெதால். மர . சூ. 5) என்பதனாற்

பார்ப்ெபன்றார்.;
-------

187. இைளேயார் வண்டல் அயர ம் - அவ் ழவர் மகளிர் ெநய்தல் நிலத்தின்
மணற்குன்றிேல வண்ட ைழத்

விைளயாட ம்,;

187 - 8. [ திேயார், அைவ கு ெபா திற்றம் பைக ரண் ெசல ம்] பைக திேயார்
அைவ கு ெபா தில் தம் ரண்ெசல ம் - பைகைம திர்ந்ேதார் தன அரசைவயிற்
ெசன்
குங்காலத் த் தம் மா பாட்ைடப் ேபாக்கும்ப யாக ம், ெபாிதாண்ட (229)
என ேமேல கூட் க.
என்ற, #வழக்குமா பட்
"உைர

வந்ேதார்க்கு அவ்வழக்கு ட ப்ப ெனன்றவா ; 2

காணான்" (21) என்

ம் பழெமாழி கூறினார்.

189 - 92. [ டக்காஞ்சிச் ெசம்ம தின், மடக்கண்ண மயிலாலப், ைபம்பாகற்
பழந் ணாிய, ெசஞ்சுைளய கனிமாந்தி :] ைப பாகல் பழம் ெச சுைளய ணாிய கனி
மாந்தி டம் காஞ்சி ெச ம தின் மட கண்ண மயில் ஆல - பசிய பாகற்பழத்ைத ம்
சிவந்த சுைளைய ைடயவாகிய குைலெகாண்ட பலாப்பழத்ைத ம் தின்
வைளைவ ைடய காஞ்சிமரத்தி ம் ெசவ்விய ம தி மி ந்த மடப்பத்ைதத்
தம்மிடத்ேத ைடய வாகிய ெபைடமயில்கள் ஆரவாாித் அைழக்கும்ப
அங்குநின் ம் ேபாந் .;
-------# "இளைம நாணி

ைம ெயய்தி, உைர

காட் ய

ரேவான்" (மணி. 4 : 107 -

8)
@ "உைர
நைர

காணா னிளைமேயா ெனன்ற, நைர

த் ச், ெசால்லான்

மக்க

வப்ப -

ைறெசய்தான் ேசாழன் குல விச்ைச, கல்லாமற் பாகம்

ப ம்" என்ப பாட் ; ‘தம் ள் ம தைல யாயினாாி வர் தமக்கு ைறைம
ெசயேவண் வந் சிலெசான்னால் அச்ெசான்
கண்ேட ஆராய்ந்
ைறெசய்ய
அறி நிரம்பாத இளைமப் ப வத்தாெனன்றிகழ்ந்த நைர
மக்கள் உவக்கும் வைக
நைர
த் வந்
ைறேவண் வந்த இ திறத்தா ம் ெசால் ய ெசாற்ெகாண்ேட
ஆராய்ந்தறிந்

ைறெசய்தான் காிகாற்ெப வளத்தாெனன்

ஞ் ேசாழன்; ஆதலால்,
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தத்தங்குலத் க்குத்தக்க விச்ைசகள் கற்பதற்கு ன்ேன ெசம்பாக ளவா ெமன்றவா '
என்ப இத ைர.
------193 - 213. [அைறக்க ம்பி னாிெநல் , னினக்களம ாிைசெப க, வறள ம்பி
னிவர்பகன்ைறத், தளிர்ப் ன்கின் றாழ்காவி, னைனஞாழெலா

மரங்குழீஇய,

வவண் ைனயி னகன் மாறி, யவிழ்தளவி னகன்ேறான்றி, நகு ல்ைல

குேத

ப்,

ெபாற்ெகான்ைற மணிக்காயா, நற் றவி னைட ைனயிற், சுறவழங்கு மி ம்ெபௗவத்,
திறவ ந்திய வினநாைர,

ம் ன்ைனச் சிைனச்ேசப்பி, ேனாங்குதிைர ெயா ெவாீஇத்,

தீம்ெபண்ைண மடற்ேசப்ப ங் ேகாட்ெடங்கின் குைலவாைழக், ெகா ங் காந்தண்
மலர்நாகத் த்,

க்கு ைஞக் கு ப்பாக்கத், தியாழ்வண் ன் ெகாைளக்ேகற்பக்,

கலவம்விாித்த மடமஞ்ைஞ, நிலெவக்கர்ப் பலெபயர:]
யாழ் வண் ன் ெகாள்ைளக்கு ஏற்ப (211) கலவம் விாிந்த மடமஞ்ைஞ (212) நில
எக்கர் பலெபயர (213) - #யாேழாைசேபா ம் வண் ன பாட் ைனக்ேகட்
அதற்குப் ெபா ந்தத் ேதாைகைய விாித்த அறியாைமைய ைடய மயில் நில ேபா

ம்

இ மண ேல பல பகுதிப்பட ஆட ம்,
ெபைட தங்குகின்ற ம தநிலத்ைத விட் ப் பாட்ைடக்ேகட்
ேபாந்தைமபற்றி மடமஞ்ைஞெயன்றார்.
அகவர் (220) அைற க ம்பின் அாி ெநல்

ெநய்தனிலத்ேத

ன் (193) இனம் களமர் இைசெப க (194)

வறள் அ ம்பின் இவர் பகன்ைற (195) தளிர் ன்கின் தாழ் காவின் (196) நைன
ஞாழெலா

மரம் குழீஇய (197) அவண்

ைனயின் அகன்

மாறி (198) நீல் நிறம்

ல்ைல பல் திைண வல (221) - நாட் ல் வாழ்வார் அ த்தைலச்ெசய் ம்
க ம்பின்கண் ம் அாிகின்ற ெநல் ன் கண் ம் எ ப்பின திரண்ட களம ைடய
ஓைச மிகுைகயினாேல நீரற்ற இடத்திெல ந்த அ ம்பிைன ம் படர்கின்ற
பகன்ைறயிைன ம் தளிைர ைடத்தாகிய ன்கிைன ம் தாழ்ந்த
ேசாைலகைள
ைடயதாய் அ ம்பின ஞாழேலாேட ஏைனமரங்க ம் திரண்ட
அந்நாட்ைட ெவ த்தார்களாயின் அவ்விடத்ைத நீங்கி ெநஞ்சாேல ைகவிட் நீல
நிறத்ைத ைடய ல்ைலக்ெகா படர்ந்த பல காட் நிலத்ேதெசன் அந்நிலத்ைதக்
ெகாண்டாட ம்,
அகவர் (220) இைசெப க (194)
(221) ெவன

க்க.;

ைனயின் அகன்

மாறிப் (198) பஃறிைண

வல
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--------# "மழைல வண் ன நல் யாழ் ெசய்ய", "ெபாங்கர் வண் ன நல்
(மணி. 4 : 4, 19 : 58); "வண்ெடா , தி ந்தியாழ்

யாழ் ெசய்ய"

ரல்வேதார் ெதய்வப்

ம்ெபாழில்"

(சீவக. 1936)
---------கானவர் (220) அவிழ் தளவின் அகல் ேதான்றி (199) நகு

ல்ைல

(220) ெபான் ெகான்ைற மணி காயா (201) நல் றவின் நைட

உகு ேத

ைனயின் (202) ம தம்

பாட (220) - ல்ைலநிலத் வாழ்வார் அவிழ்கின்றதளவிைன ம்
பரந்தேதான்றியிைன ம் அலர்கின்ற ல்ைலயிைன ம் உகுகின்ற
ேதற்றாவிைன ம் ெபான்ேபா ம் விைன ைடய ெகான்ைறயிைன ம்
நீலமணிேபா ம் விைன ைடய காயாவிைன
ைடய நல்லகாட் ல் உைறகின்ற
ஒ க்கத்ைத ெவ க்கின் ம த நிலத்ேத ெசன்
1தள

-

அவ்ெவா க்கத்ைதப் கழ ம்,;

ல்ைலவிேசடம்.

சுற வழங்கும் இல் ெபௗவத்

(203) இற

சிைன ேசப்பின் (205) ஓங்கு திைர ஒ

அ ந்திய இனம் நாைர (204)

ன்ைன

ெவாீஇ (206) தீ ெபண்ைண மடல் ேசப்ப ம்

(207) - சுறாத்திாி ம் காிய கட ன்கண் இறைவத்தின்ற திரண்டநாைரகள்
க்கைள ைடய ன்ைனக்ேகாட் ேல தங்கின் அதன்ேமேல ாிகின்ற
உயர்ந்ததிைரயின ஆரவாராத்திற்கு ெவ வி ம தநிலத்தில் இனியபைனயின
மட ேல தங்க ம்,
ேகாள் ெதங்கின் குைல வாைழ (208) ெகா
கு ைஞ கு

பாக்கத்

காந்தள் மலர்நாகத்

(210) பரதவர் (218) அவண்

(209)

ைனயின் (195) குறிஞ்சி பாட

(218) - குைலெகாண்ட ெதங்கிைன ம் குைலயிைன ைடய வாைழயிைன ம்
ெகா விய காந்தளிைன ம் மலர்ந்த சுர ன்ைனயிைன ம்
ேயாைசேபா ம்
ஓைசயிைன ைடய ேபராந்ைதயிைன
ைடய கு யி ப்ைப ைடத்தாகிய
பாக்கத்தில் வா ம் பரதவர் அவ்விடத்ைத ெவ ப்பின் குறிஞ்சி நிலத்ேத ெசன்
அவ்விடத்ைதப் கழ ம்.
214 - 5. ேதன் ெநய்ெயா

கிழங்கு மாறிேயார் மீன் ெநய்ெயா

@ேதனாகிய ெநய்ேயாேட கிழங்ைக ம் விற்றவர்கள் மீனின
நறைவ ம் ெகாண் ேபாக ம்,;

நற

ம க ம் -

ெநய்ேயாேட
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216 - 7. தீ க ம்ேபா அவல் வகுத்ேதார் மான் குைறெயா ம ம க ம் - இனிய
க ம்ேபாேட அவைலக் கூ ப த்தி விற்றவர்கள் மானின தைசேயாேட கள்ைள ம்
ெகாண் ேபாக ம்.;
218 - 9. [ குறிஞ்சி பரதர் பாட ெநய்தல், ந ம் ங் கண்ணி குறவர் சூட. :]
குறவர் ெநய்தல் ந
ெநய்த ன

நறிய

கண்ணி சூட - குறவர் அந்நிலத் ப்

க்கைள ெவ க்கின்

வாற்ெசய்த கண்ணிையச் சூட ம்.;

------# "தளவம் - ெசம் ல்ைல" (குறிஞ்சிப். 80, ந.)
@ "ேதெனய் ேதாய்ந்தன" (சீவக. 2747); ேதன் ெநய்ெயன் ம் வழங்கும். ேதைன
வ கட் தற்குக் க வியாயி த்த ன் ன்னாைட ெநய்யாிெயனப் ெபயர்ெபற்ற .
--------220 - 22. [ கானவர் ம தம் பாட வகவர், நீனிற
கானக்ேகாழி கதிர்குத்த:]

ல்ைலப் பஃறிைண

வலக்,

கானம் ேகாழி கதிர் #குத்த - காட் டத் க் ேகாழிகள் ெநற்கதிைரத் தின்ன ம்,;
223. மைன ேகாழி திைன கவர - ம தநிலத்தின் மைனயிற்ேகாழிகள் திைனையத்
தின்ன ம்,;
224. வைர மந்தி கழி

ழ்க - மைலயிடத்திற்குாிய மந்திகள் கழியிேல

ழ்க ம்,;

225. கழி நாைர வைர யி ப்ப - கழியிற்றிாி ம் நாைரகள் மைலயிேல கிடக்க ம்,;
226. தண் ைவப்பின் நால் நா

குழீஇ - குளிர்ந்த ைவப் க்கைள ைடய

நான்குகூறாகிய நா கள் திரண் ,;
நால் நாெடன்றார், "ந வைணந்திைண ந வண ெதாழிய" (ெதால். அகத். சூ. 2)
என் ஞ் சூத்திரத்தால்.
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குழீஇெயன்

ம் ெசய்ெதெனச்சம் பிறவிைனெகாண்ட , "அம்

(ெதால். விைன. சூ. 34) என்

க்கிளவி ம்"

ம் சூத்திரவிதியால்.

பார்ப்ேபாம்ப ம் (186) அயர ம் (187) மயிலால, (190) மடமஞ்ைஞ (212)
பலெபயர ம் (213) நாைர (204) ேசப்ப ம் (207) அகவர் (220) அகன் மாறிப் (198)
பஃறிைண

வல ம் (221) கானவர் (220) நைட ைனயின் (202) ம தம்பாட ம்

(220) பாக்கத் ப் (210) பரதவர் குறிஞ்சிபாட ம் (218) கிழங்கு மாறிேயார் (214)
நற ம க ம் (215) அவல்வகுத்ேதார் (216) ம ம க ம் (217) குறவர்
கண்ணிசூட ம் (219) ேகாழி கதிர்குத்த ம் (222) மைனக்ேகாழி திைனக்கவர ம் (223)
மந்தி

ழ்க ம் (224) நாைர வைரயி ப்ப ம் (225) நானா

வயின்வயின் ெநற் (180) கூ

ெகழீஇய (182) நா

குழீஇ (226) மாமாவின்

(248) என விைன

227 - 31. [ மண்ம ங்கினான் ம வின்றி, ெயா குைடயா ெனான்
ெபாிதாண்ட ெப ங்ேகண்ைம, யறெனா
வாழி ெவன்ேவற் கு சில்:]
ம
ஒன்

இன்றி (227) அறெனா
கூற (228)

திேயார் (187)

க்க.;
கூறப்,

ணர்ந்த திறனறி ெசங்ேகா, லன்ேனான்

ணர்ந்த திறன் அறி ெச ேகால் (230) ஒ
ரண் ெசல (188) ெப

குைடயான்

ேகண்ைம ெபாி

ஆண்ட

(229) ெவன் ேவல் கு சில் (231) - குற்றமின்றித் த மத்ேதா கூ ய வழிைய உலகம்
அறிதற்குக் காரண மாகிய ெசவ்விய ேகாலா ம் தண்ணளிெசய்தற்ெக த்த ஒ
குைடயா ம் தன ஆைணையேய உலகங் கூ ம்ப யாக ம் திேயார் ரண்
ெசல் ம்ப யாக ம் ெபாியநட் டேன ெந ங்காலம் உலைகயாண்ட ெவல்கின்ற
ேவைல ைடய தைலவன்,;
--------# குத்தல் : "ெகாக்ெகாக்க கூம் ம் ப வத்

மற்றதன், குத்ெதாக்க சீர்த்த விடத் "

(குறள், 490)
-------ஒ

குைட என்றதனா

ம், ஒன் கூற என்றதனா

ம் இவன் மண்

ஆண்டாெனன்றார்.;
அன்ேனான் - யான்கூறிய அத்தன்ைமகைள ைடேயான்,;

வ ம்
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வாழி - வாழ்வாயாக ;;
இ தி யகரம் ெகட் நின்ற .;
232 - 3. [ மன்னர் ந ங்கத் ேதான்றிப் பன்மா, ெணல்ைல த நன் பல்கதிர் பரப்பி :]
மன்னர் ந ங்க ேதான்றி - பைகயரசர் ந ங்கும்ப

விளங்கி,;

பல் மாண் எல்ைல த நன் பல் கதிர் பரப்பி - பல் யிர்க ம் மாட்சிைமப்ப தற்குக்
காரணமாகிய பகற்ெபா ைதத்த ங்கதிேரான் தன்னிைலையவிட் ப்
பலகிரணங்கைளப் பரப் ைகயினாேல,
234. குல்ைல காிய ம் - #கஞ்சங்குல்ைல தீய ம்,;
ேகா

எாி ைநப்ப ம் - மரங்களி

ைடய ெகாம் கைள ெந ப் த் தின்ன ம்,

235. [ அ வி மா மைல நிழத்த ம் :] மா மைல அ வி 2நிழத்த ம் ெப ைமைய ைடய மைல தன்னிடத்

அ விகைள இல்ைலயாக்க ம்,;

235 - 6. மற்ற க வி வானம் கடல் ேகாள் மறப்ப ம் - இைவெயாழிந்த
ெதாகுதிைய ைடய ேமகம் கட டத்
237. ெப

கத்தைல மறப்ப ம்,;

வறன் ஆகிய பண் இல் காைல ம் - ெபாிய வற்கட

ண்டாகிய

நற்குணமில்லாத காலத் ம்,;
காிய ம் ைநப்ப ம் (234) நிழத்த ம் (235) மறப்ப ம் (236) வறனாகிய
காைல ெமன

க்க.;

238 - 9. [ நைற நரந்த மகி மார ந், ைற ைற ேதா ம் ெபாைற யிர்த்
ெதா கி :] நைற ம் நரந்த ம் அகி ம் ஆர ம் ெபாைற ைற ைற ேதா ம்
உயிர்த் ஒ கி - நைறக்ெகா
ம் நரந்தப் ல் ம் அகி ம் சந்தன மாகிய சுைமையத்
ைறேதா ம்
240.
நீர்,;

ைறேதா ம் இைளப்பாறத் தள்ளிப்ேபாய்,;

ைர தைல குைர னல் -

ைரையத் தைலயிேல ைடய ஆரவாரத்ைத ைடய
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வைரப் அகம் குெதா ம் - குளத்தி

ம் 3ேகாட்டகத்தி

ம் குந்ேதா ம்,;

வைரக்கப்ப த ன், வைரப் ; ஆகுெபயர்.;
------# கஞ்சா. 2 ெதால். உாியியல், சூ. 32. 3 ஒ வைக நீர் நிைல.
-------241. னல் ஆ ம் மகளிர் க ெமன குைடய - நீரா மகளிர் க கக் குைடந்
விைளயாட,;
னல் ஒ கிப் குெதா ம் மகளிர் குைடயெவன்க.;
242. கூனி குயத்தின் வாய் ெநல் அாிந்
ெநல்ைலய த் ,;ெநல்

- வைளந்

நின்

அாிவாளின் வாயாேல

மிகக்காய்த் த் தைரயிேல வி த ன், வைளந் நிற்க

ேவண் ெமன்றார்.;
243. சூ

ேகா

ஆக பிறக்கி - சூட்ைட மைலயாக அ க்கி,;

243 - 4. நாள் ெதா ம் குன்
கடாவிட்

ேம ெவன்

ம்ப

245 - 8. [ க ந்ெதற்

என குைவஇய குன்றா குப்ைப - நாேடா ம்
திரட் ன ெதாைலயாத ெநற்ெபா ,;

ைடயி னிடங்ெகடக் கிடக்குஞ், சா

ெநல் ன் சிைறெகாள்

ேவ , யாயிரம் விைள ட் டாகக், காவிாி ரக்கு நா கிழ ேவாேன :]
க

ெதற்

ைடயின் இடம் ெகட கிடக்கும் - ெந ங்கத்ெதற்றின குதிாின்கண்ேண

ெவற்றிடம் இல்ைலயாம்ப
க ந்ெதற்

கிடத்தற்குக்காரணமான,;

ைட - ேகாட்ைட மாம்.

சிைற ெகாள் ேவ

ஆயிரம் சா

ெநல் ன் விைள ட்டாக - வரம் கட் ன

ேவ நிலம் ஆயிரக்கலமாகிய ெசந்ெநல் ன் விைள ட்டாக,
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காவிாி ரக்கும் நா
தன்ைம ைடேயான்.

கிழேவான் - காவிாி பா காக்கும் நா

தனக்ேக உாித்தாம்

வறனாகிய காைல ம் (237) னல் (240) ஒ கிப் (239) குெதா ம் (240) மகளிர்
குைடந்

விைளயாடக் (241) கூனி அாிந்

(242) பிறக்கிக் (243) குைவஇய குப்ைப

(244) கிடத்தற்குக்காரணமான (245) விைள ட்டாகக் (247) காவிாி லக்குநா
என விைன

(248)

க்க.;ெபா ந (3), ேகா யர் தைலவ, ெகாண்டதறிந (57) கழ்ேமம்ப ந,

(60) ஏழின்கிழவ (63), கா ைற கட ட்கடன் கழிப்பியபின்ைற (52)
ெநறிதிாிந்ெதாராஅ

(58) ஆற்ெறதிர்ப்ப த

ம் ேநாற்றதன்பயேன (59),

ேபாற்றிக்ேகண்மதி (60); நின்னி ம்ேபெராக்கெலா
நீ ன்

(62) எ மதி (63); யா

(61) பசி ஓரா அல்ேவண் ன்,

ம் (64) இன்ைம தீர வந்தெனன் (129); உ ெக

கு சிலாகிய (131) உ வப்பஃேற ாிைளேயான் சி வன் (130), காிகால்வளவன் (148),
நா கிழேவான் (248), கு சில், அன்ேனான் (231), தாணிழன்ம ங்கிற் கு கி (149)
மன்னர் ந ங்கத்ேதான்றி (232), வாழிெயனத் (231) ெதா

ன்னிற்குவிராயின்

(150), நாட்ெடா (170) ேவழம் (172) தரவிைடத் தங்கேலாவிலன் (173)
எனக்கூட் விைன
ெசய்க.
--------" ன்னிைல சுட் ய ெவா ைமக் கிளவி ................ேவண் ம்" (ெதால். எச்ச. சூ. 66)
என்பதனான், இங்ஙன

ந்த .

";கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் விற

, மாற்றிைடக் காட்சி

ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க் கறி றீஇச், ெசன்
(ெதால். றத். சூ. 108) என்ப

றழத் ேதான்றிப்,

பய ெனதிரச் ெசான்ன பக்க ம்"

இதற்கு விதி.

";ஆசிாிய நைடத்ேத வஞ்சி"; (ெதால். ெசய். சூ. 368) என்பதனாற் பின்னர் வஞ்சி
மிக ம் வந்தனெவன் ணர்க.;
ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தாைன டத்தாமக்கண்ணியார் பா ய
ெபா நராற் ப்பைடக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த
உைர ற்றிற் .
-------ெவண்பா
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#ஏாி

ேமற்றத்தி னா

ம் பிறர்நாட்

வாாி சுரக்கும் வளெனல்லாந் - ேதாின்;
அாிகா ன் கீ கூஉ மந்ெநல்ேல சா ங்
காிகாலன் காவிாிசூழ் நா . 1
அாிமா சுமந்த வமளிேம லாைனத்
@தி மா வளவெனனத் ேதேறன் - தி மார்பின்
மானமா ெலன்ேற ெதா ேதன் ெறா தைகப்
ேபானவா ெபய்த வைள.; 2
§ ச்சக் கர மளப்பதற்கு நீட் யகால்
இச்சக் கரேம யளந்ததாற் - ெசய்ச்ெசய்
அாிகான்ேமற் ேறன்ெறா க்கு மாய் னனீர் நாடன்
$காிகாலன் காென ப் ற் .; 3
-------# ெதால். றத்திைண. சூ. 31, ந. ேமற்.
@ "தி மாவளவன்" (பட் னப். 229); "ெச ெவ காத ற் றி

மா வளவன்" (சிலப். 5 :

90)
§ இச்ெசய் ள் பட் னப்பாைலயின் இ தியி
$ காிகாலன் காென ப் ற்

:

ம் காணப்ப கிற .;

க்ேகாட்ைடக்கு மியாமைலச் சாஸனம்.
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