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        ளைளவிைல ணவிற் கிைள ட ன த்தி 
        ெநய்விைலக் கட் ப் பசும்ெபான் ெகாள்ளா 
        ெள ைம நல்லான் க நாகு ெப உ          165 
        ம வாய்க் ேகாவலர் கு வயிற் ேசப்பி 
        னி ங்கிைள ெஞண் ன் சி பார்ப் பன்ன 
        பசுந்திைன ரல் பாெலா ம் ெப குவிர் 
        ெதா ேதான் மாீஇய வ வாழ் ேநான  
        வி த்தண் ன்றிய ம த்தின் வன்ைக          170 
        றிக்கா ர்ந்த ம ப்ப  மயிர்ச்சுவன் 
        ேமம்பா ைரத்த ேவாாி ேயாங்குமிைசக் 
        ேகாட்ட ங் ெகா ய ம் விைரஇக் காட்ட 
        பல்  மிைடந்த படைலக் கண்ணி 
        ெயான்றம க்ைகக் கூழா ாிைடயன்          175 



 7

 
        கன்றமர் நிைரெயா  கானத் தல்கி 
        யந்  ணர்விர் ைக கமழக் ைகம் யன்  
        ெஞ ேகாற் ெகாண்ட ெப விறன் ெஞகிழிச் 
        ெசந்தீத் ேதாட்ட க ந் ைளக் குழ  
        னின்றீம் பாைல ைனயிற் குமிழின்          180 
        ழற்ேகாட் த் ெதா த்த மரற் ாி நரம்பின் 
        வில்யா ழிைசக்கும் விரெலறி குறிஞ்சிப் 
        பல்காற் பறைவ கிைளெசத் ேதார்க்கும் 
        ல்லார் வியன் லம் ேபாகி ள் த் 
        ெத கா ேடாங்கிய ெதா ைட வைரப்பிற்          185 
        பி க்கணத் தன்ன குதி ைட ன்றிற் 
        களிற் த்தாள் ைர ந் திாிமரப் பந்தர்க் 
        கு ஞ்சாட் ைளெயா  கலப்ைப சார்த்தி 
        ெந ஞ்சுவர் பைறந்த ைகசூழ் ெகாட் ற் 
        ப வ வானத் ப் பாமைழ க ப்பக்          190 
        க வ "வய்ந்த கவின்கு ச் சீ ர் 
        ெந ங்குரற் ளப் வி னன்ன 
        கு ந்தாள் வரகின் குறளவிழ்ச் ெசான்றிப் 
        காிணர் "வங்க கண் டன்ன 
        வவர வான் க் கட் ப் பயில் ற்          195 
        றின்சுவ ரற் ெப குவிர் ஞாங்கர்க் 
        கு நிற வல்சிச் ெசஞ்சா ழவர் 
        நடநவில் ெப ம்பக  தவிற் ட் ப் 
        பி வா யன்ன ம வாய் நாஞ்சி 
        ப் க க்ெகா  ழ்க ன்றித்          200 
 
        ெதா ப்ெபறிந் த ளர்ப  டவ 
        யாி கு ெபா தி னிாியல் "பாகி 
        வண்ணக் கடம்பி ன மல ரன்ன 
        வளாிளம் பிள்ள தழீஇக் கு ங்காற் 
        கறயணற் கு ம் ழ் கட்சிச் "சக்கும்          205 
        வன் ல மிறந்த பின்ற ெமன்"றான் 
        மிதி"லக் ெகால்லன் றிெகா ற் றன்ன 
        கைவத்தா ளலவ னளற்றைள சிைதயப் 
        ைபஞ்சாய் ெகான்ற மண்ப  ம ப்பிற் 
        காேர  ெபா த கண்ணகன் ெச வி          210 
        ழாஅ ண்ெடாளி நிரவிய விைனஞர் 
        நா ற த்திய ெந நீர்ச் ெச விற் 
        கைளஞர் தந்த கைணக்கா ெனய்தற் 
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        கட்கமழ் ப்  ைனயின் ட்சிைன 
        ைகசூழ் தகட்ட பிறழ்வாய் ள்ளிக்          215 
        ெகா ங்கான் மாமலர் ெகாய் ெகாண் டவண 
        பஞ்சாய்க் ேகாைர பல் ற் சவட் ப் 
        ணர்நார்ப் ெபய்த ைனவின் கண்ணி 
        யீ ைட யி ந்தைல யாரச் ப் 
        ெபான்காண் கட்டைள க ப்பக் கண்பின்          220 
        ன்காய்ச் சுண்ணம் ைடத்த மார்பி 
        னி ம் வ த் தன்ன ம யா ெமன்ேறாற் 
        க ங்ைக விைனஞர் காதலஞ் சிறாஅர் 
        பழஞ்ேசாற் றமைல ைனஇ வரம்பிற் 
        ைவ ேவய்ந்த கவிகு ன் ன்றி          225 
 
        லவெலறி லக்ைகப் பா விறந் தயல 
        ெகா வாய்க் கிள்ைள ப பைக ெவ உ 
        நீங்கா யாணர் வாங்குகதிர்க் கழனிக் 
        க ப் ைடப் பறைவச் சாதியன்ன 
        ைபதற விைளந்த ெப ஞ்ெசந் ெநல் ன்          230 
        ம் ைடத் திரடா மித்த விைனஞர் 
        பாம் ைற ம தி ேனாங்குசிைன நீழற் 
        ப ெப  வியன்கள ம ய ேவற்றிக் 
        கணங்ெகாள் சுற்றெமா  ைக ணர்ந் தா ந் 
        ணங்ைகயம் தந் கி த் தைவேபாற்          235 
        சிலம்பி வா ல் வலந்த ம ங்கிற் 
        கு நிைலப் ேபாாின் த ெறாைலச்சிப் 
        பக ர் பிழிந்த பின்ைறத் கடப 
        ம்  நீக்கிப் ைபதறக் 
        குடகாற் ெறறிந்த குப்ைப வடபாற்          240 
        ெசம்ெபான் மைலயிற் சிறப்பத் ேதான் ந் 
        தண்பைண தழீஇய தளரா வி க்ைகப் 
        பகட்டா ன்ற ெகா நைடக் குழவிக் 
        கைவத்தாம்  ெதா த்த கா ன் றல்கு 
        ேலணி ெயய்தா நீெண  மார்பின்          245 
        க மித் த க்கிய பழம்பல் ணவிற் 
        குமாி த்த கூேடாங்கு நல் ற் 
        றச்சச் சிறாஅர் நச்சப் ைனந்த 
        ரா நற்ேற ட் ய தல்வர் 
        தளர்நைட வ த்தம் ட வலர் ைலச்          250 
 
        ெசவி யம் ெபண் ர்த் தழீஇப் பாலார்ந் 
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        தமளித் ஞ்சு மழகுைட நல் ற் 
        ெறால்பசி யறியாத் ளங்கா வி க்ைக 
        மல்லற் ேப ர் ம யின் ம யா 
        விைனஞர் தந்த ெவண்ெணல்வல்சி         255 
        மைனவா ழளகின் வாட்ெடா ம் ெப குவிர் 
        மைழவிைள யா ங் கைழவள ர க்கத் 
        தணங்குைட யாளி தாக்க ற் பல டன் 
        கணஞ்சால் ேவழங் கதழ் ற் றாஅங் 
        ெகந்திரஞ் சிைலக்குந் ஞ்சாக் கம்பைல          260 
        விசய ம உம் ைகசூ ழாைலெதா ம் 
        க ம்பின் றீஞ்சா  வி ம்பினிர் மிைசமின் 
        ேவழ நிைரத்  ெவண்ேகா  விைரஇத் 
        தாைழ த் த் த ப்ைப ேவய்ந்த          265 
        குறியிைறக் குரம்ைபப் பறி ைட ன்றிற் 
        ெகா ங்காற் ன்ைனக் ேகா மித் தியற்றிய 
        ைபங்காய் ங்கும் பாய்மணற் பந்தர் 
        இைளய  திய ங் கிைள டன் வன்றிப் 
        ல ைனப் பகழி ஞ் சிைல  பிற ம் 
        ெசவ்வாிக்கயெலா  பச்சிறாப் மானச்          270 
        ைமயி ங் குட்டத்  மகெவா  வழங்கிக் 
        ேகாைட நீ ங் குைறபட லறியாத் 
        ேதாடாழ் குளத்த ேகா காத் தி க்கும் 
        ெகா  வைலஞர் கு வயிற் ேசப்பின் 
        அைவயா வாிசி ங்களித் ழைவ          275 
 
        மலர்வாய்ப் பிழாவிற் லர வாற்றிப் 
        பாம் ைற ற்றிற் கு ம்பி ேயய்க்கும் 
        ம் ற நல்லைட யைளஇத் ேதம்பட 
        எல்ைல  மிர  மி ைற கழிப்பி 
        வல்வாய்ச் சா யின் வைழச்சற விைளந்த          280 
        ெவந்நீ ராியல் விரலைல ந ம்பிழி 
        தண்மீன் சூட்ெடா  தளர்த ம் ெப குவிர் 
        பச்சூன் ெபய்த சுவல்பிணி ைபந்ேதாற் 
        ேகாள்வல் பாண்மகன் றைலவ த் தியாத்த 
        ெந ங்கைழத் ண்  ன ங்கநாண் ெகாளீஇக்          285 
        ெகா வா யி ம்பின் ம தைல லம்பப் 
        ெபாதியிைர க விய ேபாழ்வாய் வாைள 
        நீர்நணிப் பிரம்பி ன ங்குநிழல் ெவ உம் 
        நீத் ைட ெந ங்கயந் தீப்பட மலர்ந்த 
        கட  ெளாண்  வைடத ேலாம்பி          290 
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        உைறகான் மாறிய ேவாங்குயர் நனந்தைல 
        அக  வானத் க் குைறவி ேலய்ப்ப 
        அரக்கிதழ்க் குவைளெயா  நீல நீ  
        ரட்  ம ந்த நீர்ப் ெபாய்ைகக் 
        கு ந ாிட்ட கூம் வி  பன்மலர்          295 
        ெப நா ளைமயத் ப் பிைணயினிர் கழிமின் 
        ெச ங்கன் றியாத்த சி தாட் பந்தர்ப் 
        ைபஞ்ேச  ெம கிய ப வ நன்னகர் 
        மைன ைற ேகாழிெயா  ஞம  ன்னா  
        வைளவாய்க் கிள்ைள மைறவிளி பயிற் ம்          300 
 
        மைறகாப் பாள ைறபதிச் ேசப்பின் 
        ெப நல் வானத்  வடவயின் விளங்கும் 
        சி மீன் ைர ங் கற்பி ன தல் 
        வைளக்ைக மக உ வயினறிந் தட்ட 
        சுடர்க்கைடப் பறைவப் ெபயர்ப்ப  வத்தம்          305 
        ேசதா ந ேமார் ெவண்ெணயின் மா ளத் 
        ப்  பசுங்காய்ப் ேபாெழா  கறிகலந்  
        கஞ்சக ந றி யைளஇப் ைபந் ணர் 
        ெந மரக் ெகாக்கி ன வ  விதிர்த்த 
        தைகமாண் கா யின் வைகபடப் ெப குவிர்          310 
        வண்ட லாயெமா ண் ைறத் தைலஇப் 
        னலா  மகளி ாிட்ட ெபாலங்குைழ 
        இைரேதர் மணிச்சிர ைரெசத் ெதறிந்ெதனப் 
        ள்ளார் ெபண்ைணப் லம் மடற் ெசல்லா  
        ேகள்வி யந்தண ர ங்கட னி த்த          315 
        ேவள்வித் ணத் தைசஇ யவனர் 
        ஓதிம விளக்கி யர்மிைசக் ெகாண்ட 
        ைவகு  மீனிற் ைபபயத் ேதான் ம் 
        நீர்ப்ெபயற் ெறல்ைலப் ேபாகிப் பாற்ேகழ் 
        வா ைளப் ரவிெயா  வடவளந் த உம்          320 
        நாவாய் சூழ்ந்த நளிநீர்ப் படப்ைப 
        மாட ேமாங்கிய மணன்ம  ம கிற் 
        பரதர் ம ந்த பல்ேவ  ெத வில் 
        சிலதர் காங்குஞ் ேச யர் வைரப்பின் 
        ெநல்  பகட்ெடா  கறைவ ன்னா          325 
 
        ேமழகத் தகேரா ெடகினங் ெகாட்கும் 
        கூ ைட நல் ற் ெகா ம் ண் மகளிர் 
        ெகான்ைற ெமன்சிைனப் பனிதவழ்ல்பைவேயாற் 
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        ைபங்கா ழல்கு ண் கி டங்க 
        மால்வைரச் சிலம்பின் மகிழ்சிறந் தா ம்          330 
        பீ  மஞ்ைஞயி னிய க் கால 
        தமனியப் ெபாற்சிலம் ெபா ப்ப யர்நிைல 
        வான்ேறாய் மாடத்  வாிப்பந் தைசஇக் 
        ைக ைன கு ந்ெதா  தத்தப் ைபபய 
        த்த வார்மணற் ெபாற்கழங் கா ம்          335 
        பட் ன ம ங்கி னைசயின் ட் ல் 
        ைபங்ெகா  டங்கும் பலர் கு வாயில் 
        ெசம் த் ய ெச க்குைட ன்றில் 
        கள்ள  மகளிர் வள்ள டக்கிய 
        வார்ந் கு சின்னீர் வழிந்த குழம்பின்          340 
        ஈர்ஞ்ேச றா ய வி ம்பல் குட் ப் 
        பன்மயிர்ப் பிணெவா  பாயம் ேபாகா  
        ெநன்மா வல்சி தீற்றிப் பன்னாள் 
        குழிநி த் ேதாம்பிய கு ந்தா ேளற்ைறக் 
        ெகா நிணத் த ெயா  கூர்நறாப் ெப குவிர்          345 
        வான ன்றிய மதைல ேபால 
        ஏணி சாத்திய ேவற்ற ஞ் ெசன்னி 
        விண்ெபார நிவந்த ேவயா மாடத் 
        திரவின் மாட் ய விலங்குசுடர் ெஞகிழி 
        உர நீ ர வத் ேதா கலங் கைர ம்          350 
 
        ைறபி க் ெகாழியப் ேபாகிக் கைறய க் 
        குன் றழ் யாைன ம ங்கு ேலய்க்கும் 
        வண்ேடாட் த் ெதங்கின் வா மடல் ேவய்ந்த 
        மஞ்சண் ன்றின் மணநா  படப்ைபத் 
        தண்டைல ழவர் தனிமைனச் ேசப்பின்          355 
        தாழ்ேகாட் பலவின் சூழ்சுைளப் ெப ம்பழம் 
        ழி றாைழக் குழவித் தீநீர்க் 
        கைவ ைல யி ம்பி க் க ண்ம ப் ேபய்க்குங் 
        குைல திர் வாைழக் கூனி ெவண்பழம் 
        திரளைரப் ெபண்ைண ங்ெகா  பிற ம்          360 
        தீம்பஃறார ைனயிற் ேசம்பின் 
        ைளப் றா திர்கிழங் கார்குவிர் பகற்ெபயல் 
        மைழ ழ்ந் தன்ன மாத்தாட் க கின் 
        ைடசூழ் ெதங்கின் ப் ைடத் திரள்காய் 
        ஆயா ெசல் வம்பலர் காய்பசி தீரச்          365 
        ேசாற  குழிசி யிளக வி உம் 
        யா யாணர் வளங்ெக  பாக்கத் ப் 



 12

        பன்மர நீளிைடப் ேபாகி நன்னகர் 
        விண்ேடாய் மாடத்  விளங்குசுவ த்த 
        வாடா வள்ளியின் வலம்பல த உம்          370 
        நா பல கழிந்த பின்ைற நீ குைலக் 
        காந்தளஞ் சிலம்பிற் களி ப ந் தாங்குப் 
        பாம்பைணப் பள்ளி யமர்ந்ேதா னாங்கண் 
        ெவயி ைழ பறியாக் குயி ைழ ெபா ம்பர்க் 
        கு ங்காற் காஞ்சி சுற்றிய ெந ங்ெகா ப்          375 
 
        பாசிைலக் கு கின் ன் ற வாிப் க் 
        காரகற் கூவியர் பாெகா  பி த்த 
        இைழசூழ் வட்டம் பால்கலந் தைவேபால் 
        நிழறாழ் வார்மண னீர் கத் ைறப்பப் 
        னல்கால் கழீஇய ெபாழிெறா ந் திரள்காற்          380 
        ேசாைலக் க கின் சூல்வயிற் றன்ன 
        நீலப் ைபங்குடந் ெதாைலச்சி நா ம் 
        ெப மகி ழி க்ைக மாீஇச் சி ேகாட் க் 
        குழவித் திங்கட் ேகாேணர்ந் தாங்குச் 
        சுற வா யைமத்த சு ம் சூழ் சுடர் தல்          385 
        நற ெபயர்த் தைமத்த நல்ெலழின் மைழக்கண் 
        மடவரன் மகளிெரா  பகல்விைள யா ப் 
        ெபறற்க ந் ெதால்சீர்த் றக்க ேமய்க்கும் 
        ெபாய்யா மரபிற் ம  ெப ந் ைறச் 
        ெசவ்விெகாள் பவேரா டைசஇ யவ்வயின்          390 
        அ ந்திறற் கட ள் வாழ்த்திச் சிறி ம் 
        க ங்ேகாட் ன்னிய மியல்கினிர் கழிமின் 
        காேழா ாிகழ்பத ேநாக்கிக் கீழ 
        ெந ங்ைக யாைன ெநய்ம்மிதி கவளங் 
        க ஞ்சூன் மந்தி கவ ங் காவில்          395 
        களி கத னடன்கிய ெவளிறில் கந்தின் 
        திண்ேடர் குழித்த குண் ெந ந் ெத விற் 
        பைடெதாைல பறியா ைமந் ம  ெப ம் கழ்க் 
        கைடகால் யாத்த பல்கு  ெகழீஇக் 
        ெகாைட ங் ேகா ம் வழங்குநர்த் த த்த          400 
 
        அைடயா வாயின் மிைளசூழ் படப்ைப 
        நீனிற வி ென ேயான் ெகாப் ழ் 
        நான் க ெவா வற் பயந்த பல் தழ்த் 
        தாமைரப் ெபாகுட் ற் காண்வரத் ேதான்றிச் 
        சு ம ேணாங்கிய ெந நகர் வைரப்பின்          405 



 13

        இ ெமன் ள்ளி னீண் கிைளத் ெதா திக் 
        ெகா ெமன் சிைனய ேகாளி ள் ம் 
        பழமீக் கூ ம் பலாஅப் ேபாலப் 
        ல க் கட த்த வானஞ் சூ ய 
        மலர்தைல லகத் ள் ம் பலர்ெதாழ          410 
        விழ ேமம் பட்ட பழவிறன் ர் 
        அவ்வாய் வளர்பிைறச் சூ ச் ெசவ்வாய் 
        அந்தி வானத் தா மைழ க ப்ப 
        ெவண்ேகாட் ம்பிணங் கு தி யீர்ப்ப 
        ஈைரம் பதின்ம ம் ெபா களத் தவியப்          415 
        ேபரமர்க் கடந்த ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் 
        ஆரா ெச வி ைனவர் ேபால 
        அடங்காத் தாைனேயா டன் ேமல் வந்த 
        ஒன்னாத் ெதவ்வ ைலவிடத் தார்த் க் 
        கச்சி ேயாேன ைகவண் ேடான்றல்          420 
        நச்சிச் ெசன்ேறார்க் ேகம மாகிய 
        அளி ந் ெதற  ெமளிய வாக ன் 
        கைலந்ேதார் ேதஎ மன்றம் பாழ்பட 
        நயந்ேதார் ேதஎ நன்ெபான் ப்ப 
        நட் க்ெகாளல் ேவண்  நயந்திசி ேனா ம்          425 
 
        ப் க்ெகாளல் ேவண் ய ைணயி ேலா ம் 
        கல்  ழ வி கடற்படர்ந் தாங்குப் 
        பல்ேவ  வைகயிற் பணிந்த மன்னர் 
        இைமயவ ைற ஞ் சிைமயச் ெசவ்வைர 
        ெவண் ைர கிழித்த விளங்குசுடர் ெந ங்ேகாட் ப்          430 
        ெபான்ெகாழித் திழித ம் ேபாக்க ங் கங்ைகப் 
        ெப நீர் ேபாகு மிாியன் மாக்கள் 
        ஒ மரப் பாணியிற் ங்கி யாங்குத் 
        ெதாய்யா ெவ க்ைகெயா  வன்  குழீஇச் 
        ெசவ்வி பார்க்குஞ் ெச நகர் ற்றத் ப்          435 
        ெப ங்ைக யாைனக் ெகா ந்ெதா  ப க்கும் 
        க ங்ைகக் ெகால்ல னி ம் விைசத் ெதறிந்த 
        கூடத் திண்ணிைச ெவாீஇ மாடத் 
        திைற ைற றவின் ெசங்காற் ேசவல் 
        இன் யி ாி ம் ெபான் ஞ்சு வியனகர்க்          440 
        குணகடல் வைரப்பின் ந்நீர் நாப்பண் 
        பகல்ெசய் மண் லம் பாாித் தாங்கு 
        ைறேவண்  நர்க்குங் குைறேவண்  நர்க்கும் 
        ேவண் ப ேவண் ப ேவண் னர்க் க ளி 
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        இைடத்ெதாிந் ண  மி டீர் காட்சிக்          445 
        ெகாைடக்கட னி த்த கூம்பா ள்ளத் 
        ம்பில் சுற்றேமா ந்ேதாற் கு கிப் 
        ெபாறிவாிப் கர் கந் தாக்கிய வயமான் 
        ெகா வாிக் கு ைள ெகாளேவட் டாங்குப் 
        லவர் ண்கட னாற்றிப் பைகவர்          450 
 
        க மதி ெலறிந்  கு மி ெகாள் ம் 
        ெவன்றி யல்ல  விைன டம் ப ம் 
        ஒன்றல் ெசல்லா ர வாட் டடக்ைகக் 
        ெகாண்  ண் த் ெதாண்ைடேயார் ம க 
        மள்ளர் மள்ள மறவர் மறவ          455 
        ெசல்வர் ெசல்வ ெச ேமம் ப ந 
        ெவண் ைரப் பரப்பிற் க ஞ்சூர் ெகான்ற 
        ைபம் ட் ேசஎய் பயந்தமா ேமாட் த் 
        ணங்ைகயஞ் ெசல்விக் கணங்குெநா த் தாங்குத் 
        தண்டா ைகநின் ெப ம்ெபய ேரத்தி          460 
        வந்ேதன் ெப ம வாழிய ெந ெதன 
        இட ைடப் ேபாியாழ் ைற ளிக் கழிப்பிக் 
        கடனறி மரபிற் ைகெதா உப் பழிச்சி 
        நின்னிைல ெதாியா வளைவ யந்நிைல 
        நாவலந் தண்ெபாழில் வின்  விளங்க          465 
        நில்லா லகத்  நிைலைம க்கி 
        அந்நிைல ய கல் ேவண்  நின்னைரப் 
        பாசி யன்ன சிதர்ைவ நீக்கி 
        ஆவி யன்ன வவிர் ற் க ங்கம் 
        இ ம்ேப ெராக்கெலா ெடா ங்குட டீஇக்          470 
        ெகா வாள் க விய வ வாழ் ேநான்ைக 
        வல்ேலா னட்ட பல் ன் ெகா ங்குைற 
        அாிெசத் ணங்கிய ெப ஞ்ெசந் ெநல் ன் 
        ெதாிெகா ளாிசித் திரெண ம் க்கல் 
        அ ங்க த் தீஞ்சுைவ ய ெதா  பிற ம்          475 
 
        வி ப் ைட மரபிற் கரப் ைட ய சில் 
        மீன் த் தன்ன வான்கலம் பரப்பி 
        மக ைற மக ைற ேநாக்கி கனமர்ந் 
        தானா வி ப்பிற் றானின் ட்  
        மங்குல் வானத் த் திங்க ேளய்க்கும்          480 
        ஆ வண் மிரா வழலவிர் தாமைர 
        நீ ம் பித்ைத ெபா யச் சூட் . 
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        பர க்கடன் கந்த ப வ வானத் ப் 
        பகற்ெபயற் ளியின் மின் நிமிர்ந் தாங்குப் 
        ைனயி ங் க ப்பகம் ெபா யப் ெபான்னின்          485 
        ெதாைடயைம மாைல விற யர் மைலய 
        ேலார் கழ்ந்த மாட்சிய மால்கடல் 
        வைளகண் டன்ன வா ைளப் ரவி 
        ைண ணர் ெதாழில நால்குடன் ட்  
        அாித்ேதர் நல்கி  மைமயான் ெச த்ெதாைலத்          490 
        ெதான்னாத் ெதவ்வ ைலவிடத் ெதாழித்த 
        விசும் ெச ளிெயா  பசும்பைட தாீஇ 
        அன்ேற வி க்குமவன் பாிசி ன்சீர்க் 
        கின்னர ர  மணங்குைடச் சாரல் 
        மஞ்ைஞ யா  மரம்பயி ம்பில்          495 
        கைலபாய்ந் திர்த்த மலர் ழ் றவில் 
        மந்தி சீக்கு மா ஞ்சு ன்றிற் 
        ெசந்தீப் ேபணிய னிவர் ெவண்ேகாட் க் 
        களி த  விறகின் ேவட்கும் 
        ஒளிறிலங் க விய மைலகிழ ேவாேன.          500 
 
    # ெப ம்பாணர் - குழலர் பாணர் தலாகிய ெபாிய இைசக்காரர் (சிலப். 5 : 37, 
அ யார்): "ெப ம்பா ணி க்ைக ம்" (ம ைரக். 342): "ெப ம்பாண் காவல் ண்ெடன" 
(நற். 40 : 3) 
 
    இந் ன் ெபயர் பாணா  என ம் வழங்கும்; (தக்க. 562), உைர, 
    ----  
 
    குறிப் கள் 
 
    1. நாற்சீர  பதின் ன்ெற த்தால் வந்ததற்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 50, இளம்.), 
ேந ம் நிைர ெமான்றி ேநெரான்றாசிாியத்தைள நிைரெயான்றாசிாியத்தைள 
ஆயதற்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 56. ேபர். ந.) இவ்வ  ேமற்ேகாள். 
 
    2. "கல்ேசர்ைகயினாேல இ ள் வாராநிற்க அ  ெபாறா  மதி ேதான்ற என ஒ  
விைனயாக க்க; ‘பகல் கான் ....... ப தி' என்றார் பிற ம்" (க த். 119. ந.): "கதிர் 
காற்றி ம்-கிரணங்கைளக் கக்கி ம்" (கல். "நண்ணியபாதி" மயிேல ,) என்பதற்கும், 
"கான்  என் மிடக்கர் அணிகுறித் ப் பிறிெதா  ெபா ண்ேமல் நிற்ற ன் 



 16

மைறக்கப்படா ; தன் ெபா ண்ேமல் நின் ழி மைறக்கப்ப ம்" (ெதால். எச்ச. சூ. ேச. 
47, ந. : நன் - வி. சூ. 267 ; இ. வி. சூ. 168. உைர ; நன், சூ. 267, இராமா ச.) 
என்பதற்கும் இவ்வ  ேமற்ேகாள். 
 
    1 - 2, "ெவயில்கான் றி ள்சீத்ெத  ெவங்கதிர்ச் ெசல்வன்" (கூர்ம. இராவணவைத. 
17): திைணமா. 94. 
 
    அ ெய ைகக்கும் வழக்ெகா பட்ட மர  பிறழ ம் ெசய் ளின் பம்ப ன் அவ்வா  
ெசய்க (ெதால். ெசய், சூ. 93, ேமற்ப . மர . சூ. 1, ேபர்.) என்பதற்கும், ெசய்ெதன் ம் 
வாய்பா  ெசய்யாநின்ெறனச் சி பான்ைம நிகழ்காலப் ெபா ளி ம் வ ம் (ெதால். 
விைன. சூ. 31. ந; இ-வி, 246, உைர கல் "பாய்திைர", "கண்ட காட்சி" மயிேல .) 
என்பதற்கும், கட்டைளய ச் சீர்வைகய ெதா த்த அ ெய ைகக்கும் (ெதால். ெசய். 
சூ, 93, ந,), சமாதிெயன் மலங்காரத்திற்கும் (தண் . ெபா . 25; இ - வி. சூ. 635) இவ் 
வ கள் ேமற்ேகாள்; விட் ம்விடாத இலக்கைணக்கு இவ்வ கள் உதாரணமாகக் 
காட்டப்ப ம்;(நன். சூ. 269), இராமா ச, 
 
    "உயி ண்ண ம் ப க ம் ப வதன்றாயி ம் அவ்வா  கூ தல், 
‘அக ......ப தி' என்றாற்ேபால ஓரணி குறித்  நின்ற "( றநா. 230, விேசட ைர) 
 
    3. காய்சினந்தி கிய: "க ஞ்சினந்தி கி" (மணி. 22 : 157) 
 
    4. (பி-ம்.) ‘ஒழிந்த பராஅைர' 
 
    5.(பி-ம்.) ‘வகிர்ந்ததன்' 
 
    5-6. (பி-ம்.) ‘ைவத்தத ள்ளம்' 
 
    7. (பி-ம்.) ‘பாைளயின் பசும் ', 'பாைளயின் பசுங்காய்' 
 
    8. (பி-ம்.) ‘சி ைள' 
 
    7 - 8. அன்ன : ெமய் வம , ெதால். உவம. சூ. 13. இளம். ேமற். 
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    9. "விசி  ேபார்ைவ" என்பதற்குத் ெதாியாமற் ேபார்த்த ேபார்ைவ ெயனப் 
ெபா ள்கூறி இவ்வ ைய ேமற்ேகாள் காட் னர்: சீவக, 559, ந. 
 
    10. வ வாய்: ெபா ந. 12. 
 
    13. ஏய்க்குெமன்ப  உவம (ெதால். உவம. சூ. 17. இளம்,) என்பதற்கும், 
விைன வம (ெதால். உவம, சூ. 12. ேபர்,) என்பதற்கும் இவ்வ  ேமற்ேகாள். 
 
    12 - 3. ெபா ந. 14 - 5; மைலப . 21. 
 
    15 - 6.சி பாண். 34 - 5-ஆம் அ களின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    17. (பி-ம்.) ‘ெவங்கதிர்க்கன ', ‘ெவந்திறற்கன ' ெவந்ெதறற்கன : "ெத கதிர்க் 
கன  ெவம்ைம"( றநா. 43 : 2) 
 
    18. (பி-ம்.) ‘தண் கடல் வயத் 'தாங்குநர்ப்ெபறா : " ரவலாின்ைமயின்"( றநா. 69 : 
2) 
 
    17 - 8. க்காலத் ள்ள இயல்ைப ைடய ெபா ைள நிக ங்காலத்  
ெமய்ந்நிைலப் ெபா ச் ெசால்லாற் ெசால்லேவண் ம்(ெதால். விைன. சூ. 43,ச ந: இ-
வி. சூ. 303) என்பதற்கு ேமற்ேகாள். 
 
    20. ெபா ந. 64-ம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    21. கல்ெலன் சுற்றம்: "கல்ெலன் சுற்றக் க ங்குரல்"(குறிஞ்சிப். 151)' "வாிைச 
யறியாக் கல்ெலன் சுற்றம்", "கல்ெலன் சுற்றேமா  ைகயழிந் "( றநா. 184 : 8 . 240 : 
12) 
 
    22. ல்ெலன்யாக்ைக: "நின்னி ம் ல் ேய மன்ேன"( றநா. 141 : 8) 
 
    24. (பி-ம்) ‘தளி ெசாாிந்தாங்கு' "க வி மாமைழ கைனெபயல் ெபாழிந்ெதன"(சீவக. 
2752) 
 



 18

    23 - 4. "கார்ெபற்ற லேமேபாற் கவின்ெப ம்"(க த். 38 : 12); "ெந ேவனில் 
சுடச்சுட நின் லறிக், கார்வந்  ெதாடத்ெதாட ய்ந்திளகுங் காெடாத்தனன்"(தக்க. 
200); "காாிற் குளிர்ந்  குைழந்தெச ங் கானம் த்த ெதனக்கவினி" (வி. பா. 12-ஆம் 
ேபார். 82) 
 
    26. (பி-ம்.) ‘என்னி ம்ேபர்'"ஆ பசி ழந்தநின் னி ம்ேப ெராக்கெலா "(ெபா ந. 
61); றநா. 370 : 3-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    28. . சி பாண். 143: மைலப . 53. 
 
    27-8. சி பாண். 142 - 3 ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
    29. தி ம  மார் : ''தி ம  மார்பநீ ய ளல் ேவண் ம்'' (பாி.1 : 36) ; 
''தி மகளாதலால்,‘ ைனம ' என்றார்'' பாி. 4 : 59. பாிேமல்) 
 
    30.(பி-ம்.) ‘ றங்கைட' 
 
    33. ெபா ந. 54-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    36.(பி-ம்.) ‘அல்லைவ' 
 
    38. ''ேகட்சின் வாழி ெக கநின் னவலம்'' (ம ைரக். 208) 
 
    40. ''களேவர் வாழ்க்ைகயர்'' (மணி. 23 : 126) 
 
    40-41. ''தனிநீர் கழியி ந் தைகக்குந ாில்ெலன'' (சிலப். 13: 134) 
 
    50. (பி-ம்.) ‘வார்ைவ ேவய்ந்த' 
 
    . "ஆைர ேவய்ந்த வைறவாய்ச் சகடத் " (அகநா. 301 : 7) 
 
    52. (பி-ம்.) ‘கூட் ைட' 
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    le="text-indent: 50">53. இ ம்பி  ழந்தாள்; " ழந்தா ளி ம்பி " (கு ந். 394 : 1) 
 
    60. படைலக்கண்ணி: ெப ம்பாண். 174; " றிமிைட படைல மாைல" (சீவக. 1889; 
சூளா, ற . 23); "இைல ைனந்த கள்ளவிழ் கண்ணி". "இைலப்ெபா தார்", 
" றிமலர்த்தார்" ( . ெவ. 6, 74, 136) 
 
    60 - 61. . ெந நல். 31 - 2. 
 
    63 - 5, ஒ ைக ம் உமண ம்: சி பாண். 55. 
 
    69. படம் குதல்: "படம் கு மிேலச்சர்" ( ல்ைல. 66) 
 
    70. "ெபா கைண தழிச்சிய ண்டீர் மார்பின்" (ெதால். றத். சூ. 8. ந. ேமற்.) என்  
ஓர  காணப்ப கிற . 
 
    73. "சுாிைக ம் ங்கச்சிைடக் ேகாத்  வாங்கி"(சீவக. 698, ேமற்.) 
 
    75. கடம்பம் ெந ேவள்: கு, 225-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    ெந கேவள்: "ெவன்றி ெந ேவள்"(கு ந். 111 : 2) "ெந ேவள் குன்ற ம ைவத் 
ேதறி" (சிலப். 23: 190); கு. 211-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க 
 
    75 - 6. உவைமயிற் பால் மயங்கியதற்கு இைவ ேமற்ேகாள்; ெதால். உவம. சூ. 6, 
ேபர். 
 
    78. (பி-ம்.) ‘க ப்ப ெநறியில்' , ‘க ப்ப ெநாியல்'. 
 
    80. அணர்ச்ெசவிக் க ைத: "அணர்ச்ெசவிக் க ைதயாயரண் த் 
ேதான்றிய"(பாகவதம், 10, அரவின்ேமலா ய. 6) 
 
    79 - 80. (பி-ம்.) ‘ேநான் றக் கணர்ச் ெசவி' உல்கு: "உ ெபா ம்"(குறள், 756) 
 
    81. பழ. 60, 
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    83.(பி-ம்.) ‘நீள்வைர' 
 
    83 - 5. இலவங்காய் அணி க்கு உவைம: "ேதான்  விலவத் தங்கட்ெடாைகயணி 
லைனய ைபங்காய், கான்றெமன் பஞ்சி"(சீவக. 1701) 
 
    87. "க வி திெகா ெணறியிைல யீந் " (கல்.)"ெபா ப் "(மயிேல  .) 
 
    88. ல் ள் ஒ  சாரன இைலெயன ம் ெப ெமன்பதற்கு இவ்வ  ேமாற்ேகாள்; 
ெதால். மர . சூ.87, ேபர். 
 
    87 - 8. (பி-ம்.) ‘ெந ந்ேதாட் டீந்திைல'. ‘ெந ந்திட ாீத்திைல' 
 
    85 - 8. "ஈந்  ேமய்ந்திைடக், க ப்ைபயா டாக்கு ல் கஞல்வ"(ஆைனக்காப். நா . 
112); விநாயக. நா . 46. 
 
    83 - 8. ெதால். உவம. சூ. 34, ேபர். ேமற். 
 
    89. மான்ேறாற்பள்ளி: "வாியதட் ப த்த ேசக்ைகத் ெதாியிைழ"(அகநா. 58 : 4); "சீ ர் 
மைரயத ளிற்றங்கு கற்குற் சி  யிேல"(தி ச்சிற். 398) ெதால். மர . சூ. 23. ேபர். 
ேமற். 
 
    88 - 9. ஈத்திைல ேவய்ந்த குரம்ைப, ேதாற்பள்ளி: "இைலேவய் குரம்ைப ைழயதட் 
பள்ளி"(ம ைரக். 310) 
 
    90. பிணா உயர்திைணப் ெபண்பான் மர ப் ெபயர்; ெதால். மர . சூ. 61, ேபர். ேமற். 
 
    93. (பி-ம்.) ‘இ  நிலக்கரம்ைப' 
 
    94. (பி-ம்.) ‘ ண் ல க்கிய' 
 
    95. (பி-ம்.) ‘பைறத்தாள்' விளவில் விலங்குகைளக் கட் தல்: "ெகா ஞ்ெசவி ஞம  
யாத்த, வன்றிரள் விளவின்" (ெபாிய. கண்ணப்ப. 3) 
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    89 - 96. " அைவ, ‘மான்ேறாற் ............... ெபய் ' என்றவழி உவமஞ் ெசய்யா  
அந்நிலத்தியல்  கூறப்பட்டதாயி ம் உவமத்தாற் ெபா ட்ெபற்றி ேதான்றச் 
ெசய்தாற்ேபால அந்நிலத்திற்கும் பயம்பா  ெவளிப்படச் ெசய்யாைமயின் உவம 
இலக்கணத் ள் இதைன ம் இேலசினாற் ெகாண்டாெமன்ப "(ெதால். உவம. சூ. 34, 
ேபர் , ெதாழிற்றன்ைமயணி; தண் . ெபா ளணி. சூ. 3. ேமற். 
 
    97. ஓச்சி-குத்தி; ெப ம்பாண். 118. 
 
    100. (பி-ம்.) ‘ஆறாதட்ட'. 'வாறாதட்ட' 
 
    102. (பி-ம்.) ‘ஒண்ெபாறிக்'ஓடாத்தாைன: "ஓடாத யாைன க்குர ேலாைட 
யாைன" (சீவக. 7.); "ஓடாத தாைன, நளெனன் ளெனா வன்" (நள. சுயம்வர. 18) 
 
    104. (பி-ம்.) ‘மைடவயிற்' இைல - மரத் ப்பிைனச் ெசால் ம் வாய்பா ; ெதால் 
மர . சூ. 87. ேபர். ேமற் 
 
    104. ேதக்கிைலயி ண் தல். அகநா, 107 : 10, 311 : 11, 
 
    103 - 5. "மான விறல்ேவள் வயிாிய ெமனிேன, ம்மில் ேபால நில்லா  க்குக், 
கிழவிர் ேபாலக் ேகளா  ெகழீஇச், ேசட் லம் பகல வினிய கூறிப், ப உக்குைற 
ெபாழிந்த ெநய்க்கண் ேவைவெயா , கு உக்க ணிற ப் ெபாம்மல் 
ெப குவிர்"(மைலப . 164 - 9) 
 
    107. (பி-ம்.) ‘வானம ' என் ம் ெகாள்ள இட ண் . 
 
    110. (பி-ம்.) ‘வைளெயயிற்ேறன வர ' 
 
    109 - 10. ஏனக்ெகாம்பிற்கு அகத்திப் : "அப்பன்றிையக் ெகான்ற ளி அதன் 
ெகாம்ைபச் ெசவ்வகத்திப் வாகச் சாத்தி ய ளின கைத"(தக்க. 630, உைர) 
 
    108 - 10. பயம்பினி ந்  ஏன ேவட்ைடயா தல்: "ேசேணானகழ்ந்த ம வாய்ப் 
பயம்பின், ழ் கக் ேகழ லட்ட சல்"(ம ைரக். 294 - 5) 
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    112. ைபம் தெல க்கி: "ேசணா  பிடவெமா  ைபம் தெல க்கி"( ல்ைல, 25) 
 
    114. ள்ளைரத் தாமைர: சி பாண். 183-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    தாமைரப் ல் தழ்: " நா வன்ன ல் தழ்த் தாமைர"(தண் . ேமற்.) 
 
    117. (பி-ம்.) ‘இறந்த ம்பர்' 
 
    119 - 20 எஃகம் பலைகெயா  நிைரஇ: " ந்தைலக் குந்தங் குத்திக் 
கி குநிைரத் "( ல்ைல. 41); "கி குநிைரத் ெதஃகூன்றி" (பட் னப். 78) 
 
    121. (பி-ம்.) ‘சாத்திய' 
 
    125. "க ங்குரற் கதநாய் ெந ந்ெதாடர் பிணித் ப், பாசந்தின்ற ேதங்கா ம்பர், 
மைரயதண் ேமய்ந்த மயிர்ப் ன் குரம்ைப"தி வா ர் ம். 13 : 10 - 12) 
 
    126. வாழ் ள்ேவ .....படப்ைப: "இ ள் ேவ  ெய ப்ப  
வைரப்பின்"(ெப ம்பாண். 154) 
 
    128. க  நிைரத்த வாயில்: எறிேவற் ெப ங்கைட", "பல்ேவன் ற்றம்". 
"ெபா ேவன் ற்றம்"(ெப ங். 1. 34 : 39, 35 : 66, 37 : 98) 
 
    129. (பி-ம்.) ‘எயினர் கு ம்பிற்' 
 
    132. "மனாவைனய ெமன்சூன் மட ம் " (சீவக. 278)ஙம -திைசச்ெசால்; ெதால், 
ெமாழி. சூ. 31, ந. இ - வி. சூ.27, ேமற். 
 
    135. நீனிற விசும் : கு. 116-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    134 - 6. அணங்கும் விலங்கும் ெபா ளாக அச்சம் பிறத்தல் இயல்ெபன்பதற்கு 
இவ்வ  ேமற்ேகாள்; ெதால். ெமய் . சூ. 8, ேபர். 
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    138. (பி-ம்.) ‘அணர்க்காைள' ர க்குப் ப்ேபாத்  உவைம: "உ த் ப்பி 
ேனாவியர் ெப மகன்"(சி பாண். 122); " க்கண ம்.....ேபால்வார்", "குயவாி 
ேவங்ைக யைனய-வயவர்", "இனேவங்ைக யன்ன விகல் ெவய்ேயார்"( . ெவ. 25, 58, 
63); "வயப் ப் ேபாத்தன்னார்" (ெபாிய. ஏனாதி. 13) ப்ேபாத் , "ெபாறிவாி 
யி ம் ப் ேபாத் நனி ெவாீஇ."(ெப ங்.1. 54 : 37); " ப்ேபாத் க் ெகா " (தக்க. 4, 
8, உைர) 
 
    ல்லணற்காைள: "ைமயணற் காைள, " (ஐங். 389 ; றநா. 83 : 1. . ெவ. 12) 
ேபாத்ெதன் ம் ெபயர் இளைமக்கும் ஆண்பாற்கும் ைறேய ாித் ; ெதால். மர  சூ. 
24, 41 ேபர், ேமற். 
 
    139. (பி-ம்.) ‘ெசந்நாய்' 
 
    141. (பி-ம்) நாளா: "தாளித் தண்பவர் நாளா ேம ம்" (கு ந். 104 : 3) 
 
    கள்விைலக்கு ஆைவத்தரல்: " ந்ேத ாிளநைக காணாய் நின்ைனயர், கரந்ைத 
யலறக் கவர்ந்த வினநிைரகள், கள்விைல யாட்  .... ன்றினிைறந்தன"(சிலப். 
ேவட் வ. 16); "அறாஅ நிைலச்சா  யா ேதறன், மறாஅன் மைழத்தடங் கண்ணி-
ெபாறாஅன், க ங்கண் மறவன் கழல் ைனந்தான் காைல, ெந ங்கைடய ேநரார் 
நிைர", "ெவங்கட்கு சும் விைலயாகும் - ெசங்கட், ெச ச்சிைலயா மன்னர் 
ெச ைனயிற்சீறி, வாிச்சிைலயாற் றந்த வளம்"( . ெவ. 2, 16) 
 
    142. ேதாப்பி: "ேதாப்பிக் கள்ெளா  உப்ப  ெகா க்கும்", "பாப் க்க ப் பன்ன 
ேதாப்பி"(அகநா. 35 ; 9, 348 ; 7); " ழந்த  கள்ளின் ேறாப்பி ண் டயர்ந் "(மணி, 7 : 
71) 
 
    143. மதவிைட: இ - வி சூ. 282, ேமற். 
 
    (பி-ம்.) ‘விைடெதண் ' 
 
    142 - 3. "நற ந் ெதா மின் விைட ம் ழ்மின்"( றநா. 262 : 1); "ெசங்கண் 
மழவிைட ெகண் ச் சிைலமறவர், ெவங்கண் மகிழ்ந்  விழவயர" (ெப ம்ெபா ள்.) 
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    144. "ம வாய்த் தண் ைம ந வ ணார்ப்ப"(நற்.130 : 2) 
    146. (பி-ம்.) ‘ ைனதைலயி க்ைக' 
 
    134 - 46. மறங்கைடக் கூட் ய நிைல ெயன் மீ றத்திைணத் ைறக்கு இைவ 
ேமற்ேகாள்; ெதால். றத். சூ. 4, இளம். 
 
    151 - 2. (பி-ம்.) ‘உதெண ந்தாம் 'ெதால். மர . சூ, 47. ேபர், ேமற். 
 
    154. இ ள்ேவ : அகநா. 394 : 8; சிலப். 12 : 10 ; 13 : 42. 
 
    155. " லாி வியற் ள்ேளார்த் க் கழிமின்" (மைலப . 448) 
 
    156. தயிர்கைட ம் ஓைசக்குப் ழக்கு :"கைடயலங் குரல வாள்வாி 

ைவ"(அகநா. 277:5); "இ ம் க் கிாிந்த க ங்கட் ெசந்நாகு, நாட்டயிர் கைடகுரல் 
ேகட்ெடா ம் ெவ உம்" (ெதால். அகத். சூ. 41, ந; நம்பி. சூ. 182, ேமற்.); "கைடதயிர்க் 
குரல ேவங்ைக"(சீவக. 2717); "தயிர் கைட  ேமாைத, ெகால்  ழக்கெமன்ன 
வயின்ெறா ங் கு ம்" (ைநடதம், நாட் ப்.15) 
 
    157. (பி-ம்.)‘வான் கிழ்', ‘கூம் ைக' 
 
    157 - 8. தயிர்க்கு ஆம்பி: " னிற்றா, எ ந்த வாம்பிக ளிடறின ெசறிதயி ேரய்த்த" 
(கம்ப. கார்காலப். 47); "அைளசித றியேபாற் கிடந்தன வாம்பி" (கல்.) "க யாப்பராைர" 
(மயிேல .) 
 
    159. ங்சுமட் ாீஇ; ஞ்சுமட் ாீஇப் ேபாற் வனர் தந்த"(ெப ங். 2. 5 : 49) 160. 
ெபாியாழ். 3. : 9 
 
    163. அைளவிைல ண : "அைளவிைல ணவி னாய்ச்சியர் தம்ெமா ம்" (சிலப். 
16 : 3) 
 
    164. "ெநய்விைலப் பசும்ெபாற் ேறா ம்"(.சீவக. 488) 
 
    165. நாகு: ெதால். மர . சூ. 26, 62. ேபர். ேமற். 
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    166. ம வாய்க் ேகாவலர்: "ம வி  ைளயர்"(குறிஞ்சிப்.161); "இைடயன், ம வி  

ைள க ெசன் றிைசப்ப"(அகநா . 274 : 8 - 9): "நாத்தைல ம விளிக் கூத்ெதா  
குயிறர"(சீவக. 120); "ெசந்நா ம விளி" (கூர்ம, பிலக்க த. 30) 
 
    170. அகநா. 54 : 10. 
 
    171. ‘உறிக்கா வாளெரா "(சிலப். 15 : 205); ெபாியாழ். 3. 1: 5 
 
    174. (பி-ம்.) ‘பன்மலர க்கிய', ‘பன்மலர்மிைடந்த' படைலக்கண்ணி: ெப ம்பாண். 
60-ஆம் அ யின் குறிப் ைர பார்க்க. 
 
    175. மைலப : 417; அகநா. 21 : 22 
 
    176. "கன்றம ராயங் கானத் தல்க ம்"( றநா. 230 : 1) 
 
    177. (பி-ம்.) ‘ ைக பிறப்ப' 
 
    178. ெஞ  ெயன்ப  விைனச்ெசால்ெலன்பதற்கு இவ்வ  ேமற்ேகாள்; க த். 101, 
ந. 
 
    179. ‘ெதாட்ட' என் ம் ெகாள்ள இட ண் . 
 
    183. பல்காற் பறைவ: "மழைலப் பல்காற் பறைவ"(பாகவதம். ேகாவியைர. 28) 
 
    188. (பி-ம்.) ‘சாட் ளி', 'சாத்தி' 
 
    190.(பி-ம்.) ‘பாய்மைழ' 
 
    192 
    க வ "வய்ந்த கவின்கு ச் சீ ர் 
    ெந ங்குரற் ளப் வி னன்ன 
    கு ந்தாள் வரகின் குறளவிழ்ச் ெசான்றிப் 
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    192. (பி-ம்.) ‘ெந ங்காற்' 
 
    194-5. அவரப் க்கிற்கு "வங்கப் : "ெசவ்  "வங்கப் வினன்ன....அவர" 
(மலப .434-6) 
 
    195-6. (பி-ம்.) "அட் ப் பயற்றின் றீஞ்சுவ ரல்' 
 
    199. "வழம், வற  நாஞ்சில்"பான் ம ப் ன்றி நிலஞ்சர" (க த்.8: 4-5); "யானத், 

ம் டத் தடக்க வாெயா  மிந், நாஞ்சி ெலாப்ப நிலமிசப் ரள" ( றநா.19: 9-11); 
"ெவள்ளிெவண் ணாஞ்சிலான் ஞால வன"பா, ெலல்லாக் களி , நிலஞ்"சர்ந்த" 
(களவழி. 40); "க"ம் மத்தக ம் ெகாம் ம் கலப்பக்கு ஒப்ெபன்ப" (தக்க. 259, உர) 
"அலப்பட யனய ங்குவாய் ெந ங்க யலெசவி வாரணம்." (விநாயக. நகரப். 21) 
 
    200. "உ ப்  கத்த கூர்ங்ெகா வி நற்ெசயல்" (கூர்ம. வ ணச். 15) 
 
    204. அகநா. 63:7. 
 
    205. "கட்சி-கா ; ‘கற....."சக்கும்' இ ெப ம்பாணா " தக்க. 102, உர, 
 
    206-7. ெமன்"றான் மிதி"ல: "உலவாங்கு மிதி"தால் "பால" (கு ந். 172: 6) 
 
    207 - 8. அலவன்தா க்கு றிந்த ெகா : "ெகா  றித்தன்ன கூன்றா ளலவன்" 
(கபிலர்சிவ. தி விரட்ைட. 28) 
 
    209. (பி-ம்.) 'பஞ்சாய்' 210. ெதால். ெசய். ந. ேமற். 
 
    211. (பி-ம்.) ‘உழ ண்' 
 
    உழாஅ ண்ெடாளி: "உழாஅ ண்ெடாளி ள் க் க ந்திய" (சிலப்.10 : 120) 
 
    217 - 8. பல் ற் சவட் ய நாாினால் மாைல கட்டல்: "பல் னாற் சுகிர்ந்த நாாிற் 
பனிமலர் பயிலப் ெபய்த, ல்ைலயங் கண்ணி" (சீவக. 438.); "பல் னாற் சுகிர்ந்த 
நாாில்.....ேபா கட் ய குழங்கன் மாைல" (கூர்ம. பிலக்க. 43.) 
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    212 - 9. நற்.90 : . 
 
    220. (பி-ம்.) ‘சண்பின்' 
 
    ெபான்காண் கட்டைள: "ெபான்னின், உைரதிகழ் கட்டைள"(கு ந். 192 : 3 - 4); 
"வண்பிணி யவிழ்ந்த ெவண்கூ தாளத், தலங்கு குைல யலாி தீண் த் தா கப். 
ெபான் ைர கட்டைள க ப்ப" (அகநா. 178 : 9 - 11) 
 
    கண் : ம ைரக். 172; "கண்பகத்தின் வாரணேம" (தி ஞா. ேத. தி த்ேதாணி ரம்) 
 
    220 - 21. இரட்ைடக்கிளவி இரட்ைட வழித்தானதற்கு இவ்வ கைள ேமற்ேகாள் 
காட் , "காண்பின் சுண்ணம் ைடத்த ெசஞ்சுவட் ைன ம் மார்பிைன ம் 
ெபான் ைரேயா ம் கல்ேலா ம் உவமித்தைமயின் இரட்ைடக்கிளவி இரட்ைட 
வழித்தாயிற் " என்ெற வர்" ெதால். உவம. சூ. 22. ேபர். உழவர்கண்பின் தாைத 
அப்பிக் ெகாள் தல். 
 
    226. விறந் : ெதால். உாி. சூ. 50, ேச. ந. ெதய்வச். இ-வி. சூ. 282, ேமற். 
 
    226 - 7. உலக்ைகயி க்குப் பறைவகள் அஞ்சல் : "பாசவ த்த ெப ங்கா 

லக்ைகக் க தி  ெவாீஇய கமஞ்சூல் ெவண்கு கு" (அகநா. 141 : 18 - 9) 
 
    230. (பி-ம்.) ‘ெசய்ெநல் ன்' 
 
    229 - 30. "ெமன்ெசந் ெநல் , னம்பண வளைவ ைறகுவித் தாங்குக், க ந்ேத 

கிைள ெமாசிந்தன ஞ்சும்" (பதிற். 71 : 4 - 6) 
 
    232. அகநா. 39 : 16 
 
    234. (பி-ம்.) ‘ைகபிைணந் ' 
 
    235. ணங்ைக: கு. 56; தக்க. 53-ஆம் தாழிைசயின் விேசடக் குறிப்ைபப் 
பார்க்க. 
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    235 - 6. சிலம்பி க்குத் கில்: "சிலம்பி ேகா ய வலங்கற் ேபார்ைவயின்" (பதிற். 
39 : 13); "சிலம்பிெபாதி ெசங்காய், கில்ெபாதி பவள ேமய்க்கும்" (யா.கா. ேமற்.); 
" ெமய் ஞ் சிலம்பி வலந்த ேபாற் ேபார்ைவ ேபார்த் " (சீவக. 340); " ட்சிலம்பி 
வலந்தன ண் கில்"(கம்ப. எ ச்சி. 46); "பா  ெகாள் படங்ெகனக்....சிலம்பி 

ல்ெகா  கவிக்குேம" (தக்க. 54); "சிலம்பி, ெபா வி ல் வலந்  தங்கிய வைலயம்" 
(தணிக்ைகப். நந்தி பேதச. 29) 
 
    239. (பி-ம்.) ‘ ம் ம் ேபாக்கி' 
 
    240-41. ெநற்குவிய க்குப் ெபான்மைல:ெபா ந. 244, ந, 
 
    237-41. "சா யின் கற்ைற ற்ற தடவைர க  சாய்த் க், கா ம் பக  
ேபாக்குங் க ம்ெப ம் பாண்  லீட்டம்,......மிக்க தன்ேற","ைவெதாிந் தகற்றி யாற்றி 
மைழெபயன் மானத் ற்றிச், ெசய்யெபாற் குன் ம் ேவ  நவமணிச் சிலம்  ெமன்னக், 
ைகவிைன மள்ளர் வானங் கரக்கவாக் கியெநற் குன்றால்" (ெபாிய. தி நாட் ச். 24-5) 
 
    242. . ெபா ந. 169-ஆம் அ ைய ம், அதன் அ குறிப்ைப ம் பார்க்க. 
 
    243. (பி-ம்.) ‘தளர்நைடக்குழவி' 
 
    247. குமாி த்த: "குமாி த்தெவன் பாத்திரம்" (மணி.14 : 77) 
 
    246-7. பழம்பல் ணவிற் குமாி......கூ : "குமாிக் கூட் ற்ெகா ம்பல் ண " (சிலப், 
10:123) 
 
    248-9. "தச்சன் ெசய்த சி மா ைவய, ர்ந்தின் றாஅ ராயி ங் ைகயி, னீர்த்தின் 

உ மிைளேயார்" (கு ந். 61: 1-3.) 
 
    249-50. "ேதெரா , தளர்நைடப் தல்ைன" (ஐங். 66:2-3) 
 
    256.(பி-ம்.) ‘மைன ைற' 
 
    மைன வாழளகு:"மைனயளகு, வள்ைளக் குறங்கும் வளநாட" (தி வள் வ. 5) 
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    அளகு-ேகாழி: இவ்வ , ெதால். மர . சூ.56, ேபர். ேமற். 
 
    257. மைழ விைள யா ம் அ க்கம்: "மைழவிைளயா ங் குன் " (கு ந். 108:1) 
 
    260. எந்திரம்: "கைழக்க ம் ெபறிந்  கண் ைடக்கு ெமந்திரம்"(சீவக. 1614) 
 
    259-60. "க ம்பி ெனந்திரங் களிற்ெறதிர் பிளிற் ம்" (ஐங்.55); 
"இ ம்பினன்ன....ஆைலெயந் திரங்கள்" (தி விைள. தி நகர.11) 
 
    265. பறி: அகநா. 300:3; நள.3:39. 
 
    268. (பி-ம்.) ‘கிைள டன் குழீஇ' . அகநா. 30:4; நற், 207:7. 
 
    269. ல ைனப்பகழி: " லாஅ லம்பிற் ேபார ங் க மிைள" ( றநா. 181:5): 
" ல க்கைண" ( .ெவ.10) 
 
    269-70. இறா க்குச் சிைல: "இற க்க த் ப், ட்ட  வல்வி ற் கூட் தற் 
ெறறிக்கும்" (அகநா.9:1-2); " டங்கிற  ட் ற்ற வில்ேலய்க்கும்"(திைணமாைல.131); 
" ட் சிைல யிறவிெனா " (சீவக. 1788) 
 
 
    277. ற்றிற் கு ம்பி: " ற்றத் தீர்ம் றத் தி த்த, கு ம்பி" (அகநா. 8:1-2) 
 
    280-81. "வைழச்ச  சா மட் டயின் " (சீவக, 1614); "பாைளவிண் ெடா கு 
வைழச்ச  ேதறல்" (இ ங்க. சூாியன் வங்கிச. 11) 
 
    284.(பி-ம்.) ‘ெகாைலவல் பாண்மகன் 
 
    286.(பி-ம்.) ‘வ தைல' 
 
    284-7. ஐங்.111; அகநா.216: 1-2 
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    290. "தாமைரைய, கட ள்........ஓம்பி' எனக்கூ தலா ம் அவர் பறியாராயிற் " 
(சீவக.51,ந.) 
 
    289-90. தாமைரக்கு ெந ப் : "சுடர்த்தாமைர" (ம ைரக். 249 ; "விளக்கி னன்ன 
சுடர்வி  தாமைர" (நற். 310:1) சுடர்ப் ந் தாமைர", "எாியைகந் தன்ன தாமைர" 
(அகநா. 6:16, 106:1, 116:1) "ெச விற் த்த ேசயிதழ்த் தாமைர, அ ெதாழி லந்தண 
ரறம் ாிந் ெத த்த, தீெயா  விளங்கு நாடன்" ( றநா.397:19-21); "தாமைர 
யழற்ேபா " (ெப ங். 1. 40:245); "நிைர ெந ங்கய நீாிைட ெந ப்ெப ந் தைனய, 
விைரெந கிழ்ந்தெசங் கமலெமன் ெபாய்ைகயின் ேமவி" (ெபாிய. உ த்திர. 5); பதிற். 
19:20. 
 
    292-4. பலநிற மலர்க க்கு இந்திர வில்; "சிைலத்தார்-இந்திரவிற் ேபா ம்மாைல" 
( றநா. 10:10,36:12,61:14, உைரகள்); "ெபா கடல் வண்ணன் ைனமார்பிற் 
றார்ேபாற், றி வில் விலங்கூன்றித் தீம்ெபய றாழ, வ ம்" (கார்.1) 
 
    298. ைபஞ்ேச : "ைபஞ்ேச  ெம காப் பசும்ெபான் மண்டபம்" (மணி. 19:115) 
 
    300. வைளவாய்க் கிள்ைள: "கிள்ைள, வைளவாய்க் ெகாண்ட ேவப்ப ெவாண்பழம்", 
"வைளவாய்ச் சி கிளி" (கு ந். 67: 1-2, 141:1) 
 
    299-301. அந்தணர் ெத வில் ேகாழி ம் நா ம் ன்னாைம: "பார்ப்பாாிற் ேகாழி ம் 
நா  க ன்னா" (இன்னா. 3) 
 
    302-4. கற் க்கு அ ந்ததி: "அ ந்ததி யைனய கற்பின்" (ஐங்.452); "வடமீன் ேபாற் 
ெறா ேதத்த வயங்கிய கற்பினாள்" (க த்.2:21);"வடமீன் ைர ங் கற்பின் மடெமாழி, 
யாிைவ" ( றநா.122:8-9);"தீதிலா வடமீனின் றிறமிவ றெமன் , மாதரார் 
ெதா ேதத்த வயங்கிய ெப ங்குணத் க், காதலாள்", "வடமீன் கற்பின் மைன ைற 
மகளிர்" (சிலப். 1: 28-9,5:229) 
 
    305. (பி-ம்.)‘ெபயர்ப்ப பத்தம்' 
 
    309. ெகாக்கின் ந வ : "ந வ மா" (மைலப .512) 
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    312, " னலா  மகளி ாிட்ட ெவாள்ளிைழ" (ஐங், 100:1) 
 
    313. மணிச்சிரல்: சி பாண், 181: மணி.4:24. 
 
    315-6. "அந்தி யந்தண ர ங்கட னி க்கு, த்தீ"( றநா. 2:22-3) 
 
    317. சீவக.65. 
 
    318. (பி-ம்.) 'ைபயத்ேதான் ம்' ைபபய: ெப ம்பாண். 334. 
 
    319-20, பாற்ேகழ்ப் ரவி : "பால் ைர ரவி" (ெபா ந. 165) 
 
    325-6. (பி-ம்.) ' ன்னா ேதழகத் தகேரா ' 
 
    330-31. மகளிர் நைடக்கு மயில் நைட: "மணிவைரச் சாரல் மஞ்ைஞ ேபால, 
அணிெபற விய  ய க்கல மார்ப்ப" (ெப ங்.3.13:50-51); கு. 205-ஆம் அ யின் 
அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    333. வாிப்பந் : "வாிப்பந்  ெகாண்ேடா "( க த்.51:3); கு.68-ஆம் அ யின் 
குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    331-3. "கா டேன கா ங் கய ரண் ஞ் ெசங்கமலப், ேபா டேன நின்  

ைடெபயரத்-தா டேன, வண்டா ஞ் ேசாைல மயில்ேபால் வாிப்பந் , ெகாண்டாட 
நான்கண்ேடன் ெகாம் " (கிளவித் ெதளி .) 
 
    334. (பி-ம்) 'ைகப் ைன', 'ைபப்பய' 
 
    335. த்த வார்மணல்: " திர்வா ாிப்பி த்த வார்மணல்"( றநா.53:1) 
 
    ெபாற்கழங்கா தல்: "கு ந்ெதா  மகளிர், ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யா ம்" 
( றநா.36:3-4); "ைகச்ெசம் ப மராகக்கழங்கும் ெபாற்கழங்கும், பச்ைச மயி ய ன் 
ைபங்கழங்கும்-ெமச்செவ த் "(தி க்காளத்திநாத லா, 302) 
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    337. கள்விற்ேபார் கைடயிற் ெகா கட் தல்: "கள்ளின் களிநவில் 
ெகா ெயா "(ம ைரக்.372); "கட்ெகா  டங்கு மாவணம் க்கு" (பதிற்.68:10); 
ெந ங்ெகா  டங்கு நற ம  ம கில்" (அகநா. 126:10) 
 
    337-8. கள் விற்ேபார் கைடவாயி ல் ெகா கட் ப் ைவத் தல்: "மணற் 
குைவஇ மலர்சிதறி, பலர் குமைனப் ப ப் தவி, னற ெநாைடக் ெகா ேயா , 
பிறபிற  நனிவிைரஇப், பல்ேவ விற் பதாைக நீழற், ெசல்கதிர் ைழயாச் 
ெச நகர் வைரப்பில்" (பட் னப்.178-83) 
 
    339-40. அகநா. 96:1-2; ெப ங்.1, 40: 71-2. 
 
    343. " ங்குெபய் தாக்கிய கூழார ண் , பிறங்கி  ேகாட்ெடா  பன்றி ம் 
வா ம்" (அறெநறிச். 78) 
 
    348. "விண்ேடாய் மாடத் " (ெப ம்பாண். 369) 
 
    349-51. "இலங்குநீர் வைரப்பிற் கலங்கைர விளக்க ம்" (சிலப்.6:141) 
 
    352. றநா. 38:1. 42:2 
 
    357. குழவி ஓரறி யிாின் இளைமப்ெபயர்: ெதால், மர . சூ. 24, ேபர். ேமற். 
 
    363. "ேமகேமய்க்கு மிளங்க  கம்ெபாழில்" (ேத.பிரம ரம், "வியங்கய ர்") 
 
    370. "வாடா வள்ளியங் கா " (கு ந். 216:2): "வாடாவள்ளி வயவர்" (ெதால். 

றத்.சூ.5) 
 
    372-3. "ைபந்நாகப் பள்ளி மணிவண்ணனிற் பாயல்ெகாண் , ைகந்நாகந் ஞ்சுங் 
கமழ்காந்தளஞ் சாரல் ேபாகி"(சீவக.17) 
 
    பாம்பிற்குக் காந்தள்: "தி மைண மிழ்ந்த நாகங் காந்தட், ெகா மடற் ப்  ந் 

ம்பி, நன்னிற ம  ம விடர்"(அகநா.138:17-9) 
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    374. .மணி. 4:5 "ெவயிெலாளி யறியாத விாிமலர்த் தண்காவிற், குயிலா ம்" 
(க த்.30: 7-8); "கதிர் ைழ கல்லா மரம் பயில் க மிைள ( றநா. 21:5); "ெவயில்கண் 
ேபாழாப் பயில் ம் ெபா ம் "(ெப ங்.1.33:27); "காய்கதிர் ைழயாக் க ெபாழில்" " 
(ெபா ளியல்); "ெவய்ேயான், றா ைழ யாவி ளாய்....... காட் ெமார் கார்ெபாழிேல" 
(தி ச்சிற். 116) 
 
    377. (பி-ம்.) ‘கூவியன்' 
 
    "கூவியர்-அப்பவாணிகர்; 'காரகற்......பி த்த' என்றார். 
ெப ம்பாணாற்றி ம்"(சிலப்.5:24. அ யார்,) 
 
    380. " னல்கால் கழீஇய மணல்வார் ற " (மைலப . 48) 
 
    384-5. சுற வாெயன் ம் தைலயணிக்கு அர : "எாிகதிர் மகரவாய் ெபாறித்த, 
திலகேம டத் ச் ெசங்கதிர் ெதாடர்ந்த ேசெயாளி யரெவன நாற்றி" (ஆைனக்காப், 
அகிலாண்ட.29) 
 
    390. (பி-ம்.)'ெகாள்பவெரா ம்' 
 
    392. இவ்வ  விைன ற்  விைனெயச்சமானதற்கு ேமற்ெகாள்; நன்.சூ.350 
மயிைல; நன். வி, சூ.351. 
 
    394. (பி-ம்.) 'ெநய்மிதி' 
 
    "ெநல் ைடக் கவளெமா  ெநய்ம்மிதி ெபறாஅ" ( றநா.44:2); "ெநய்ம்ம  
கவளங்ெகாள்ளா" (சீவக.1076); "ெநய்ம்மிதி கவளந் ெதவிட் நின் றடர்க்கு நிகழ்சுளி 
த கண்மால் யாைன" "ைகம் கந்ெத த்த ெநய்ம்மிதி கவளங் களித்ெதறி ம்மதக் 
களி " (கூர்ம. சூாியன் மர . 8,22) 
 
    395. க ஞ்சூல்: ஐங். 386;சி பாண்.148-ஆம் அ க் குறிப்ைபப் பார்க்க. 
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    393-5 மந்தி பிறர் ேசார் ற்றைதஅயறிந்  உண ப்ெபா ைளக் கவர்தல்: "மகளிர், 
இ ங்கல் வியலைறச் ெசந்திைன பரப்பிச், சுைனபாய் ேசார்விைட ேநாக்கிச் 
சிைனயிழிந் , ைபங்கண் மந்தி பார்ப்ெபா  கவ ம்" (கு ந். 335:1-4) 
 
    397. "க ங்ேதர் குழித்த ெஞள்ள லாங்கண்" (அகநா. 326. :4. றநா. 15:1) 
 
    402. "நீனிற வி ேனமி ேயா ம்" ( றநா. 58:15); "நீல ேமனி 
ெந ேயான்"(சிலப்.5:172) 
 
    402-4. கு. 164-5. 
 
    405. (பி-ம்.) ‘ெந மதில் வைரப் ' 
 
    சு ம ேணாங்கிய வைரப் : "சு ம ேணாக்கிய ெந நிைல மைன" (மணி. 
3:127);"சு ம ெண மதில்" ( . ெவ. 113) 
    சு மண்: சிலப். 14:146; மணி. 18:33. 
 
    402-5. "மாேயான் ெகாப் ழ் மலர்ந்த தாமைரப், ெவா  ைர ஞ் சீ ர் வி, 
னிதழகத் தைனய ெத வ மிதழகத், த ம் ெபாகுட் டைனயேத யண்ணல் ேகாயில்" 
(பாிபாடல், தி . 7); இராசகிாிய நகரத்ைதத் தாமைர மலராக ம் அந்நகாின் 
உ ப் க்கைள அம்மலாின் உ ப் க்களாக ம் ெப ங்கைத (3. 3: 50-114)யிற் 
கூறியி த்தல் இங்ேக அறிந்  மகிழத்தக்க . 
 
    407. (பி-ம்.) ‘சிைனஇய' 
 
    407-8. "ேகாளிப் பாகற் ெகா ங்கனித் திரள்காய்" (சிலப்.16:24) 
 
    415. "ஈைரம் பதின்ம ம் ெபா களத் ெதாழிய" ( றநா. 2:15) 
 
    416. ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர்:ெபா ந. 163; ம ைரக். 752. 
 
    419. "ஒன்னாத் ெதவ்வ ைலவிடத்ெதாழித்த"(ெப ம்பாண்.416);தார்த்ெதன" 
(மைலப . 386) 
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    398-420. இவ்வ களிற் காஞ்சிநகரத்தின் சிறப் க் கூறப்பட்ட . 
 
    421.(பி-ம்.) 'ஏமமாக' 
 
    422. (பி-ம்.) 'அளி ந் ெதற ந்தனக் ெகளிய' 
 
    அளி ம் ெதற ம்: "வ ந் ெதற  மளி  ைடேயாய்" ( றநா. 2:8); "குைடைய ம் 
வாைள  ைடேயா ெனனேவ அளி ந் ெதற  ைடைம கூறினார்" (சிலப். 19: 19-
20, அ யார்.) 
 
    423-4. க த் : "நீ, உடன்  ேநாக்கும் வாெயாி தவழ, நீ நயந்  ேநாக்கும் 
வாய்ெபான் ப்ப" ( றநா. 38: 5-6) 
 
    427. "இ ங்கடற் கூங்கிவ ம் யாெறன" (பாி. 16:27) 
 
    429. (பி-ம்.) ‘இைமேயார்' 
 
    ேம மைலயில் ேதவ ைறதல்: "ெதய்வத வைரேய ேமைலத் ேதவரா லயேம" 
(தி விைள. ேம ைவச். 24); "சுரலாயேம ேம " (சூடாமணி, 5:13) 
 
    432. (பி-ம்.) ‘நீர்ப்ேபாகும்' 
 
    ஒ மரம்: "ஒ  மரத்ேதாணி ம் ேமல் ெகாண் " ( . ெவ. 111, உைர) 
 
    428-35. மன்னர்.........ெசவ்வி பார்க்கும் ற்றம்: "ேகாக்கள் ைவகும் ற்றத்தான்" 
(கம்ப. குகப்.65) 
 
    441-2.ெபா ந. 135-6. 
 
    443-5. " ைற ேவண் னார்க்கும் குைற ேவண் னார்க்கும் காண்டற் ெகளியனாய்" 
(குறள், 386, பாிேமல்.) " ைறேவண் ெபா திற் பதெனளிேயார்" ( றநா. 35:15) 
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    445. (பி-ம்.) ‘இைடெதாிந் ' 
 
    446. "ெகாைடக்கட னி த்த ெசம்மேலாய்" (மைலப .543); "ெகாைடக்கட னி க்கு 
மிக்குவா குப்ெபயர்ப் ெபாிேயான்" (கூர்ம. சூாியன்மர .8) 
 
    447. (பி-ம்.) ‘உ ப்பில்' 
 
    "உ ம்பில் கூற்றத் தன்ன" (பதிற்.26:13) 
 
    இவ்வ யின் பாடேபதம் ேபாற்ேறாற் ம்' "உ மில் சுற்றம்" என் ம் பகுதிைய, 
உ ெமன்ப  அச்செமன் ம் ெபா ள் த தற்கு ேமற்ேகாளாகக் காட் னர்; ெதால். 
உாி. 67, இளம். ேச. ந. 
 
    448-9 ெபா ந. 140-42. 
 
    451, "ெதால் லங்ைக கு மி ெகாண் "(கூர்ம. சுேவத. 5) 
 
    455-6 இைடயின ெவ ைகக்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள்; ெதால். ெசய். சூ.94, ேபர். 
ந. 
 
    457-8 கக்கட ள் கட ற் சூர்ெகான்றைம: கு. 45-6-ஆம் அ க்குறிப்ைப ம், 
ேமற்ப  
 
    45-61-ஆம் அ களின் அ க்குறிப்ைப ம் பார்க்க. 
 
    454-8. "ெதாண்ைடேயார் ம க......ேசய்' என்றாற்ேபால்வன ஏகாரத்தாற் ெபா ள் 
கூ மா  உணர்க" (ெதால். விளி. சூ. 34. ந.) 
 
    459. (பி-ம்.) 'ெநா ந்தாங்கு' 
 
    ணங்ைக: ெப ம்பாண். 235- பார்க்க. 
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    "ெப ங்காட் க் ெகாற்றிக்குப் ேபய்ெநா த் தாங்கு "(க த். 89:8), "கா ெக  
ெசல்விக்குப் ேபய் கூ ம் அல்லல்ேபால"(ெதால். ெமய்ப். சூ. 12, ேபர்.) 
என்பவற்றா ம் பரணி ல்களில் உள்ள, ‘காளிக்குக் கூளி கூறிய ' என் ம் 
பகுதியா ம் இங்ேக கூறப்ப ம் ெசய்தி அறியப்ப ம். 
    458-9. கு. 258. 
 
    460. தண்டா ைக: "தண்டா ைகத் தைகமாண் கு மி" ( றநா.6:26); "தண்டாம 
லீவ  தாளாண்ைம" (தமிழ்நா. 33) ெப ம்ெபயர்: கு, 269-ஆம் அ யின் 
அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    461. (பி-ம்.) ‘வாழிய ெபாிெதன' 
 
    கு. 285-ஆம் அ ைய ம் அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    463. ைகெதா உப் பழிச்சி: "ைகெதா உப் பரவி" ( கு. 252) 
 
    465. நாவலந்தண் ெபாழில்: "நாவலந் தண்ெபாழில் வடெபாழி லாயிைட" (பாி.5:8); 
"நாவலந் தண்ெபாழில் மன்னர்", "நாவலந் தண்ெபாழி னண்னார் ந க்குற" (மணி, 
22:29); "நாவலந் தண்ெபாழி னண்ணா ேராட் ", "நாவலந் தண்ெபாழி னலத்ெதா  
ேதான்றி" (ெப ங். 2.18:76,5.3:183); " ம  நாவற் ெபாழிற்கு", ம  நாவற் 
ெபாழிலகத் " ( . ெவ. 208,226) 
 
    466. (பி-ம்) 'நிைலைம ேநாக்கி' 
    . ெபா ந. 176. 
 
    469. " ைக கந் தன்ன மாசி ைட" ( கு. 138) என்பைத ம் அதன் 
அ க்குறிப்ைப ம் பார்க்க. 
 
    468-70. ெபா ந. 153 - 7-ஆம், அ கைள ம் அவற்றின் அ க்குறிப்ைப ம் பார்க்க. 
 
    475. (பி-ம்.) 'அயிெரா  பிற ம்' 
 
    477. "ேகாண்மீ னன்ன ெபாலங்கலத் தைளஇ"( றநா. 392:17) 
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    479. . சி பாண். 245. 
 
    478-9. கனமலர்ந் ட் : " கனமர்ந்  நல்வி ந் ேதாம் வான்", " கத்தா 
னமர்ந்தினி  ேநாக்கி" (குறள், 84, 93) 
 
    481. (பி-ம்.) ‘அழ வர்' 
 
    "ஆ ம்வண் மிராத் தாமைர" ( றநா. 69:20) 
 
    482. (பி-ம்.) ‘பித்திைக'. 'நிவப்பச் சூ ' 
 
    481-2. வண்  இமிரா மாைல: கற்பக மாைல; "ஆ  .... சூ  பாணா " (தக்க. 562, 
உைர) 
 
    483. (பி-ம்.) ‘ ல க் கடல்)' 
 
    486. (பி-ம்.) ‘விற யர் ேவய' 
 
    480-86. பாணர் ெபாற்றாமைரைய ம் விற யர் மாைலைய ம் உபகாாிகளாற் 
ெப தல்: ெபா ந. 159-62-ஆம் அ களின் அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    489. நால்கு-நான்கு; "நால்கு பண்ணினர்" (சீவக. 1774) 
 
    488-9. ெபா ந. 165. 
 
    490. பாிசிலர்க்குத் ேதைரக் ெகா த்தல்: சி பாண்,142-3-ஆம் அ களின் 
அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    491. (பி-ம்.) ‘ஒழிந்த' 
 
    "ஒன்னாத் ெதவ்வ ைலவிடத் தார்த் " (ெப ம்பாண். 419) 
 
    492. (பி-ம்.) ‘விசும் ேதா யி ளி' 
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    491 -92. சி பாண். 247-8-ஆம் அ கைள ம் அவற்றின் அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    494. கின்னரங்கள் பா தல்: "பா  கின்றன. கின்னர மி னங்கள் பாராய்" (கம்ப. 
சித்திரகூட.12); "பா வன ைவேயா கின்னரங்கள் பல ேம"(தக்க.114) 
 
    496,பத் ப் - 14 (பி-ம்.) 'மலர்சூழ்' 
 
    498-9. யாைன தந்த விறகினால் னிவர் தீேவட்டல்: "கானயாைன தந்த விறகிற், 
க ந்ெதறற் ெசந்தீ ேவட் " ( றநா. 251: 5-6) 
 
    500. மைலகிழேவான்: கு. 317-இன் அ குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    மைலகிழேவான்: "இயல்பி ம் விதியி ம்" என் ம் சூத்திர உைரயில் 
விதவாதவற் ள் ம் உயிர் ன் ககரம் மிகாததற்கு இ  ேமற்ேகாள்; நன், சூ. 164, 
மயிைல. 
 
    497-500. "யாைன தந்த ளிமர விறகிற், கானவர் ெபாத்திய ெஞ தீ விளக்கத் , 
மடமான் ெப நிைர ைவகு யி ெல ப்பி, மந்தி சீக்கு மணங்குைட ன்றில்" ( றநா. 
247: 1-4)  
---------------   
 

இதன் ெபா ள் 
 
    1. அகல் இ  விசும்பில் பாய் இ ள் ப கி - #தன்ைனெயாழிந்த நான்கு த ம் 
தன்னிடத்ேத, அகன்  விாிதற்குக் காரணமாகிய ெபாிய ஆகாயத்திடத்ேத ேதான்றிப் 
பரந்த இ ைள வி ங்கா நின்  (பி-ம். மைறத் ), 
 
    அக விசும்ெபன்ப , "ேநாய்தீ ல்ம ந் " (க த். 60:18) ேபாநின்ற . 
ப கிெயன் ஞ் @ெசய்ெதெனச்சம் நிகழ்காலம் உணர்த்தி நின்ற . 
 
    2. பகல் கான்  எ த  பல் கதிர் ப தி - மைறந்த §பகற் ெபா ைத உலகத்ேத 
ேதாற் வித்  எ தைலச்ெசய் ம் பல கிரணங்கைள ைடய கன , 
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    3. காய் சினம் தி கிய க திறல் ேவனில் - ேகாபிக்கின்ற $சினம் கிய க ய 
வ ைய ைடய ேவனிற் காலத்ேத, 
 
    4. பசு இைல ஒழித்த ப  அைர பாதிாி- பின்பனிக் காலத்ேத பசிய 
இைலகைளஉதிர்த்த பாிய தாளிைன ைடய பாதிாியின , 
 
    --------- 
    # "தன்ைன ெயாழிந்த தங்கள் விாிதற்குக் காரணமாகிய ெப ைமையைய ைடய 
ஆகாயம்" (ம ைரக்.266.7, ந.); "அைனத் ம் வழிேபாம் விண் நீ " (தக்க.717) 
    @ "ெதால். விைன. சூ. 42,பார்க்க. 
    § "பகற்ெசய் ஞ் ெசஞ்ஞாயி ம்" (ம ைரக்.7) 
    $. சினம் - ெவயிெலன்  கூ வா ளர். 
    ------ 
 
    5-6. வள் இதழ் மா மலர் வயி  இைட வகுத்ததன் உள் அகம் ைர ம் ஊட் உ  
பச்ைச-ெப ைமைய ைடய உைடத்தாகிய வண்ைட ைடய வி ைடய 
வயிற்றிடத்ைதப் பிளந்த லா ைடய (பி-ம்). வி ைடய) உள்ளிடத்ைத ெயாக்கும் 
#நிற ட் த ற்ற ேதால், 
 
    7-8. பாிய அைர க கின் பாைள அம் பசு  க  இ ந்தன்ன கண் கூ  ெசறி ைள- 
பாிய தாளிைன ைடய க கின  பாைளயாகிய அழகிைன ைடய பசிய  விாியாமற் 
க வாயி ந்தாெலாத்த இரண்  கண் ங் கூ ன ெசறிந்த ைள, 
 
    9. உ க்கி அன்ன ெபா த்  ேபார்ைவ - உ க்கி ஒன்றாக வார்த்தாற்ேபான்ற 
ேதால்களின் ேவ பா  ெதாியாமல் இைசத்த ம் ேபார்ைவயிைன ம், 
    பச்ைசப்(6) ேபார்ைவ; ெபா த்  ேபார்ைவ; ைளயிைன ைடய (8) ேபார்ைவ. 
 
    10. சுைன வறந்தன்ன இ ள் ங்கு வ  வாய்-சுைன வற்றி உள் இ ண்டாெலாத்த 
இ ள்ெசறிந்த @உண்ணாக்கிைனயில்லாதவாயிைன ம், 
 
    11. பிைற பிறந்தன்ன பின் ஏந் கைவ கைட- தற்பிைற பிறந்  
ஏந்தியி ந்தாற்ேபான்ற, பின்  ஏந்தியி க்கின்ற கைவத்தைல ைடய கைடயிைன ம், 
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    12-3. ெந  பைண திரள் ேதாள் மடந்ைத ன் ைககு  ெதா  ஏய்க்கும் ெம ந்  
ங்கு திவவின்-ெந ய ங்கிைலெயாத்த திரண்ட ேதாளிைன ைடய மக ைடய 
ன் ைகயிற் குறிய ெதா ைய ெயாக்கும் §ெநகிழ ேவண் ய வழி ெநகிழ்ந்  

இ கேவண் ய வழி இ கும் வார்க்கட் ைன ம், 
 
    14. மணி வார்ந்தன்ன மா இ  ம ப்பின்-நீலமணி ஒ கினாெலாத்த க ைம 
நிறத்ைத ைடய ெபாிய தண் ைன ைடய, 
 
    15-6. ெபான் வார்ந்  அன்ன ாி அடங்கு நரம்பின் ெதாைட அைம ேகள்வி- ெபான் 
கம்பியாய் ஒ கினாெலாத்த க்கடங்கின நரம்பின் கட்டைமந்த யாைழ, 
    ேகள்வி: ஆகுெபயர். 
    ேபார்ைவயிைன ம்(9) வாயிைன ம்(10) கைடயிைன ம்(11) திவவிைன ம்(3) 
ம ப்பிைன ைடய(14) யாைழெயன க்க. 
    ---------- 
    #. " வ ட் ன ைகத்ெதாழிலாற் ெபா ெபற்ற ேபார்ைவ" (சி பாண்.225-6, ந.) 
    @. "அண்ணா வில்லா வைமவ  வ வாய்" (ெபா ந. 12) 
    §. "ெநகிழ ேவண் மிடத்  ெநகிழ்ந் ம் இ க ேவண் மிடத்  இ கி ம் 
நரம் வக்கும் வார்க்கட் ைன ம்" (சி பாண். 221-2,ந.) 
    --------- 
 
    16. இடம் வயின் தழீஇ-இடத்ேதாட்பக்கத்ேத அைணத் , 
 
    17. ெவ ெதறல் கன ெயா  மதி வலம் திாித ம்- ெவய்ய ெத  
தற்ெறாழிைல ைடய ஞாயிற்ேறேட திங்க ம் #ேம ைவ வலமாகத் திாிதைலச் 
ெசய் ம், 
 
    18. தண் கடல் வைரப்பில் தாங்குநர் ெபறா - குளிர்ந்த கடல் சூழ்ந்த உலகில் 
நின்ைனப் ரப்பாைரப் ெபறாமல், 
 
    19. ெபாழி மைழ றந்த ைக ேவய் குன்றத் -ெபய்கின்ற மைழ றத்தலால் 
நிலத்தின் கண்ெண ந்த ஆவிசூழ்ந்த மைலயிடத்ேத, 
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    20. ப  மரம் ேத ம் பறைவ ேபால - @ப த்த மரத்ைதத் ேத த்திாி ம் 
பறைவகைளப்ேபால, 
 
    21. கல்ெலன் சுற்றெமா  கால் கிளர்ந்  திாித ம்-பசிமிகுதியால் அ கின்ற 
சுற்றத்தா டேன ஓாிடத்திராமற் பயனின்  ஓ த் திாிதைலச் ெசய் ம், 
 
    22. ல்ெலன் யாக்ைக ல  வாய் பாண- ெபா வழிந்த வ விைன ம் கற்ற 
§கல்விைய ெவ த் க் கூ கின்ற வாயிைன ைடயபாண, 
 
    "சில்ெசவித் தாகிய ேகள்வி ெநாந் " ( றநா. 68:3) என்றார் பிற ம்; லால் 
நா கின்ற வா மாம். 
 
    ேகள்விையத் தழீஇத்(16)தாங்குநர்ப் ெபறா (18)குன்றத்ேத(19) க ந்திறல் 
ேவனிற்காலத்ேத(13)பறைவேபாலத்(20) திாித ம்(21) பாணெவன க்க. 
 
    --------- 
    #. "ஏர்  வலன் திாித -எ ந்  மகாேம ைவ வலமாகத் திாிதைலச் ெசய் ம்" 
( கு.1,ந.) 
    @. பறைவகள்-ெவௗவால்;"மரம் ப த்தால் ெவௗவாைல வாெவன்  கூவி, 
இரந்தைழப்பார் யாவ மங் கில்ைல" (ஒளைவயார்) 
    §. வ ைமயினாற் கல்விைய ெவ த் க் கூ த க்கு, "அடெக  வாய் பலெதாழி  
மி க்கக் கல்வி யதிகெமன்ேற கற் விட்ேடா மறிவில் லாமல், திட டன்ேமா 
கனமாடக் கைழக்கூத் தாடச் ெசப்பி வித் ைதகளாடத் ெதாிந்ேதா மில்ைல, 
தடநகில்ேவ ைசயராகப் பிறந்ேதா மில்ைல சனியான தமிைழவிட் த் ைதய லார்தம், 
இடமி ந்  ெசன்  பிைழத்ேதா மில்ைல ெயன்னெசன்ம ெம த் லகி ரக்கின் 
ேறாேம" (தனிப்,) என் ம் பாட ம் இ ேபான்ற பிற ம் சான்றாகும். 
    --------- 
 
    23-4. ெப  வறம் கூர்ந்த கானம் கல்ெலன க வி வானம் ளி ெசாாிந்தாங்கு - 
ெபாிய வற்கடமிக்க (பி-ம். 'வறட்காலமிக்க') 
    கா  உழ த்ெதாழில் த யவற்றால் ஆரவாரமிகும்ப  ெதாகுதிைய ைடய ேமகம் 

ளிையச் ெசாாிந்தாற் ேபால, 
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    25-6. பழ பசி கூர்ந்த எம் இ  ெப  ஒக்கெலா  வழங்க தாவஅ ெப  வளன் எய்தி-
ெதான் ெதாட்ட பசிமிக்க எம் ைடய காிய ெபாிய சுற்றத்ேதாேட யாங்கள் பிறர்க்குக் 
ெகா க்க ம் மாளாத ெபாிய ெசல்வத்ைதப் ெபற் , 
 
    27-8. வால் உைள ரவிேயா  வய களி  கந்  ெகாண்  யாம் அவணின் ம் 
வ ம்-ெவள்ளிய தைலயாட்டத்ைத ைடய குதிைரேயாேட வ யிைன ைடய 
யாைனைகைள ம் வாாிக்ெகாண்  யாம் அவ ாின் ம் வாராநின்ேறம்; 
 
    28. நீயி ம்-நீங்க ம், 
 
    29-37. [இ நிலங் கடந்த தி ம  மார்பின், ந்நீர் வண்ணன் பிறங்கைட யந்நீர்த், 
திைரத  மரபி ரேவா ம்பல், மலர்தைல லகத்  மன் யிர் காக்கும் ரசு ழங்கு 
தாைன வ ள் ம், இலங்குநீர்ப் பரப்பின் வைளமீக் கூ ம், வலம் ாி யன்ன வைச 
நீங்கு சிறப்பின், அல்ல  க ந்த வறம் ாி ெசங்ேகாற், பல்ேவற் றிைரயற் படர்குவி 
ராயின்:] 
 
    மலர் தைல உலகத்  மன் உயிர் காக்கும் (32) ரசு ழங்கு தாைன வ ள் ம் 
(33) - அகன்ற இடத்ைத ைடய உலகத்தில் நிைலெபற்ற உயிர்கைளப் ரக்கும் ரசு 

ழங்குகின்ற நாற்பைடயிைன ைடய ேசர, ேசாழ, பாண் யெரன் ம் வாி ம், 
 
    இலக்குநீர் பரப்பின் வைள மீகூ ம் (34) வலம் ாி அன்ன வைச நீங்கு சிறப்பின் 
(35)- விளங்குகின்ற நீைர ைடய கட டத் ப் பிறந்த சங்கில் ேமலாக உலகம்கூ ம் 
வலம் ாிச்சங்ைகெயாத்த குற்ற நீங்கும் தைலைமயிைன ம், 
 
    அல்ல  க ந்த அறம் ாி ெசேகால்(36) - மறத்ைதப்ேபாக்கின அறத்ைத வி ம்பின 
ெசங்ேகா ைன ைடய, 
 
    இ நிலம் கடந்த தி  ம மார்பின் (29) ந்நீர் வண்ணன் பிறங்கைட (30) 
உரேவான் உம்பல்(31) -ெபாிய நிலத்ைதயளந்த தி வாகிய ம ைவயணிந்த 
மார்பிைன ைடய கடல்ேபா ம்நிறத்ைத ைடயவன் பின்னிடத்ேதானாகிய ேசாழன் 
கு யிற்பிறந்ேதான். 
 
    வ ள் ம்(33) சிறப்பிைன ம்(35)ெசங்ேகா ைன ைடய(36) உரேவா 
ெனன்க. 
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    தி மால் கு யில்ேதான்றிய உரேவான். 
 
    அந்நீர்(30) திைர த  மரபின் (31)பல்ேவல் திைரயன் (37)-அக்கட ன் திைர 
ெகாண் வந்த ஏறவிட்ட மரபாற் பலேவற்பைடயிைன ைடய திைரயெனன் ம் 
ெபயைர உைடயவன், என்றதனால், நாகபட் னத் ச் ேசாழன் பிலத் வாரத்தால் 
நாகேலாகத்ேத ெசன்  நாககன்னிையப் ணர்ந்த காலத்  அவள் யான் ெபற்ற 

தல்வைன என்ெசய்ேவ ெனன்றெபா , ெதாண்ைடைய அைடயாளமாக் கட் க் 
கட ேல விட அவன் வந்  கைரேயறின் அவற்கு யான் அரச ாிைமைய எய் வித்  
நாடாட்சி ெகா ப்பெலன் , அவன் கூற, அவ ம் தல்வைன அங்ஙனம் வரவிடத் 
#திைர த த ன் திைரயெனன்  பயர்ெபற்ற கைத கூறினார். 
 
    திைரயன் படர்குவிராயின்(37) நின் உள்ளம் சிறக்க(45) - திைரயைன 
நிைனப்பீராயின் அவைன நிைனத்த ன் நின் ெநஞ்சு சிறப் க்கைளப் ெப க; 
 
    சிறக்க நின் ள்ளம்(45) என ேமல் வ வதைன இதேனா ம் கூட் க. 
 
    38. [ேகளவ னிைலையேய ெக கநின்னவலம்:] 
 
    நின் அவலம் ெக க - அங்ஙனம் அவைன நிைனத் ப் ேபாகின்ற நீ @அவன் 
தன்ைமையக் ேகட்பாயாக; 
 
    39-41. [அத்தஞ் ெசல்ேவா ரலறத்தாக்கிக், ைகப்ெபா ள் ெவௗ ங் களேவர் 
வாழ்க்ைகக் ெகா ேயா ாின்றவன் க ைடவியன் லம்:] அவன் க  உைட வியல் 

லம் அத்தம் ெசல்ேவார் அலற தாக்கி ைகெபா ள் ெவௗ ம் கள  ஏர் வாழ்க்ைக 
ெகா ேயார் இன்  - அவ ைடய காவைல ைடத்தாகிய அகலத்ைத ைடய நிலம், 
வழிப்ேபாவாைரக் கூப்பி ம்ப  ெவட்  அவர்கள் ைகயி ள்ள ெபா ள்கைளக் 
ைகக்ெகாள் ம் களேவ உழ ேபா ம் இல்வாழ்க்ைகப் ெபா ளாக ைடய 
ெகா ைமைய ைடேயாாில்ைல; 
 
    42-3. உ ம் உரறா  அர ம் §தப்பா கா  மா ம் உ கண் ெசய்யா - உ ேம ம் 
இ யா ; பாம் க ம் ெகால் தைலச் ெசய்யா; காட் டத் ப்  த யன ம் 
வ த்தஞ்ெசய்யா ; ஆக ன், 
 
    இஃ  $அவனாைண கூறிற் . 
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    ---------- 
    #. திைரதந்தைம: "மாக்கடலார்ப்ப உம், ........திைரயைன யான் பயந்ேத 
ெனன் ஞ் ெச க்கு" (ெப ம்பாண். இ தி ெவண்பா) 
    @. (பி-ம்.) ‘அவ்வழிைய அவன்தன்ைமைய' 
    §. தப்பல் - ெகால் தல்; "ஆளன்ெறன்  வாளிற் றப்பார்" ( றநா. 74:2);"ைமந் ைட 
வாளிற் றப்பிய வண்ண ம்","வாளிற் றப்பிய வல்விைன யன்ேற" (மணி.பதிகம், 76, 
21:60) 
    $. "ேகாள்வ ளிய ங்ெகா ம் ற் றகழா, வாள்வாி ேவங்ைக  மான்கணமறலா, 
அர ஞ் சூ  மிைரேதர் தைல ம், உ ஞ்சார்ந்தவர்க் கு கண் ெசய்யா, 
ெசங்ேகாற்ெறன்னவர் காக்கு நாெடன" (சிலப். 13:5-9)என்ப ம், ‘இவற்றான் 
இவனாைண ம் 
    ------ 
 
    43-5. [ேவட்டாங், கைச ழி யைசஇ நைச ழித் தங்கிச்ெசன்ேமா:] 
 
    ஆங்கு அைச ழி அைசஇ - அக்காட் ன்கண்இைளத்தவிடத்ேத இைளப்பாறி, 
 
    நைச ழி ேவட்  தங்கி ெசன்ேமா - எங்களிடத்ேத நீ தங்கிப்ேபாக ேவண் ெமன்  
நச்சினவிடத்ேத நீ ம் அதற்கு வி ம்பித் தங்கிச் ெசல்வாயாக; 
 
    45. இரவல-இரத்தற்ெறாழிைல வல்ேலாய், 
 
    45-7. [சிறக்கநின் ள்ளம், ெகா ஞ்சூட் ட ந்திய தி ந் நிைல யாரத் , 

ழவினன்ன மர ளி:] 
 
    ழவின் அன்ன மரம் தி ந்  நிைல ஆரத்  ெகா  சூட்  அ ந்திய உ ளி-
மத்தளத்ைதெயாத்த குறட் டத்ேத ைதத்த சிக்ெகன்ற தன்ைமைய ைடய ஆாிடத்ேத 
நன்றாகி வைளந்த மரம் சூழ்ந்  கிடக்கப்பட்ட உ ைளைய ம், 
 
    #.அச்சுக் ேகாக்கின்ற இட மாம். அக்குறட் ேலைதத் க்கிடக்கின்ற  ஆர். சூட் -
விளிம்பில் ைவத்த வைளந்த மரம். 
 
    48. எ உ ணர்ந்தன்ன ப உ ைக ேநான்பார்-கைணயமரம் இரண்  
ேசர்ந்தாெலாத்த ப த்தைககைள ைடய வ ய பாைர ைடய, 
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    அச்சுமரத்தின் ேமேல ெந யவாய் இரண்  பக்கத் ம் ெந கக் கிடக்கின்ற 
ப மரங்கைளப் ப உக்ைக ெயன்றார். அம்மரங்களிரண் ைன ம் ெந ங்கத் 

ைளத் க் கு க்ேக ஏணிேபாலக் ேகாத்தைனப் பாெரன்றார். 
 
    49-50. [மாாிக் குன்ற மைழசுமந் தன்ன, ஆைர ேவய்ந்த வைறவாய்ச் சகடம்:] 
 
    குன்றம் மாாி மைழ சுமந்தன்ன ஆைர ேவய்ந்த அைறவாய் சகடம்-மைல 
மாாிக்காலத்  ேமகத்ைதச் சுமந் நின்றாற் ேபான்ற @ெதாத் ளிப்பாயாேலேவய்ந்த 
ஒ க்கின்ற வாைய ைடய சகடம், 
 
    "ஆர்ைவ ேவய்ந்த' என்  பாடமாயின் நிைறந்தவரகு ைவக் ேகாலாேல ேவய்ந்த 
ெவன்க. 
 
    ஐவைக நிலத் திற்குாிைம ம் கூறினார்' (அ யார்.) என்ற விேசட உைர ம் இங்ேக 
க தற்குாியன. 
 
    அந்த இரண்  மரத்தி ம் கால்கைள நட் க் கு லாகக் கட்  வசம்  

த யவற்ைறக் கயிற்றாேல ேகாத்த பாெய த்தைலக் கூறினார். 
    உ ளிைய ம் (47) பாைர ைடய (48)சகட ெமன்க. 
 
    ---------- 
    # "குற -அச்சுக்ேகாக்குமிடம்" (சி பாண்.252-3, ந.) 
    @ (பி-ம்.) ‘ெதாத்தளி', ‘ெகாத்தளி' "ஆைரெகாத்தளிப்பாய்" (திவா,) 
    --------- 
 
    51-2. ேவழம் காவலர் குரம்ைப ஏய்ப்ப ேகாழி ேசக்கும் கூ  உைட தவின்-
யாைனையப் னத்தில் தின்னாமல் காக்கின்ற ெதாழிைல ைடயார் இதண்ேமேல 
கட் ன கு ைலெயாப்பச் சி கக்கட் ன ேகாழி கிடக்கும் கூட்ைட ைடய தாகிய 
கு ன் வாச ேல, 
 
    53 - 4. ைள எயி  இ  பி  ழந்தாள் ஏய்க்கும் ைள அைர சி  உரல் ங்க 

க்கி - ங்கில் ைள ேபா ம் ெகாம்பிைன ைடய காியபி யின  ழந்தாைள 
ெயாக்கும் ைளையத் தன்னிடத்ேத ைடய சிறிய உரைல அைச ம்ப  க்கி, 
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    ேகாத்  நாற் தற்குத் ைளயி த ன், ‘ ைளயைரச் சீ ரல்' என்றார். 
 
    55-6. நாடகம் மகளிர் ஆ  களத்  எ த்த விசி ங்கு இன் இயம்க ப்ப-நாடகமா  
மகளிர் ஆ ம்களத்ேத ெகாண்  வந்த வாரால் பிணித்த கின இனிய ழைவ ஒப்ப, 
 
    56-7. கயி  பிணித்  கா  ைவத்த கலன் உைட க்கின் - தகராதப  கயிற்றாேல 
வாிந்  கா  ைவத்த மிடாைவ ைடய அப்பாாில் தைலயிேல, 
 
    # ளியங்காய் ெநல் க்காய் த யன ஊறவிட்  ைவத்ததைனக் கா ெயன்றார்; 
இனிக் கா  ெநய்ெயன்பா ளர்; இனிப் பாாிற் @க த்தானவிடத்ேத ைவத்த 
மிடாெவன் மாம். 
 
    58. மக உைட மக உ பக  றம் ரப்ப-குழவிையக் ைகக்ெகாண்ட மகள் இ ந்  

ண்டஎ த்ைத கிேல அ ப்ப, 
 
    சகடப்(50) தவின்(52) க்கின் கண்ேண(57) ேவப்பிைலமிைடந்த (59) 
மக உஇ ந்  ரப்பெவன க்க. 
 
    59. ேகா  இணர் ேவம்பின் §ஏ இைல மிைடந்த மக உ (58). 
ெகாம்பிடத்ேத ங்ெகாத்ைத ைடய ேவம்பி ைடய ேமன்ைமைய ைடய இைலையப் 
பிள்ைளக்குக் காவலாகக்ெகாண் க்கின்ற மக உ, 
 
    60. படைல கண்ணி-தைழ விரவினமாைலைய ம், ப  ஏர் எ ழ் திணி ேதாள்-
பாியஅழகிைன ம் வ யிைன ைடய இ கின ேதாளிைன ம், 
    -------- 
    #, "கா -ஊ கறி" (ெப ம்பாண்.308-10. ந.) 
    @. கா -க த் ; ெபா ந. 115-6-ஆம் அ களின் உைரைய ம் குறிப்ைப ம் 
பார்க்க. 
    §. "ஏ " என்பதற்குேமன்ைமெயன் ம் ெபா ள், "ஏ மதிக்கண்ணியாைன" . 
(ேத.தி நா. ஐயா ) என்றவிடத் ம் ெபா ந் தல் காண்க. 
    ------ 
 
    61. டைல யாக்ைக- க்குண்ட உடம்பிைன ம், 
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    வ  மாக்கள் - நிரம்பிய ெமய்வ யிைன ைடய மாக்கள், 
 
    62-3. [சி ைளக் ெகா க ெநறிபட நிைறத்த, ெப ங்கயிற் ெறா ைக:] சி  

ைள ெகா  கம் ெப  கயி  ெநறிபட நிைரத்த ஒ ைக-சிறிய ைளயிைன ைடய 
ெகா ய கத்தின் கண்ேண ெபாியகயிற்றாேல எ கைள ஒ வழிப்பட 
நிைரத் க்கட் ன சகடெவா ங்கிைன, 
 
    ைளகளிற் ெச கின கழிகள் க த்தைசயப்பட்  நிற்ற ன், ெகா  கெமன்றார். 
ஒ  சகடத்திற் பல ட் தல் கூறினார். 
 
    63. ம ங்கில் காப்ப-எ கள் தி காமல் அச்சு றியாமல் பக்கத்ேத காத் ச்ெசல்ல, 
 
    64. சில் பத உணவின்-இடப்ப ம் ெபா க்குச் #சிறியவாக இடப்ப உணவின , 
 
    என்ற  உப்ைப. பதம்-பக்குவம். 
 
    ெகாள்ைள சாற்றி-விைலெசால் , 
 
    65. பல் எ  உமணர் பதி ேபாகு ெந ெநறி-இைளத்தாற் ட் தற்குப் பல 
எ த்ைத ம் அ த் க் ெகாண்  ேபாம் உப்  வாணிகர் ஊர்கள்ேதா ம் ெசல் ம் 
ெந ய வழியிைன ம், 
 
    பதிேபாலப் ேபாகுெமன் மாம். 
 
    மக உத் ரப்ப (58) மாக்கள் (61)காப்பச் (63) சாற்றிப் (64) ேபாகும் ெந  
ெநறிைய ெமன்க. 
 
    66. எல் இைட கழி நர்க்கு ஏமம் ஆக-பகற்ெபா  ேபாவார்க்கு இைளப் த் தீர, 
 
    -------- 
    # "உப்பைமந்தற்றால்" (குறள்,1302) என்பதன் உைரயில், ‘உப்  மிக்கவழித் ய்ப்ப  
சுைவயின்றானாற்ேபால' (பாிேமல்.) எனெவ திய உைர இக்க த்ைதக் குறிப்பித்தல் 
காண்க. 
    --------- 
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    67-76. [மைலய ங் கடல  மாண்பயந் த உம், அ ம்ெபா ள த் ந் 
தி ந் ெதாைட ேநான்றாள், அ ைத யரண ெமய்திப் படம் க்குப், ெபா கைண 
ெதாைலச்சிய ண்டீர் மார்பின், விர வாிக் கச்சின் ெவண்ைக ெயாள்வாள், வைர ர் 
பாம்பிற் ண் ைட ங்கச், சுாிைக ைழந்த சுற் ங்கு ெசறி ைடக், க வி 
ேலாச்சிய கண்ணகென ழ்த்ேதாட், கடம்பமர் ெந ேவ ளன்ன மீளி, உடம்பி த் 
தடக்ைக ேயாடா வம்பலர்:] 
 
    மைலய ம் கடல ம் மாண் பயம் த உம்(67) அ  ெபா ள் அ த் ம்(68) ஓடா 
வம்பலர்(76)-மைலயி ள்ளன ம் கட ள்ளன மாகிய மாட்சிைமைய ைடய 
பயைனக் ெகா க்கும் ெப தற்காிய ெபா ள்கைள உலகத்ேதாெரல்லாைர ம் 

கரப்பண் ம் பிறக்கிடாத திேயார், 
 
    என்ற , மாணிக்க ம், த் ம்,சந்தன ம் த யன ெகாண்  ேபாய் விற் த் 
திாிவாைரக் கூறிற் . 
 
    ெபா  கைண ெதாைலச்சிய ண் தீர்மார்பின்(70)- ெபா கின்ற அம் கள் 
தைசையப்ேபாக்கின ண்கள் தீர்ந்த மார்பிைன ம், 
 
    சுாிைக ைழந்த சுற்  ங்கு ெசறி  உைட(73)- பத்திரம் ெச கப்பட்ட கட் தல் 
இ கும் ேசைலயிைன ம், 
 
    க  வில் (74) தி ந்  ெதாைட(68)ஓச்சிய கண் அகல் எ ழ் ேதாள்(74)-ெகா ய 
வில்ைலத் தப்பாத ெதாைடயிேல நிரம்பவாங்கின இடமகன்ற வ யிைன ைடத்தாகிய 
ேதாளிைன ைடய, 
 
    கடம்  அமர் ெந  ேவள் அன்ன(75)வம்பலர்(76)- கடம்பிடத்ேதயி ந்த ெந ய 

கைனெயாத்த வம்பலர், 
 
    மீளி (75) உடம்பி  தட ைக ஓடாவம்பலர் (76)-#கூற் வைனெயாத்த ேவைலப் 
ெப ைமைய ைடய ைகயிேல ைடய பிறக்கிடாதவம்பலர், 
 
    மார்பிைன ம்(70), உைடயிைன ம்(73),ேதாளிைன ைடய(74) வம்பலர், 
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    வைர ஊர் பாம்பின் (72) ெவள்ைக ஒள் வாள் விர  வாி கச்சில் (71) ண்  ைட 
ங்க(72)- மைலயிடத்ேத ர்கின்ற பாம் ேபாேலயாைனக்ெகாம்பாற் கைடந்திட்ட 

ெவள்ளிய @ஆசிைன ைடய ஒள்ளிய வாள் தன்னிடத்தில் விரவினவாிைய ைடய 
கச்சினாேல ேதாளிேல ேகாக்கப்பட்  ஒ  பக்கத்ேத ங்காநிற்க, 
 
    ேநான் தாள் (68) §அ  ைத அரணம் எய்தி (69)- நடந்  வ ைய ைடயவாகிய 
கா ல் அ ைய மைறக்கின்ற ெச ப்ைபக் ேகாத் , 
 
    படம் க்கு-சட்ைடயிட் , 
 
    வம்பலர்(76) ங்க(72) எய்திப் க்கு(69) வழங்கும்(80) ெபாிய வழி (81) என்க. 
 
    77-8. தட  நிைல பலவின் தல் ெகாண்ட சி  சுைள ெப  பழம் க ப்ப -
ெப ைமைய ைடய நிைலயிைன ைடய பலாவின யிேல குைல ெகாண்டசிலவாகிய 
(பி-ம்: சிறியவாகிய) சுைளயிைன ைடய ெபாிய பழத்ைதெயாப்ப, நல்ல பழம் 
சுைளமிக இராெதன்றார். 
    ------------ 
    #. "கால ேவலான்" (கம்ப.ைகயைடப்.11) 
    §. அ ைத அரணம்: இச்ெசால்பாதரட்ைச ெயன்பதன் ெமாழிெபயர்ப்பாதல் 
காண்க. 
    ----------- 
 
 
    78-80. [மிாியல், ணர்ப்ெபாைற தாங்கிய வ வாழ் ேநான் றத், தணர்ச்ெசவிக் 
க ைத:] 
 
    மிாியல் ணர் ெபாைற தாங்கிய க ைத - மிளகின  ஒத்த கனமாகச் ேசர்த்த 
பாரத்ைத தாங்கிய க ைத, 
 
    வ  ஆழ் ேநான் றத்  அணர் ெசவி க ைத - வ வ ந்தின வ யிைன ைடய 

கிைன ம் எ த்த ெசவியிைன ைடய க ைத, 
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    80-81. க ைத சாத்ெதா  வழங்கும் உல்கு உைட ெப  வழி கவைல காக்கும் - 
க ைதயிேல மிளெக த் க்ெகாண்  ேபாகின்ற திரேளாேடவம்பலர்(76) வழங்கும் 
ெபாிய வழியில் கவர்த்த வழிகைள ம் காத்தி க்கும், 
 
    உல்கு-சுங்கம். 
 
    82. வில் ைட ைவப்பின் -விற்பைடயி க்கின்ற ஊர்களில், 
 
    வியல் கா  இயவின் - அகன்றகாட்  வழிகளில், 
 
    83-5. நீள் அைர இலவத்  அலங்கு சிைன பயந்த ைள அம்பசு காய் ைட 
விாிந்தன்ன வாி ற அணிெலா  - நீண்ட தாளிைன ைடய இலவத்தின  
அைசகின்ற ெகாம்  காய்ந்த பஞ்சிைனந் ைடய அழகிைன ைடத்தாகிய பசிய 
காயின  கு விாிந்  பஞ்சு ேதான்றினாெலாத்த வாிைய கிேல ைடய 
அணிேலாேட, 
 
    85. க ப்ைப ஆடா -எ ம் திாியாதப , 
 
    86-8. [யாற்றறல் ைர ம்ெவாி ைடக் ெகா மடல், ேவற்றைல யன்ன ைவந் தி 
ெந ந்தக, ஈத்திைல ேவய்ந்த ெவய்ப் றக்குரம்ைப:] 
 
    யா  அறல் ைர ம் ெவாிந் ெகா மடல் உைட ெந  தகர் ஈந் -யாற்றின  
அறைலெயாக்கும் கிைன ம் ெகா விய மட ைன ைடய ெந ய ேமட்  
நிலத்தில் நின்ற ஈந் , 
 
    மட ன் அ  தன்னிடத்ேத நிற்க ேமல் அ ப் ண்ட ஈந்  அறல் ேபான்றி க்குமா  
உணர்க. 
 
    ேவல் தைல அன்ன ைவ தி ஈந்  இைல ேவய்ந்த எய் றம் குரம்ைப - ேவ ன் 

ைனைய ெயாத்த கூர்ைமயிைன ைடய ைனயிைன ைடய ஈந்தி ைடய 
இைலயாேல ேவய்ந்த எய்ப்பன்றி கு ேபா ம் (பி-ம். எய்ப்பன்றி 
ேபா ம்) றத்திைன ைடய கு ல், 
 
    89-90. [மான்ேறாற் பள்ளி மகெவா  டங்கி, ஈன்பிண ெவாழியப் ேபாகி:] ஈன் 
பிண  மான் ேதால் பள்ளி மகெவா  டங்கி ஒழிய ேபாகி-பிள்ைளையப்ெபற்ற 
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எயிற்றி மான்ேறாலாகிய ப க்ைகயிேல அப்பிள்ளேயாேட டங்கிக் கிடக்க 
ஒழிந்ேதார் ேபாய், 
 
    "ெபண் ம் பிணா  மக்கட் குாிய"(ெதால். மர . சூ.61) என்பதனால் வந்த 
பிணாெவன் ம் 1#ஆகார  அல்வழிக்கண் வன்கணமன்ைமயிற் குறியதன் 
இ திச்சிைன ெகட்  உகரம் ெபறா  நின்ற . 
 
    90-92. [ேநான்காழ், இ ம் தைலயாத்த தி ந் கைண வி க்ேகால், 
உளிவாய்ச்சுைரயின் மிளிர மிண் :] இ ம்  தைல யாத்த தி ந்  கைண ேநான்காழ் 
வி  ேகால் உளி வாய் சுைரயின் மிளிர மிண் - ண் தைலயிேல அ த்தின நன்றாகிய 
திரட்சிைய ம் வ ைய ைடத்தாகிய வயிரத்திைன ைடய சீாிய ேகால் ெச கின 
உளிேபா ம் வாயிைன ைடய பாைரகளாேல கட் கள் கீழ்ேமலாகக் 
குத் ைகயினாேல, 
 
    ேகால் ெச கப்ப கின்றசுைரைய ைடைமயிற் சுைரெயன்றார்; ஆகுெபயர்; சுைர-
குைழச்சு. 
 
    93. இ  நிலம் கரம்ைப ப  நீ  ஆ -க நிலமாகிய கரம்ைப நிலத்தில் உண்டாகிய 

திையஅைளந் , 
 
    94. ண் ல் அடக்கிய ெவள் பல் எயிற்றியர்-ெமல் ய ல்லாிசிைய 
வாாிெய த் க் ெகாண்ட ெவள்ளிய பல் ைடய எயின் கு யிற் பிறந்த மகளிர், 
 
    ேபாகி(90) மிண் ைகயினாேல(92) ஆ (93) அடக்கிய எயிற்றிய ெரன்க. 
 
    @மிகவிைளந்  உதிர்ந்த ல்ைல எ ம்இ த் ச் ேசரவிட்  ைவத்த இடம் 
அறிந்ெத த்தல் அந்நிலப்பண் . 
 
    95-6. பார்ைவ யாத்த §பைற தாள் விளவின் நீழல் ன்றில் நிலம் உரல்ெபய் -
பார்ைவமான் கட் நின்ற ேதய்ந்த தாளிைன ைடய விளவின  நிழைல ைடய 

ற்றத்திடத் த் ேதாண் ன நில ர ேல அப் ல்லாிசிையச் ெசாாிந் , 
 
    97. கு  காழ் உலக்ைக ஓச்சி-குறிய வயிரமாகிய உலக்ைகயாேல குத்தி (பி-ம்: குற்றி), 
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    97-8. ெந  கிண  வல் ஊற்  உவாி ேதாண் -ஆழ்ந்த கிணற்றிற் சில் ற்றாகிய 
உவர் நீைர கந்  ெகாண் , 
 
    98-9. ெதால்ைல ர  வாய் குழிசி ாி அ ப்  ஏற்றி-பைழய ஒ வாய் (பி-ம்: 
ெவ வாய்) ேபான பாைனயிேல வார்த்த உைலைய ாிந்த அ ப்பிேலைவத் , 
    ----------- 
    #. ெதால். உயிர்மயங்கியல்,சூ.32- 
    @ அகநா.377:3-4. 
    3§. பைறதல்-ேதய்தல்: "சுவர்பைறந்த - சுவாிடத்தில் ேதய்ந்த" (ெப ம்பாண்.189. ந.) 
    ---------- 
 
    100. [வாரா தட்ட வா ன் க்கல்:] 
 
    வாரா  அட்ட க்கல்-அாியா  ஆக்கின ேசாற்ைற, 
 
    எயிற்றியர் (94) ெபய்  (96) ஓச்சி(97) ேதாண்  (98) ஏற்றி(99) அட்ட க்கெலன 

க்க. 
 
    வா  ஊன்-உப் க்கண்டத்ேதாேட, 
 
    101-2. [வாடாத் ம்ைப வயவர் ெப மகன், ஒடாத் தாைன:] ஓடா தாைன வாடா 

ம்ைப வயவர் ெப மகன்- கிடாத பைடயிைன ைடய ெகடாத ம்ைப சூ ன 
ேபாைரவல்ல ர ைடய தைலவனாகிய, 
 
    102-3. #ஒள் ெதாழில் கழல் கால் ெச வைர நாடன் ெசன்னியம் எனின்-ஒள்ளிய 
ெதாழில்கைள ைடத்தாகிய ரக்கழலணிந்த கா ைன ைடய ெசவ்விய 
மைலநாட்ைட ைடயவ ைடய பாணச்சாதிேயம் (பி-ம்: பாண்சாதிேயம்) என்  
கூ ராயின், 
 
    104. ெதய்வம் மைடயின் ேதக்கு இைல குைவஇ-ெதய்வங்க க்குச் ேசர 
இட் ைவத்த ப ேபாேல க்கைல ம் (100)ேதக்கிைலயிேல குவிக்ைகயினாேல, 
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    104-5. [ ம், ைபதீர் க ம்ெபா  பதமிகப் ெப குவிர்:] பதம் ம் ைபதீர் க ம்ெபா  
மிகப் ெப குவிர்-அவ் ணைவ ம் ைடய பசுைமதீர்ந்த சுற்றத்ேதாேட மிகப் 
ெப கு ர்; 
 
    வியன்காட் ய களில் (82)உல்குைடத்தாகிய (81) ெந ெநறிைய ம் (65) 
வம்பலர்(76) க ைதச்சாத்ெதா  வழங்கும் (80) உல்குைடப் ெப வழிக் கவைலைய ம் 
காத்தி க்கும் (81)வில் ைட ைவப்பின் (82) குரம்ைபயில் (88)எயிற்றியர் (94) 
தாங்களட்ட க்கைல ம் வா ைன ம் (100) எல் ைடக்கழி நர்க்கு ஏமமாகத்(66) 
ேதக்கிைலயிேல குவிக்ைகயினாேல (102)அப்பதத்ைதப் (105) ெப மகனாகிய (101) 
வைரநாடன் ெசன்னியெமனின் (103) ம்(104) க ம்ெபா  மிகப் ெப குவிர் 
(105)என க்க. 
 
    உல்கு-இரண் வழிக்குங் ெகாள்க.குைவஇெயன் ம் ெசய்ெதெனச்சம் 
காரணகாாியப்ெபா ட் . 
 
    106. [மான  ெபாறித்த மயங்கதர் ம ங்கின்:] மயங்கு மான் அ  ெபாறித்த 
அதர்ம ங்கின்-நீாின்ைமயின் மயங்கித் திாி ம் மான  அ ந்திக் கிடக்கின்ற 
வழியிடத்திேல, 
    ---------- 
    #. "ஓடாப் ட்ைக ெயாண்ெபாறிக் கழற்கால்" (பதிற். 34:2) என்பதன் உைரயில் 
‘ஒண்ெபாறிக் கழற்காெலன்ற  தாங்கள் ெசய்த அாிய ேபார்த்ெதாழில்கைளப் 
ெபாறித்தைல ைடய ஒள்ளிய கழற்காெலன்றவா ' என்ெற தி ள்ள பகுதி இங்ேக 
உணரற்பால . 
    ------ 
 
    107-8. வான் ம  ெபா தில் நீர் நைசஇ குழித்த அகழ்-மைழ ெபய்தைலத் தவிர்ந்த 
காலத்ேத நீர் நிற்கேவண் ெமன்  நச்சுதலாேல குழித்குதளம், 
 
    அகழப்ப த ன் அகெழன்ற  ஆகுெபயர். 
 
    108. சூழ் பயம்பின் அகத்  ஒளித்  ஒ ங்கி-அதைனச் சூழப்பறித் க் கிடக்கின்ற 
மட் க் குழிகளி ள்ேள மைறந்ஒ ங்கி, 
 
    தண்ணீர் கு க்க வ ெமன்  குளத்ைதச் சூழப் பறித்த குழி, 
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    109-10. கழா வாைக வின் அன்ன வைள ம ப்  ஏனம் வர  பார்த்  இ க்கும் -
அகத்திப் விைனெயாத்த வைளந்த ெகாம்பிைன ைடய பன்றியின  நீ ண்ண வ ம் 
வரைவப் பார்த்தி க்கும், 
 
    111. அைர நாள் ேவட்டம் அ ங்கின்-ந வியாமத்  ேவட்ைடஒழிந்தார்களாயின், 
 
    பகல் நாள்- அதன் பிற்ைற நாளிேல, 
 
    112-7. [பகுவாய் ஞம ெயா  ைபம் த ெல க்கித், ெதாகுவாய் ேவ த் 
ெதாடர்வைல மாட் , ள்ளைரத் தாமைரப் ல் தழ் ைர ம், ெந ஞ்ெசவிக் 
கு யல் ேபாக்கற வைளஇ:] 
 
    ள் அைர தாமைர ல் இதழ் ைர ம் ெந  ெசவி கு யல் ேபாக்கு அற - 

ள்ைளத் தண் ேல ைடய தாமைரயின  றவிதைழ ெயாக்கும் 
ெந யெசவியிைன ைடய குறிய யல்கைள ஓாிடத் ம் ேபாக்கில்லாதப , 
 
    ெதாகு வாய் ேவ  ெதாடர் வைல மாட்  வைளஇ-குவிந்த இடத்ைத ைடய 
ேவ டத்ேதஒன்ேறாெடான்  பிைணத்த வைலகைள மாட்  (பி-ம்: ட் ) வைளத் , 
 
    பகு வாய் ஞம ெயா  ைபம் தல் எ க்கி - அங்காந்த வாைய ைடய நாய்க டேன 
ெசன்  பசிய கைளஅ த்  அவற்றிற் கிடவாமஓட் , 
 
    116-7. [க ங்கட் கானவர் கட கூட் ண் ம், அ ஞ்சுரம்:] 
 
    கட  கூட் ண் ம் அ  சுரம் -காட் ள்ள யல்கைளக் ெகாள்ைள 
ெகாண் ண் ம் அாிய பாைலநிலம், 
 
    க ங்கண் கானவர்-த கண்ைமைய ைடய கானவர், 
 
    கானவர் (116) பயம்பின் ஒ ங்கிப்(108) பார்த்தி க்கும் (110) இராேவட்டம் 
அ ங்கிற்பகனாளிேல (111) யைலப் ேபாக்கறவைளத்  (115)எ க்கிக் (112) 
கூட் ண் ம் (116) அ ஞ்சுரெமன க்க. 
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    117. அ  சுரம் இறந்த அம்பர்(பி-ம்: உம்பர்) கு ம்பில் ேசப்பின் (129)-இவ்வாிய 
நிலத்ைதக் ைகவிட்ட மற்ைற நிலத்திற் கு ம்பில் தங்கின், 
 
    கு ம்பிற்ேசப்பின்(129) என்பதைன இவ்விடத் க் கூட் க. 
    --------- 
 
    இதனால் #நண்பக ம் ேவனி மாகிய பாைலநிலம்கூறி அதைனக் கலந்த நில ம் 
கூறினார். 
 
    இனி நீங்கள் அ ஞ்சுரத்ைதக்கடந்த பின்னெரன் உைரப்பர். 
 
    117-8. [ப ந் பட, ஒன்னாத் ெதவ்வர் ந ங்க ேவாச்சி:] ஒன்னா ெதவ்வர் ந ங்க 
ப ந்  பட ஓச்சி-ெபா ந்தாத பைகவர் அஞ்சப்ப ந் கள் ப யக் குத்தி, 
 
    119-20. ைவ தி ம ங்கிய ல  வாய் எஃகம் வ  மணி பலைகெயா  நிைரஇ - 
கூர்ைமைய ைடய ைன ம ங்கின லால் நா ம் வாைய ைடய ேவைல வ த்த 
மணி கட் ன பலைககேளாேட நிைரத்  ைவத் , 
 
    120-21.  நாண் சாபம் சார்த்திய கைண ஞ்சு வியல் நகர்-தைலயிேல ந்த 
நாைண ைடய வில்ைலச் சார்த்திைவத்த அம் த்தங்கும் அகற்சிைய ைடய 

கைள ம், 
 
    122. ஊகம் ேவய்ந்த உயர் நிைலவைரப்பின்-ஊகம் ல்லாேல ேவய்ந்த உயர்ந்த 
நிைலைமயிைன ைடய மதிைல ம், 
 
    123-4. வைர ேதன் ைர ம் கைவ கைட ைதெயா  க   ங்கும் கைண கால் 
பந்தர்-மைலயில் ேதனிறாைலெயாக்கும் குைதயிைன ைடத்தாகிய 
அ யிைன ைடயஅம் க்கட் க டேன ஓைச க ய ம் ங்கும் திரண்ட 
காைல ைடய பந்தாிைன ம், 
 
    125. ெதாடர் நாய் யாத்த ன் அ க  நகர்-சங்கி களாேல நாய்கைளக் 
கட் ைவத்த கிட் தற்காிய காவைல ைடய ட் ைன ம், 
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    126. [வாழ் ள் ேவ ச் சூழ்மிைளப்படப்ைப:] ள் வாழ் ேவ  சூழ் மிைள படப்ைப -
ள்ைள ைடய வாழ்ேவ யிைன ம் அதைனச் சூழ்ந்த 

காவற்காட் ைன ைடத்தாகிய பக்கத்திைன ம், 
 
    127. ெகா  கம் தழீஇய தவின் -ெகா ய கைணயமரம் ஏறட்ட 
உட்கதைவ ைடய வாயி ைன ம், 
 
    127 -8. ெச நிைல ெந  தி வய க நிைரத்த வாயில் - ெசவ்விய நிைலயிைன ம் 
ெந ய ைனயிைன ைடய வ ைய ைடய க க்கள் நிைரத்த 
ஊர்வாச ைன ைடய, 
 
    பைகவைரக் குத் தற்குக் க  ைவத்தார். 
 
    129. ெகா  வில் எயின் கு ம்பில் ேசப்பின்-ெகா ய வில்ைல ைடய 
எயினச்சாதியி ள்ளா ைடய அரணிேல தங்கின், 
 
    கைண ஞ்சு வியனகர் (121) த யவற்ைற ைடய கு ம்ெபன்க, 
 
    130-131. களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன சுவல் விைள ெநல் ன் ெச அவிழ் 
ெசான்றி-களர்நிலத்ேத வளர்ந்த ஈந்தின  விைதையக் கண்டாற்ேபான்ற 
ேமட் நிலத்ேத விைளந்த ெநல் ன  சிவந்த அவிழாகிய ேசாற்ைற 
 
    ------- 
    #."ந நிைலத் திைணேயநண்பகல் ேவனிெலா , நிைல ம ங்கின் ன்னிய 
ெநறித்ேத" (ெதால். அகத். சூ.9.) 
    ------- 
 
    132-3. ஞம  தந்த மன  சூல் உ ம்பின் வைற கால்யாத்த  வயின் ெதா ம் 
ெப குவிர்-நாய்க த் க் ெகாண் வந்த அக்கு மணி ேபா ம் ட்ைடகைள ைடய 
உ ம்பின  ெபாாியலாேல மைறத்ததைன மைனகேடா ம் ெப குவிர்; 
 
    ேசம்பிற் (129) ெப குவிெரன்க. 
 
    134-6. யாைன தாக்கி ம் அர  ேமல் ெச ம் நீல் நிறம் விசும்பின் வல் ஏ  
சிைலப்பி ம் சூல் மகள் மாறா மறம் ண் வாழ்க்ைக யாைன தன் எதிேர ெசல் ம் 
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பாம்  தன் ேமேல ெசல் ம் நீல நிறத்ைத ைடய ேமகத்திடத்ேத வ ய உ ேம  
இ ப்பி ம் சூற் ெகாண்ட மகள் அைவயிற்றிற்கு அஞ்சி மீளா மறத்ைதப் ண்ட 
வாழ்விைன ம், 
 
    137. வ  கூட் ணவின் வாள் கு பிறந்த - தம  வ யாற் #ெகாள்ைள 
ெகாண் ண் ம் உணவிைன ைடய வாட்ெடாழிேல ெசய் ம் கு யிற் பிறந்த, 
 
    138.  ேபாத்  அன்ன ல் அணல்காைள- யின  ேபாத்ைத ெயாத்த 

ல்ெலன்ற தா ைய ைடயந் அந்நிலத் த் தைலவன். 
 
    139-40. @ெசல் நாய் அன்ன க  வில்சுற்றெமா  ேகளா மன்னர் க  லம் க்கு - 
தான் குறித்த விலங்கின் ேமேல ெசல்கின்ற நாய் அதைனத் தப்பாமற் ெகாள் மா  
ேபான்ற ெகா ய வில்ைலெய த்த காவலாள டேன தன் வார்த்ைத ேகளாத 
பைகவ ைடய காவைல ைடய நிலத்ேத ெசன் , 
 
    141. நாள் ஆ தந்  §நற  ெநாைடெதாைலச்சி-வி யற்காைலயிேல அவர்கள் 
பசுக்கைள அ த் க்ெகாண்  ேபாந்  அவற்ைறக் கள் க்குவிைலயாகப் ேபாக்கி, 
 
    142. இல் அ  கள் இன் ேதாப்பிப கி - அதற்குப் பின்பாகத் தம  இல் ேல 
சைமத்தகள் க்களில் இனிதாகிய 3ெநல்லாற் ெசய்த கள்ைள ண் , 
    --------- 
    #. "ைகப்ெபா ள் ெவௗ ங்களேவர் வாழ்க்ைகக், ெகா ேயார்" (ெப ம்பாண்.40-41) 
    @. "நாயகர்க்கு நாய்கள்ேபானட்பிற் பிறழா , கூஉய்க் குழாஅ டன்ெகாட்கு -
மாய்பைட, பன்றி யைனயர் பைகேவந்த ராங்கவர்,ெசன்ெறவன் ெசய்வர் ெச " 
(ெதால். உவம. சூ. 37.ேபர். ேமற்,) என்ற விடத்  ரர்க க்கு நாைய உவமித்தி த்தல் 
காண்க. 
    §."நற ெநாைட ெநல் னாண்மகி ழய ம்" (அகநா. 61:10) 
    ----- 
 
    143. மல்லல் மன்றத்  மத#விைட ெகண் -வளப்பத்திைன ைடய மன்றிேல 
வ ைய ைடய ஏற்ைற அ த் த் தின் , 
 
    144. ம  வாய் தண் ைம ந வண் சிைலப்ப - ேதாைல ம த் ப் ேபார்த்த 
வாைய ைடய மத்தளம் தங்க க்கு ந ேவ ழங்காநிற்ப, 
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    145-7. [சிைலநவி ெல ழ்த்ேதா ேளாச்சிவலன் வைள உப், பகன்மகிழ் ங்குந் 

ங்கா வி க்ைக, ரண்டைல கழிந்த பின்ைற:] சிைல நவில் எ ழ் ேதாள் ஓச்சி வலன் 
வைள உ பகல் மகிழ் ங்கும் ங்கா ரண் தைல இ க்ைக கழிந்த பின்ைற-
வில் ப்பயின்ற வ ைய ைடய இடத்ேதாைள எ த்  வலப்பக்கத்திேல வைளந்  
பகற்ெபா திேல மகிழ்ச்சி டேன ஆ ம் அைசயாப் ெபா தைல ைடய 
கு யி ப்பிைனக் கடந்தபின் . 
 
    இதனாற் குறிஞ்சிநிலம் ற்கூறி அதன் பைகப் ல ம் பிற்கூறினார். 
 
    147-8, மறிய குளகு அைர யாத்த கு கால்- ஆட் மறிகள் நின்  தின் ம் 
தன்ைமையஉைடயதைழகைளத் தம்மிடத்ேத கட் ன குறிய கால்கைள ம், 
 
    148-9. [குரம்ைபச், ெசற்ைற வாயிற் ெசறிகழிக் கதவின்:] 
 
    ெசற்ைற வாயில்-சி ற்ைற ைடய வாயி ைன ம், 
 
    குரம்ைப-குரம்ைபயிைன ம், 
 
    கழி ெசறி கதவின்-கழிகளாற்கட்டப்பட்ட கதவிைன ம். 
 
    150. [கற்ைற ேவய்ந்த கழித்தைலச்சாம்பின்:] கழித்தைல கற்ைற ேவய்ந்தசாம்பின்-
வாிந்த கழிகளிடத்ேத வரகு கற்ைறகளாேலேவய்ந்த ேசக்ைகைய ம், 
 
    151. [அதேளான் ஞ்சுங் காப்பி தள:] உதள அதேளான் ஞ்சும்காப்பின்-
கிடாயி ைடய ேதால்கைளப் பாயலாகஉைடய திேயான் யில் ெகாள் ங் 
காவைல  உைடய, 
 
    @"ேமாத்ைத ந் தக  த மப்ப ம், யாத்த ெவன்ப யாட் ன் கண்ேண"என்றார் 
மரபிய ல். 
 
    கா ைன ம்(148) வாயி ைன ம் கதவிைன ம்(149) சாம்பிைன ம் (150) 
காப்பிைன ம் (151)உைடய குரம்ைப (148) என்க. 
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    152. ெந  தாம்  ெதா த்த கு  தறி ன்றில் - §தாமணி ெதா த்த ெந ய 
தாம் கள்கட் ன குறிய ைளகைள ைடய ற்றத்திைன ம், 
    ---------- 
    #. விைட-கிடாெயன்  ன்எ தினர்; கு.282, ந. 
    @. ெதால். மரபியல், சூ.47. 
    §.தாமணி: (ெப ம்பாண். 243-4,ந.); "வானவர் ேத ெவல்லாந் தந்தா 
மணியிற்ெசறிபசு வாக"(தி வா ர்க்ேகாைவ, 35.) 
    ------------ 
 
    153-4. ெகா  கம் ைவெயா  #ெவள்ைள ேசக்கும் இ ள் ேவ  எ  ப  
வைரப்பின் - வைளந்த கத்திைன ைடய ெசம்மறியாட் டேன ெவள்ளா ம்கிடக்குங் 
கட் ள்ளாகிய ேவ யிைன ம் உைடய எ  மிகுகின்ற ஊாிடத் , 
 
    குரம்ைபயிைன ம் (148) ன்றி ைன ம் (152) ேவ யிைன  உைடய 
வைரப்ெபன்பக. 
 
    155. [நள்ளி ள் வி யற் ள்ெளழப்ேபாகி:] 
 
    நள் இ ள் வி யல் ள் எழ -ெசறிந்த இ ள்ேபாகின்ற காலத்ேத பறைவகள் 

யிெலழாநிற்க, 
 
    ேபாகிெயன்பதைன ேமேல கூட் க. 
 
    156.  குரல் மத்தம் ஒ ப்பவாங்கி- யின  ழக்கம் ேபா ம் ழக்கத்ைத 
உைடய மத்ைத ஆரவாாிக்கும்ப  கயிற்ைறவ த் , 
 
    157-8. ஆம்பி வால் ைக அன்ன கூம் கிழ் உைற அைம தீ தயிர்கலக்கி-
குைடக்காளா ைடய ெவள்ளிய ைககைளெயாத்த குவிந்த கிழ்கைள ைடய 
உைறயாேல இ கத்ேதாய்ந்த இனிய தயிைரக் கைடந் , 
 
    ைக-ெமாட் . கிழ்-ஆைடயின்ேமல் ைடத்  நிற்ப . 
 
    158. @ ைர ெதாிந் -ெவண்ைணைய எ த் , 
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    159. கர் வாய் குழிசி  சும  இாீஇேபாகி (155)- தயிர் ள்ளியாகத் ெதறித்த 
3வாைய ைடயேமார்ப்பாைனையப் வாற்ெசய்த சுமட்ைடத் தைலயிேல ைவத்  

ற்கூறிய குறிஞ்சி நிலத் ஏறப்ேபாய், 
 
    160. நாள் ேமார் மா ம்-காைலயிேல ேமாைர விற்கும். 
 
    நல் மா ேமனி - நன்றாகிய மாைமயாகிய நிறத்திைன ம், 
 
    161. சி  குைழ யல்வ ம் காதின்-தா வி அைச ம் காதிைன ம், 
 
    பைண ேதாள் - ங்கில்ேபா ம்ேதாளிைன ம், 
 
    162. கு  ெநறி ெகாண்ட கூந்தல்-குறியதாகிய அறைலத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட 
மயிாிைன ைடய, 
 
    ஆய்மகள்-ஆய்ச்சாதியிற்பிறந்த மகள், 
 
    ேமனி த யவற்ைற உைடய மகள். 
 
    163. அைள விைல உணவின் கிைள உடன் அ ந்தி - ேமார் விற்றதனால் 
உண்டாகிய ெநல் த யவற்றாேல சுற்றத்தாெரல்லாைர ம்உண்ணப்பண்ணி, 
    -------------- 
    1. ெவள்ைள-ெவள்ளா : "சி தைல ெவள்ைளத் ேதா " (கு ந்.163:2) 
    2, அகநா. 101:8 
    3. (பி-ம்.) 'நிறத்ைத ைடய' 
    -------- 
 
    164. ெநய் விைல கட்  பசு ெபான் ெகாள்ளாள் - பின்  தான் ெநய்ைய விற்கின்ற 
விைலக்குக் கட் யாகப் பசும்ெபான்ைன வாங்காளாய், #அட் ெயன்  பாடேமாதி 
வார்த்ெதன்  கூ த மாம். 
 
    165. எ ைம நல் ஆன் க  நாகு ெப உம்கு  (166)- பாெல ைமைய ம், நல்ல 
பசுைவ ம், காிய எ ைம நாகிைன ம் ெநய்க்கு ஒப்பாகச் ெசால்  வாங்கும்கு , 
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    குறிஞ்சிநிலத்ேத ெநய்ைய விற்  அவர்கள் அ த் க்ெகாண்ட எ ைம 

தலாயவற்ைற விைலயாக வாங்கினாெளன்க. 
 
    166. ம  வாய் ேகாவலர்:சீழ்க்ைக பி த்தலாேல ம த்த வாைய ைடய இைடயர், 
 
    கு  வயின் ேசப்பின்-கு யி ப்பிேல தங்கு ராயின், 
 
    167-8. [இ கிைள ெஞண் ன் சி பார்ப் பன்ன, பசுந்திைன ரல் பாெலா ம் 
ெப குவிர்:] ெஞண் ன் இ  கிைள சி  பார்ப்  அன்னபசு திைன ரல் பாெலா ம் 
ெப குவிர் - நண் ன  ெபாிய சுற்றமாகிய சிறிய பார்ப்ைபெயாத்த ெசவ்வித் 
திைனயாிசியா ஆக்கின சி த்த ேசாற்ைறப் பா டேன ெப குவிர்; 
 
    ள்ெளழாநிற்க (155) வாங்கிக் (156)கலக்கித் ெதாிந்  (158) இாீஇப் (159) ேபாகி 
(155)மா ம் (160) ஆய்மகள் (162) என்க. 
 
    ம வாய்க்ேகாவலர்(166)வைரப்பிடத்  (154) ஆய்மகள் (162) அ த்திக் 
(163)ெகாள்ளாளாய்ப் (164) ெப உங் (165)கு வயிற்ேசப்பின்(166) ரல் பாெலா ம் 
ெப குவிெரன க்க. 
 
    169. ெதா ேதால் மாீஇய வ  ஆழ் ேநான் அ  - ெச ப்  விடா மற் கிடந்த வ  
அ ந்தின வ ைய உைடய அ யிைன ம், 
 
    170. வி  தண்  ஊன்றியைக-பசுக்க க்கு வ த்தம் ெசய் ம் த ைய ன்றின ைக, 
 
    ம  தின் வல் ைக - மரங்கைள @ஒ ெயறிந்  ெகா க்கும் ேகாடாாியால் 
த ம்பி ந்த வ ய ைகயிைன ம், 
 
    171. உறி கா ஊர்ந்த ம  ப  மயிர் சுவல்-இரண்  தைலகளி ம் உறியிைன ைடய 
காக்கள் ேமேலஇ ந்ததனால் உண்டாகிய த ம் மிக்க மயிர் எெர ந்த 
ேதாட்கட் ைன ம், 
 
    172. ேமம் பால் உைரத்த ஓாி-எல்லா மண ம் ெபா ந் ம் பசுக்கறந்த பாற்ைகையத் 
தடவின மயிைர ம், 
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    ----------- 
    #. ‘ெநய்விைலக்கட் ' (164)என்பைத ெநய்விைலக்கு அட் ெயனப் பிாிக்க. 
    2@. ஒ ெயறிதல்:"ஒ யெவறிந்ெதன்ப  ஒ ெயறிந்ெதன விகாரமாயிற் " 
(க த்,68:12. -5, ந,);"ஒ ெயறிந்  வாெரா க்கி" (ெபாிய.கண்ணப்ப.75.) 
    ------- 
 
    172-4. [ஓங்குமிைசக், ேகாட்ட ங் ெகா ய ம் விைரஇக் காட்ட, பல்  மிைடந்த 
படைலக் கண்ணி:] காட்ட ஓங்கு மிைச ேகாட்ட ம் ெகா ய ம் பல்  விைரஇ 
மிைடந்த படைலக் கண்ணி-காட் டத்தனவாகிய உயர்கின்ற உச்சியிைன ைடய 
ெகாம் களில் உள்ள ம் ெகா களில் உள்ள மாகிய பல க்கள் கலந்  ெந ங்கிய 
#கலம்பகமாகிய மாைலயிைன ம். 
 
    175. ஒன்  அமர் உ க்ைக-ஒன்றாய்ப் ெபா ந்திய உைடயிைன ம் உைடய, 
 
    கூழ் ஆர் இைடயன் -பாற்ேசாற்ைற உண்கின்ற இைடயன், 
 
    அ  (169) த யவற்ைற உைடய இைடயன். 
 
    176. கன்  அமர் நிைரெயா  கானத்  அல்கி - கன் கள் ெபா ந்தின 
பசுத்திரேளாேடகாட் ேல தங்கி, 
 
    177-9. [அந்  ணவிர் ைக கமழக் ைகம் யன் , ெஞ ேகாற் ெகாண்ட ெப விறன் 
ெஞகிழிச், ெசந்தீத் ேதாட்ட க ந் ைளக் குழ ன்:] 
 
    ெஞ  ேகால் அம் ண் அவிர் ைக கமழ ைக யன்  ெகாண்ட ெச தீ ெஞகிழி 
ேதாட்ட க ைள குழ ன்-தீக்கைட ேகாலாேல அழகிய ண்ணியதாய் விளங்கும் 

ைக ற்படப் பிறக்கும்ப  ைகயாேல கைடந் ெகாண்ட சிவந்த ெந ப்பிைன ைடய 
@கைடக்ெகாள்ளியால் ைளயிட்ட காிய ைளயிைன ைடய குழலால் எ ப்பின. 
 
    ெப விறெலன்பதைன இைடயன் எபதேனா  ன்ேன கூட்  எண் க. 
 
    இனி ெஞ ேகால்-ப த்த ேகால், ெஞகிழி-கைடகின்றேகால் என்  உைரப்பர் 
 
    180. இன் தீ பாைல ைனயின்-மிக ம் இனிய பாைல என்கிற பண்ைணத் தான் 
ெவ க்கின், 
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    180-82. [குமிழின், ழற்ேகாட் த் ெதா த்த மரற் ாி நரம்பின், வில்யா ழிைசக்கும் 
விரெலறி குறிஞ்சி:] குமிழின் ழல் ேகா  ெதா த்தமரல் ாி விரல் எறி நரம்பின் வில் 
யாழ் இைசக்கும் குறிஞ்சி-குமிழின  உட்ெபாய்யாகிய ெகாம்பிடத்ேத 
வைளத் க்கட் ன மரற்கயிறாகிய விரலாேல ெதறித்  வாசிக்கும் நரம்பிைன ைடய 
வில்லாகிய யாெழா க்கும் குறிஞ்சிஎன்கிற பண்ைண, 
 
    ----------- 
    #. "களிவண்  மிழற்றிய கலம்பகம் ைனந்த, அலங்கலந் 
ெதாைடயல்ெகாண்ட யிைண பணிவான்" (திவ். தி ப்பள்ளி. 5.) 
    @. "குறத்தி மாட் ய வறற்கைடக் ெகாள்ளி"( றநா. 108:1.) 
    ---------- 
 
    183. பல் கால் பறைவ கிைள ெசத்  ஓர்க்கும்-பல கா ைனஉைடய வண் கள் தம் 
சுற்றத்தின் ஓைசயாகக் க திச் ெசவிெகா த் க் ேகட்கும், "நண் ந் ம்பி ம்" 
(ெதால்.மரபியல். சூ.31) என் ம் சூத்திரத்திற் #ெசவிப்ெபாறியான் இைவ உணர்தல் 
கூறினாம். 
 
    184. ல் ஆர் வியல் லம் ேபாகி- ல்  நிைறந்த அகற்சிைய ைடய நிலத்ைதக் 
கடந் ேபாய், 
 
    ன்னர் இைடயர் கு யி ப் க் கூறிப் பின்னர் அவர் பசுக்கள் த யன நிற்கின்ற 

ல்ைல நில ம் கூறினார். 
 
    184-5. ள் உ த்  எ  கா  ஓங்கிய ெதா  உைட வைரப்பின்- ள் த் 
தன்னிடத்ேத சூழ்ந்  எ கின்ற @விடத்ேதெதாடாி த ய கா கள் சூழ வளர்ந்த 
ெதா க்கைளஉைடய ஊர்களில், 
 
    இ  பசுக்கள் த யன ேமயாமற் காக்கின்ற இளங்காட்ைடஉைடய 
பைடத்தைலவர் இ ப் க் கூறிற் . 
 
    186. பி  கணத்  அன்ன குதிர் உைட ன்றில்-பி த்திரள் நின்றாற்ேபான்ற 
வரகு த யன நிற்கும் குதிர்கைள ைடய ன்றி ைன ம், 
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    187. களி  தாள் ைர ம் திாி மரம் பந்தர்-யாைனயின  காைல ெயாக்கும் வரகு 
திாிைக நட்  நிற்கும் பந்தாிைன ம், 
    ---------- 
    #. இங்ேக காட் ய சூத்திரத்திற்குாிய நச்சினார்க்கினிய ைர இப்ெபா  
கிைடத்தில ; எனி ம் சீவகசிந்தாமணி 892-3 ஆம் பாட் க்களின் விேசட ைரயில் 
அவர் எ தி ள்ள கீழ்க்கண்ட பகுதி இங்ேக பயன்ப ம்: " ‘நண் ந்......பிறப்ேப' என்  

ம்பிக்குச் ெசவியின் ெறனேவ இவற்றிற்கும் ெசவியின்றாமாதலாேல வ த்த 
மிகுதியான் இவற்ைற ேநாக்கி வாளா கூறியதன்றி ேவறன் ; இைவ ஈண்  வந்  
காிேபாத ல; 'ேகள்வியில்லன வ தெலன்ைன?' என்ப  கடா; அதற்கு விைட: 
ஆசிாியர், ‘நண் ந் ம்பி ம்' என்  ம்பிையப் பின் ைவத்த , ேமல் வ ஞ் 
சூத்திரத்தின், ‘மா மாக்க  ைமயறி ெவன்ப' (ெதால்,மர . சூ. 32) என்ற ஐயறி  
இதற்கும் ஏ தற்ெகன் ணர்க; இதைன வாராததனால் வந்த  த்தெலன் ம் 
தந்திர த்தியாற் ெகாள்க ெவன்  ஆண்  உைரகூறிப்ேபாந்தாம்; அ ேவ ஆசிாியர் 
க த்ெதன்ப  சான்ேறா ணர்ந்தன்ேற, ' த்த ெபாங்கர்த் ைணெயா  வதிந்த, 
தா ண் பறைவ ேப ற லஞ்சி, மணிநா யாத்த மாண்விைனத் ேதரன்' (அகநா. 4: 10 - 
12) என்  அப்ெபா ள் ேதான்றக் கூறியெதன் ணர்க. இக்க த்தான் இவ ம் 
ெசவி ணர் ண்ெடன்  கூறினார்." 
    @: விடத்ேத ெதாடாி- ஒ வைக ள்மரம்; விடத்தர், விடத்ேதர், விடத்ேதைரெயன 
இப்ெபயர் வழங்கும்; "திாிகாய் விடத்தெரா " (பதிற்.13:14);"தள்ளா விடத்ேதர்" 
(தண் . ேமற்.);"விடத்ேதைர மன் ம்வனம்" (தி வரங்கத்தந்.93.) 
    ---- 
 
    188-9. கு  சா  உ ைளெயா  கலப்ைப சார்த்தி ெந  சுவர் பைறந்த ைக சூழ் 
ெகாட் ல்-குறிய சகடத்தில் உ ைளகேளாேட கலப்ைபைய ம் சார்த்தி 
ைவக்ைகயினாேல ெந யசுவாிடத்தில் ேதய்ந்த ைக சூழ்ந்த ெகாட் ைன ம் 
உைடய, 
 
    ெந கக்கட்  ஒ பக்கத்திேல அ ப்ெபாித்  ஒ பக்கத்திேல ெதாழிெலாழிந்த 
நாளில் சகைடயில் உ ைளைய ம் கலப்ைபைய ம் சார்த்தி எ க ம் கட் ல் 
நிற்ற ற் ெகாட்  என்றார். 
 
    190-91. ப வம் வானத்  பா மைழக ப்ப க  ைவ ேவய்ந்த கவின் கு  சி  ஊர்-
மாாிக்காலத்ைத உைடய விசும்பிடத்ேத பரந்த ேமகத்ைத ஒப்ப வரகு ைவக்ேகாலாேல 
ேவய்ந்த அழகிைன ைடய கு யி ப்பிைன உைடய சிறிய ஊர்களிேல, 
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    சீ ர்-அம் ல்ைல நிலத்  உ ண்பர் இ ப் . 
 
    192-3. ெந  குரல் ைள வின் அன்ன கு  தாள் வரகின் குறள் அவிழ் ெசான்றி-
ெந ய ெகாத்திைன ைடய சி ைளயின  ைவ ெயாத்த குறிய தாளிைன ைடய 
வரகின  சிறிய அவிழ்களாகிய ேசாற்ைற, 
 
    194-5. கர் இணர் ேவங்ைக கண்டன்ன அவைர வால் ங்கு அட்  - நிறத்ைத 
உைடய ெகாத்திைன உைடய ேவங்ைகப் ைவக் கண்டாெலாத்த அவைர 
விைதயின  நன்றாகிய ப ப்ைப மிகவிட் , 
 
    ேவங்ைகப்  வாிகைள உைடய விைதக்கு உவைம. க்கு- ங்க ெவந்த ; 
#கும்மாய மாம்;ப ப் ச்ேசா ெமன்ப. 
 
    195-6. @[பயில் ற், றின்சுைவ ரற் ெப குவிர்:] 
 
    இைடயன் (175) அல்கிப் (176)பாைலையத் தான் ைனயின் (180) அதைனக் 
ைகவிட்  விரலாேல வாசிக்கும் குறிஞ்சிையப் (182)பறைவேயார்க்கும் (183) 

லத்ைதப் ேபாகி (184)வைரப் க்களின் (185) ன்றில் (186) த யவற்ைற உைடய 
சீ ர்களிேல (191)வரகின் ெசான்றிையப் (193) க்ைக யட்  (195) ரேலாேட 
ெப குவிெரன க்க. 
    ----------- 
    #.கும்மாயம்- க்கிய பச்ைசப்பயற்ேறா  ச க்கைர த யன கூட்  
ஆக்கப்ப வெதா  சிற் ண் ; இஃ  இப்ெபயேரா  வி  வாலயங்களில் 
இக்காலத் ம் வழங்கி வ கின்ற ; "பயற் த் தன்ைம ெகடா  கும்மாய, மியற்றி" 
(மணி .27:185-6)"கும்மாயத்ெதா  ெவண்ெணய் வி ங்கி" (திவ்.ெபாியாழ்வார். 3. 
3:3)என்பதில் கும்மாயெமன்பதற்கு மணவாள மா னிகள்,'குைழயச் சைமத்த 
ப ப் ' என் ெபா ள் ெசய்தி க்கின்றனர்;"பயற்ற  கும்மாயம்" 
(நன்.சூ.299,மயிைல.ேமற்.) 
    @. இதற்கு ஒ  பிரதியி ம் உைர கிைடத்தில ; கலத்த னாேல இனிய 
சுைவயிைன ைடத்தாகிய ரேலாேட ெப குவிர் என்க. 
    --------- 
 
    196.ஞாங்கர்-அந்நிலத்திற்கு ேமல், 
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    197. கு  நிைற வல்சி ெசால் உழவர்-அக்கு யி ப்  நிைறந்த உணவிைன ைடய 
ெசவ்விய சாலாக உ கின்ற உழ த்ெதாழிைல உைடேயார், 
 
    ஒ சால் இ சால் என்றல் உழ த்ெதாழிற்கு மர . 
 
    198. நைட நவில் ெப  பக  தல் ட் - உழ த்ெதாழி ேல பயின்ற ெபாிய 
எ கைள வாயி ேல கத்ைதப் ட் க்ெகாண்  ெசன் , 
 
    199-200. பி  வாய் அன்ன ம  வாய் நாஞ்சில் உ ம்  கம்  ெகா  ழ்க 
ஊன்றி-பி யின  வாையஒத்த வைளந்த வாைய உைடய கலப்ைப ைடய 
உ ம்பின  கத்ைத ஒத்த ெப ங்ெகா  மைறய அ க்கி, 
 
    201. ெதா ப்  எறிந்  உ த ளர் ப  டைவ- ற்பட வைளய உ  விைதத்த 
பின்னர் இைடேய உ த கைளகைளக் கைளக்ெகாட் ச் ெசத்திய ேதாட்டத்ைத, 
 
    202. அாி கு ெபா தின் -அ க்கும் ப வம் வ ங்காலத்ேத, 
 
    202-5. [இாியல் ேபாகி, வண்ணக் கடம்பி ன மல ரன்ன, வளாிளம் பிள்ைள 
தழீஇக்கு ங்காற், கைறயணற் கு ம் ழ் கட்சிச் ேசக்கும்;] 
 
    கு  கால் (204) கைற அணல் கு ம் ழ்(205) -அதன்கண் தங்கும் கு ங்கா ைன ம் 
க ைமைய உைடய க த்திைன உைடய கு ம் ழ், 
 
    வண்ணம் கடம்பின் ந  மலர் அன்ன(203) வளர் இள பிள்ைள தழீஇ (204)-
ெவள்ளிய நிறத்ைத உைடய கடம்பின  ந நாற்றத்திைன உைடய ைவ ஒத்த 
வள கின்ற இைளய பிள்ைளகள் மிக ம் பறத்தலாற்றாதனவற்ைற ம் 
கூட் க்ெகாண் , 
 
    "பார்ப் ம் பிள்ைள ம் பறப்பவற் றிளைம" (ெதால்.மரபியல், சூ. 4)என்றார். 
 
    இாியல் ேபாகி (202) கட்சி ேசக்கும் (205) - அவர்கள் ஆரவாரத்திற்கு அஞ்சிக் 
ெக தற்றன்ைமைய உைடயவாய் ஆண்  நின் ம் ேபாய்க் காட் ேல தங்கும், 
 
    206. வல் லம் இறந்த பின்ைற- ல்ைல நிலத்ைதப் ேபானபின் , 
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    இதனால், ற் ம் கு ச்சீ ர் உழவரால் உ தற்குாிய ல்ைல நில ம் கூறினார். 
இ  ம த நிலத்ைதச்ேசர்ந்த ல்ைல நிலம். 
 
    உழவர்(197) ட் (198) ஊன்றி (200)உ த ைடைவ (201) அாி கு ெபா தில் 
(202) கு ம் ழ் (205)பிள்ைள தழீஇப் (204)ேபாகிச் (202) ேசக்கும்(205)வன் லம் 
என்க. 
 
    206-7. ெமல் ேதால் மிதி உைல ெகால்லன் றி ெகா  அன்ன-ெமத்ெதன்ற 

த்திைய அ க்கி ஊ கின்ற உைலயில் ெகாற்ெறாழில் ெசய்கின்றவ ைடய 
றிந்த ெகா ற்ைற ஒத்த, 

 
    208. கைவ தாள் அலவன் அள  அைள சிைதய - கப்பித்த காைல உைடய 
ெஞண் ன  ேசற்றின்கண் உண்டாகிய ைழெக ம்ப , 
 
    209-10. ைப சாய் ெகான்ற மண் ப  ம ப்பின் கார் ஏ  ெபா த கண் அகல் 
ெச வின்-பசிய ேகாைரைய அ யிேல குத்தி எ த்த மண் கிடக்கின்ற 
ெகாம்ைப ைடய காிய கடாக்கள் தம்மிற் ெபா த இடம் அகன்ற ெசய்யின்கண், 
 
    211. உழாஅ ண் ெதாளி நிரவிய விைனஞர்-தாம் உழப்படாத அந்த ண்ணிய 
ேசற்ைற ஒக்க மிதித்த உழவர், 
 
    212.  நா  அ த்திய ெந நீர் ெச வில்- யாகக் கிடக்கின்ற நாற்ைற நட்ட 
ெந ய நீைர ைடய ெசய்களில், 
 
    சிைதயக் (208) ெகான்ற ம ப்பின்(209) ஏ  ெபா த ெச வில் (210) ெதாளிைய 
நிரவிய விைனஞர்(211) நாற்ைறய அ த்திய ெச ெவன்க. 
 
    213-4. கைளஞர் தந்த கைண கால் ெநய்தல் கள் கமழ்   ைனயின்-
அச்ெசய்யில் கைளகைளப் பறிப்பார் பறித்  ஏறட்ட திரண்ட தாளிைன ைடய 
ெநய்த ன  ேதன் நா கின்ற திய ைவ ெவ த்தாராயின், 
 
    214-6. [ ட்சிைன, ைகசூழ் தகட்ட பிறழ்வாய் ள்ளிக், ெகா ங்கான் மாமலர் 
ெகாய் ெகாண் :] ைக சூழ் ள் சிைன ள்ளி தகட்ட ெகா  கால் பிறழ் வாய் மா 
மலர் ெகாய்  ெகாண்  -அ ம் கள் சூழ்ந்த ள்ைள உைடய ெகாம் கைள உைடய 
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ள்ளியின் இதைழ உைடய வாகிய வைளந்த காைல ம் மறிந்த வாைய ம் 
#க ைமைய ம் உைடய ைவப் பறித் க்ெகாண் , 
 
    216-8, அவண பஞ்சாய் ேகாைர @பல் ன் சவட்  ணர் நார் ெபய்த ைன  இன் 
கண்ணி-அந்நிலத்தி ண்டாகிய தண்டானாகிய ேகாைரையப் பல்லாேல ெமன்  
ெமன்  கிழித்  ந்த நாராற் கட் ன ைனதற்கினிய மாைலைய, 
 
    219 ஈர் உைட இ  தைல ஆர சூ  -ஈ ைடத்தாகிய காிய தைல நிைற ம்ப  சூ . 
 
    220. ெபான் காண் கட்டைள க ப்ப 3கண்பின்-ெபான்ைன உைரத்  
மாற் க்கா ம் உைரகல்ைலெயாப்பக் கண்பின , 
    -------------- 
    # ள்ளிமலர் காியெதன்பைத,"க ஞ்சூன் ண்டகங் கதிர்மணி கழாஅல ம்" 
(சி பாண்.148) என்பதனா ம் அறியலாகும். 
    @ பல்-நாைரக் கிழிக்கும் ஒ  க விெயன் ம் ெசால்வ  உண் . 
    § பி-ம். ‘கணப்பின்' ,‘சணப்பின்' 
    -------- 
 
    221. ல் காய் சுண்ணம் ைடத் தமார்பின்- ல் ய காயில் ேதான்றின தாைத 
அக்கதிைர றித்  அ த் க்ெகாண்ட மார்பிைன ம், தா  நீளக் கிடந்த  
உைரத்தாற்ேபான்ற . 
 
    222. இ ம்  வ த்தன்ன ம யா ெமல் ேதால்-இ ம்ைபத் தகடாக்கினால் ஒத்த 
திைரயாத ெமல் ய ேதா ைன  உைடய, 
 
    223. க  ைக விைனஞர் காதல் அம்சிறாஅர்-வ ய ைகயால் ெதாழில் 
ெசய்வா ைடய வி ப்பத்ைத உைடய அழகிய சி பிள்ைளகள், 
 
    224. பழ ேசா  அமைல ைனஇ-பைழய ேசாற்றின  கட் ைய ெவ த் , 
 
    224-6. வரம்பில்  ைவ ேவய்ந்தகவி கு ல் ன்றில் அவல் எறி உலக்ைக 
பா விறந் -வரம்பிடத் ப் திய ைவக்ேகாலாேல ேவய்ந்த கவிந்த கு ைடய 

ற்றத்ேத அவைல இ க்கும் உலக்ைகயின  ஓைச ெசறிைக யினாேல, 
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    கு ல்கிள், பன்றி த யவற்ைறக் காத்தற்குக் கட் னைவ. 
 
    226-7. அயல் ெகா  வாய் கிள்ைள ப  பைக ெவ உம்-அதற்கு 
அய டத்தனவாகிய வைளந்த வாைய ைடய கிளிகள் தமக்கு உண்டாகின்ற 
பைகயாக நிைனத்  அஞ்சும், 
 
    228. நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி- இைடயறாத  வ  வாயிைன உைடய 
வைள ம்கதிாிைன உைடத்தாகிய கழனியிடத் , 
 
    229. க ப்  உைட பறைவ சாதி அன்ன-எறியப்பட்டார்க்குக் க க்குந் தன்ைமையக் 
ெகா த்தைல உைடய குளவித்திரைள ஒத்த. 
 
    230. ைப  அற விைளந்த ெப  ெச ெநல் ன்-பசுைமய ம்ப  ற்றின ெபாிய 
ெசந்ெநல் ைடய, 
 
    231. ம்  உைட திரள் தாள் மித்த விைனஞர் - உள் ப்ெபாய்ைய உைடத்தாகிய 
திரண்ட தாைள அ த்த ெதாழில்ெசய்வார், 
 
    232. பாம்  உைற ம தின் ஓங்கு சிைன நீழல்-பாம்  கிடக்கின்ற ம தின  உயர்ந்த 
ெகாம்பால் உண்டாகிய நிழ ேல, 
 
    பைழய மரமாத ற் பாம்  கிடக்கும் என்றார். 
 
    233. ப  ெப  வியல் களம் ம ய ஏற்றி-ஆண்  உைற ம் ெதய்வங்கள் ப  
ெப கின்ற அகன்ற களங்களிேல மிக ம் நிைறயப் ேபாராக விட் , 
 
    234-5. [கணங்ெகாள் சுற்றெமா  ைக ணர்ந் தா ம், ணங்ைகயம் தந் கி த் 
தைவேபால்:] கணம் ெகாள் சுற்றெமா  ைக ணர்ந்  ணங்ைக ஆ ம் அம் தம் 

கில் உ த்தைவ ேபால்-திரட்சி ெகாண்ட தம் ைடய சுற்றத்ேதாேட ஒ ங்காகச் 
ெசறிந் நின்  ணங்ைகக் கூத்தா கின்ற அழகிைன உைடய தங்கள் ெவள்ளிய 

கிைல உ த்  நின்றைவேபால, என்ற , தம்மில் விைளயா வதற் குத்திரண்ட 
தெமன்றவா . 

 



 71

    236-7. சிலம்பி வால் ல் வலந்த ம ங்கின் கு  நிைல #ேபாாின்  தல் 
ெதாைலச்சி-சிலந்தியின  ெவள்ளிய ல்சூழ்ந்த பக்கத்திைன உைடய பலவாகத் 
திரண்ட தன்ைமயிைன உைடய ேபார்களி ைடய ெபாிய அ ைய வாங்கி விாித் , 
 
    238. பக  ஊர்  இழிந்த பின்ைற-ஏர்கள் கடாவிட் ப் ேபான பின் , 
 
    238-9. கள் தப ைவ ம் ம் ம் நீக்கி-குற்றம் அ ம்ப  ைவக்ேகாைல ம் 
கூளத்ைத ம் அதனிடத் நின்  நீக்கி, 
 
    239.ைப அற-@ஈரம் உலராநிற்க, 
 
    240. குடகாற்  எறிந்த குப்ைப-ேமற்காற்றாேல ைகயாேல வித் ற்றின ெபா , 
 
    240-41. வடபால் ெசம்ெபான் மைலயின் சிறப்பத் ேதான் ம்-வடதிைசக்கண் 
உளதாகிய ேம வாகிய மைலேபால மிகும்ப  ேதான் ம், 
 
    242. தண் பைண தழீஇய தளரா இ க்ைக-ம தநிலம்சூழ்ந்த அைசயாத 
கு யி ப் களில், 
 
    மார்பிைன ம் (221) ேதா ைன  ைடய(222) விைனஞர் சிறார்(223) ைனஇ 
(224)அவெலறி லக்ைகப்பா விறக்ைகயாேல (226) கிள்ைள ெவ உம் (227) 
கழனிகளில் (228) விைளந்த ெநல் ைனத்(230) மித்த விைனஞர் (231) ஏற்றித் (233) 
ெதாைலச்சி(237) நீக்கி (239) எறிந்த குப்ைப (240) ேதான் ம் இ க்ைக எனக் கூட் க. 
 
    243-4. பக  ஆ ஈன்ற ெகா  §நைட குழவி கைவ தாம்  ெதா த்த காழ் ஊன்  
அல்குல்-ெப ைமைய உைடய பசுக்கள் ஈன்ற வைளந்த அ ைய உைடய 
கன் கைளக் கட் ன $தாமணிைய உைடய ெந ய உதாம் கள் கட் க்கிடக்கின்ற 
தறிகள் நட்ட பக்கத்திைன ம், 
 
    £ " வ  ஞ்சும் ேநாய்த  ேநான்ெறாைட , ண்ெகா  ழிைஞ 
ெவல்ேபார ைக" என்றார் பிற ம். கைவ: ஆகுெபயர். 
 
    245. [ஏணி ெயய்தா நீெண மார்பின்;] நீள் ஏணி எய்தா ெந  மார்பின்-நீண்ட 
ஏணிக்கு எட்டாத ெந ய வ விைன ம், 
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    246. க  மித்  அ க்கிய பழ பல் உணவின்-தைலையத் திறந்  உள்ேள 
ெசாாியப்பட்ட பைழயவாகிய பல ெநல் ைன  உைடய, பல் ணெவன்றார், 
ெசந்ெநல் த ய சாதிப்பன்ைம க தி. 
    ----------- 
    # பி-ம்.‘ேபார்பின்' 
    @ "ைப அற-பசுைமய ம்ப  "(ெப ம்பாண்.230. ந,) 
    § நைட-அ : "நைடநா ம்" (தக்க.716.) 
    $ ெப ம்பாண். 152, உைரயின் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
    £ பதிற். 44 : 9 - 10. 
    ------- 
 
    247. குமாி த்த கூ  ஓங்கு நல் இல்-அழியாத்தன்ைமயவாய் திர்ந்த கூ கள் 
வளர்ந்த நல்ல இல் ைன ம், 
 
    அல்கு ைன ம், மார்பிைன ம், உணவிைன உைடய கூெடன்க. 
 
    248-9. தச்சச் சிறாஅர் நச்ச ைனந்த ஊரா நல் ேதர் உ ட் ய தல்வர்-தச்சச் 
சாதியிற்பிறந்த ெதாழில்ெசய்தற்குாிய சிறிேயார் பிறர் வி ம் ம்ப  பண்ணின 
பிறராேல ஏறப்படாத நல்ல சி ேதைர உ ட் க்ெகாண்  திாிந்த பிள்ைளகள், 
 
    250. தளர் நைட வ த்தம் ட-தம  தளர் நைடயால் உண்டான வ த்தம் தம்ைம 
விட்  நீங்கும்ப , 
 
    250-52, அலர் ைல ெசவி  அம் ெபண் ர் தழீஇ பால் ஆர்ந்  அமளி ஞ்சும் 
அழகு உைட நல் இல்-பால்சுரந்த ைலயிைன உைடய ெசவி த்தாயராகிய 
அழகிைன ைடய மகளிைரத் த விக்ெகாண்  அம் ைலயிற் பாைல நிைறய உண்  
தம  ப க்ைகயிேல யில்ெகாள் ம் அழைக உைடத்தாகிய நல்ல இல் ைன ம், 
 
    ெசவி யம் ெபண் ர் என்ப  ஒ ைம பன்ைம மயக்கம். 
 
    253-4. ெதால் பசி அறியா ளங்கா இ க்ைக மல்லல் ெப  ஊர் ம யின் - ஏைன 
நாட் ற்கு இயல்பாகிய பைழயமி ைய அறியாத அைசயாத கு யி ப்பிைன  
உைடய வளப்பத்ைத உைடத்தாகிய ெபாிய ஊாின் கண்ேண தங்கின், 
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    254-6. ம யா விைனஞர் தந்த ெவள் ெநல் வல்சி மைன வாழ் அளகின் வாட்ெடா ம் 
ெப குவிர்- ெதாழிெலாழிந்திராத ெதாழில்ெசய்வார் ெகாண் வந்த ெவள்ளிய 
ெநற்ேசாற்ைற மைனயின் கண்ேண வா ம் ேகாழிப்ெபைடயினாற் சைமத்த 
ெபாாியேலா  ெப குவிர்; 
 
    "ேகாழி கூைக யாயிரண் டல்லைவ, சூழங் காைல யளெகன லைமயா"(ெதால். 
மரபியல்.சூ. 55) என்றார். 
 
    ெச விற்(212) ப்  ைனயின் (214)மாமலர் ெகாய் ெகாண்  (216) சவட் ப் 
(217)ெபய்த கண்ணிையச் (218) சூ த் (219)தளரா இ க்ைககளிற் (242) கூேடாங்கு 
நல்ல இல்ைல ம்(247) அழகிைன ைடய நல்ல இல்ைல ம் (252) ளங்கா 
இ க்ைகயிைன ம் உைடய (253) ேப ாிேலதங்கு ராயின் (254) வல்சிைய (255) 
வாட்ெடா ம் ெப குவிர் எனக் கூட் க. 
 
    257-9. [மைழவிைள யா ங் கைழவளர க்கத், தணங்குைட யாளி தாக்க ற் 
பல டன், கணஞ்சால் ேவழங் கதழ் ற் றாஅங்கு:] மைழ விைளயா ம் கைழ வளர் 
அ க்கத்  அணங்கு உைட யாளி தாக்க ன் கணம் சால் ேவழம் பல உடன் கதழ்  
உற்றாங்கு - . 
    ேமகங்கள் விைளயா த் திாி ம் ங்கில்வளர்கின்ற பக்கமைலயிேல தம்ைம வ த்  
தைல உைடய #1யாளிபாய் ைகயினாேல திரட்சி அைமந்த யாைன பல ம் கூ க் 
கலங்கிக் கூப்பிட்டாற்ேபால, 
 
    260-61. எந்திரம் சிைலக்கும் ஞ்சா கம்பைல விசயம் அ உம் ைக சூழ் 
ஆைலெதா ம்-ஆைல ஆரவாாிக்கும் மாறாத ஓைசைய உைடய க ப்பஞ்சாற்ைறக் 
கட் யாகக் காய்ச்சும் ைக சூழ்ந்த ெகாட் ல்கள்ெதடா ம், 
 
    ஆைல: ஆகுெபயர். 
 
    262. க ம்பின் தீ சா வி ம்பினிர் மிைசமின்-க ம்பின  இனிய சாற்ைற ற்படக் 
கு த் ப் பின்னர் அக்க ம்பின்கட் ையத் தின்பீராக; 
 
    @ " ங்கின் மிைசந்த ழந்தா ளி ம்பி ", § " ழ்களி  மிைசயாப் யி ம்" என 
மிைசதல் தின்றற்ெறாழில்ேமநின்ற . 
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    263-5. [ேவழ நிைரத்  ெவண்ேகா  விைரஇத், தாைழ த் த் த ப்ைப ேவய்ந்த, 
குறியிைறக் குரம்ைப:] ெவள் ேகா  விைரஇ ேவழம் நிைரத்  தாைழ த்  த ப்ைப 
ேவய்ந்த குறியிைற குரம்ைப-வஞ்சிமர ம் காஞ்சிமர மாகிய ெவள்ளிய 
ெகாம் கைளக் ைகக க்கு ந ேவ கலந்  நாற்றி ேவழக்ேகாைல வாிச்சாக நிைரத் த் 
தாைழநாராற் கட் த் த ப்ைபப் ல்லாேல ேவயப்பட்ட குறியஇறப்ைப உைடய 
கு ைன ம், 
 
    தந்  த்ெதன விகாரம். குறியிைற பண் த்ெதாைகயாத ன், 
$ம வின்பாத்திதாய் நின்ற . 
 
    265. பறி உைட ன்றில்-மீைன வாாிெய க்கும் பறிகைள உைடய ற்றத்திைன  
உைடய, 
 
    266-7. ெகா  கால் ன்ைன ேகா மித்  இயற்றிய ைபங்காய் ங்கும் பாய் 
மணல் பந்தர் - வைளந்த காைல உைடய ன்ைனக ைடய ெகாம் கைள 
ெவட் யிட்ட பசிய காய்கள் நா ம் பரந்த மணைல உைடய பந்தாிேல, 
 
    ைபங்காய்-சுைரக்காய் த யன; ன்னங்கா மாம். 
 
    268. இைளய ம் திய ம் கிைள டன் வன்றி-இைளயவர்க ம் 

திர்ந்தவர்க ம் சுற்றத் டேன நிைறந்தி ந்  பின் , 
 
    269-71. ல  ைன பகழி ம் சிைல ம்மான ெச வாி கயெலா  பசு இறா பிற ம் 
ைம இ  குட்டத்  மகெவா  வழங்கி - லால்நா  ைன ைன உைடய அம்ைப ம் 
வில்ைல ம் ஒப்பச் சிவந்தவாியிைன உைடய கயல்கேளாேட பசிய இறாப் பிற ம் 
க ைமைய உைடய ெபாிய ஆழ்ந்த குளங்கைளப் பிள்ைளகேளாேட உலாவி மீைனப் 
பி த் , 
 
    --------------- 
    # யாளி-இங்ேக அத்தியாளி. 
    @ க த்ெதாைக,50:2. 
    § அகநா , 29:3. 
    $ ெதால். குற்றிய கரப். சூ.77. 
    --------- 
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    272-3. ேகாைட நீ ம் குைறபடல் அறியா ேதாள் தாழ் குளத்த ேகா  
காத்தி க்கும்-ேகாைடக் காலம்நீட் த்  நின்றதாயி ம் வற் தைல அறியாத ைகைய 
ேமேல கூப்பி கி நீர்நிைல காட் ங்காலத் க் ைகயமிழ்ந் ம் குளங்களி ைடய 
கைரையக்காத்தி க்கும், 
 
    "ெவளிற் டற் கு தி ெவள்ள நிைலயி  ெவன்ப ேவேபாற், களிற் கிர்ப் பிறழ்பற் 
ேபய்கள் ைககைள ச்சிக் கூப்பி, யளித்தைவ பா  யாட"(சீவக, 804.) என்றார் பிற ம். 
 
    274. ெகா   வைலஞர் கு  வயின் ேசப்பின்-வைளந்த ைன உைடய 
வைலைய சுவா ைடய கு யி ப்பிேல தங்கு ராயின், 
 
    பந்தாிேல (267) வன்றி(268)வழங்கிக் (271) காத்தி க்கும் (273) வைலர் என 

க்க. 
 
    குரம்ைபயிைன ம், ன்றி ைன ம்(265) உைடய கு  (274) என்க. 
 
    275. அைவயா அாிசி அம் களி ழைவ-குற்றாத ெகாழியலாிசிைய அழகிைன 
உைடய களியாகத் ழாவி அட்ட கூைழ, 
 
    276. மலர்வாய் பிழாவில் லர ஆற்றி-அகன்ற வாைய உைடய தட் ப் பிழாவிேல 
உலர ஆற்றி, 
 
    277-8. பாம்  உைர ற்றின் கு ம்பி ஏய்க்கும்  றம் நல் அைட அைளஇ-பாம்  
கிடக்கின்ற ற்றின்கண்கிடக்கும் ற்றாம்பழஞ் ேசாற்ைற ஒக்கும் ெபா ெபற்ற 

றத்திைன உைடய நல்ல ைளைய இ த் ச் ேசர அதைன அதிேல கலந் , 
 
    ெநல்லைட ம் பாடம். 
 
    278-9. [ேதம்பட, எல்ைல  மிர  மி ைற கழிப்பி:] ேதம்பட இ  எல்ைல ம் இ  
இர ம் ைற கழிப்பி - இனிைம பிறக்கும்ப  இரண்  பக ம் இரண்  இர ம் 
அாியாமல் ைவத் , 
 
    280-81. [வல்வாய்ச் சா யின் வைழச்சற விைளந்த, ெவந்நீ ராியல் விரலைல 
ந ம்பிழி:] 
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    வல் வாய் சா யின் வைழச்சு அறவிைளந்த-வ ய வாயிைன உைடய சா யின் 
கண்ேண இளைம அ ம்ப  ற்றின, 
 
    விரல் அைல அாியல் ெவ நீர் ந பிழி-விரலாேல அைலத்  அாிக்குந் தன்ைமைய 
உைடத்தாகிய ெவவ்விய நீர்ைமைய உைடய நறிய கள்ைள, 
 
    282. தண் மீன் சூட்ெடா  தளர்த ம் ெப குவிர் - மிக ம் உலராத மீைனச் 
சுட்டதேனாேட இைளத்த அளவிேல ெப குவிர்; 
 
    ஆற்றி (276) அைளஇக் (278) கழிப்பி(279) விைளந்த (280) பிழி (281) என்க. 
 
    கு வயிற் ேசப்பின் (274)பிழிையப் (281) ெப குவிெரன க்க. 
 
    283. பசு ஊன் ெபய்த சுவல் பிணி ைபந்ேதால்-ெசவ்வியான இைறச்சி இட் ைவத்த 
ேதாளிடத்ேத ேகாத்  நாற்றின பசியேதா ைன ைடய. 
 
    என்ற , ண் ற் ேகாக்கும் இைரயிட்  ைவக்குந் ேதாற்ைபைய. 
 
    284. ேகாள் வல் பாண் மகன்-மீைனத் தப்பாமற் பி க்கவல்ல பாண்சாதியிற் 
பிறந்தவன். 
 
    284-7. [தைலவ த் தியாத்த, ெந ங்கைழத் ண்  ன ங்க நாண் ெகாளீஇக், 
ெகா வா யி ம்பின் ம தைல லம்பப், ெபாதியிைர க வியேபாழ்வாய் வாைள:] 
 
    ெந  கைழ தைல வ த்  யாத்த நாண் ண் ல் ெகாளீஇ ெபாதி இைர-ெந ய 

ங்கிற்ேகாைலத் தைலயிேல வ த் க்கட் ன கயிற்றிடத்ேத ண் ைலக் ெகா த்தி 
அதைன மைறயப் ெபாதிந்த இைரைய. 
 
    ெகா  வாய் இ ம்பின் ம  தைல லம்பந ங்க க விய ேபாழ் வாய் வாைள - 
வைளந்த வாயிைன உைடய ண் ன  ம த்த தைல இைரயின்றித் தனிக்கும் 
ப யாகக் கயி  ந ங்க அவ்விைரையக் ெகௗவி அகப்படா  ேபான அங்காந்த 
வாைய உைடய வாைள மீன் 
 
    288-9. நீர் நணி பிரம்பின் ந ங்கு நிழல் ெவ உம் நீத்  உைட ெந  கயம்-நீர்க்கு 
அணித்தாய் நின்ற பிரம்பின  காற்றாலைச ம் நிழைல நீாிற்கண்  அஞ்சும் 
ெப க்கிைன ைடய ெந ய குளத்திேல, 
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    289-90. தீ பட மலர்ந்த கட ள் ஒள்  அைடதல் ஓம்பி-ெந ப்பின்தன்ைம 
நீாிேல ண்டாகப் த்த கட ள் சூ தற்குாிய ஒள்ளிய தாமைரப் ைவப் பறித்  

த்தைலப் பாிகாித் , 
 
    291-2. [உைறகான் மாறிய ேவாங்குயர் நனத்தைல, அக வானத் க் குைறவி 
ேலய்ப்ப:] 
 
    ஓங்கு உைற கால் மாறிய உயர் அகல் இ  வானத்  குைறவில் ஏய்ப்ப-ஓங்குகின்ற 

ளி கால்வி தல் தவிர்ந்த உயர்ச்சிைய ைடய அகன்ற ெபாிய வானத்திடத் க் 
குைறவில்லாகிய இந்திரவில்ைலெயாப்ப, 
 
    293-4. [அரக்கிதழ்க் குவைளெயா நீல நீட, ரட்  ம ந்த நீர்ப் ெபாய்ைக;] 
அரக்கு இதழ் குவைளெயா  நீலம் நீ  ரண்  ம ந்த நீர் நன தைல 
(291)ெபாய்ைக-சாதி ங்கம் ேபான்ற இதைழ ைடய குவைளேயாேட நீலப் ம் 
வளர்ந்  ஒன்றற்ெகான்  நிறம் மா ப தைல ைடய ஏைனப் க்க ம் மிக்க திய 
நீைர ைடத்தாகிய அகன்ற இடத்ைத ைடய ெபாய்ைககளிடத்ேத, 
 
    295-6. கு நர் இட்ட கூம்  வி  பல் மலர் ெப நாள் அமயத்  
பிைணயினிர்கழிமின்-பறிப்பார் ங்க க்கிட்ட குவிதல் ெநகிழ்ந்த பல க்கைளப் 
ெபாிதாகிய நாட்காலத்த்ேத சூ ப்ேபாமின்; 
 
    வாைள (287) ெவ உம் (288) கயத்திேல மலர்ந்த (289) ைவ ஓம்பிக் (290) 
குைறவிேலய்ப்பப் (292) ம ந்த ெபாய்ைககளிடத்ேத (204) கு நாிட்ட மலைரப் 
(295) பிைணயினிர் கழிமிெனன க்க. 
 
    297. ெச  கன்  யாத்த சி  தாள் பந்தர்-வளவிய கன்ைறக் கட் ன சிறிய 
கால்கைள ைடய பந்தாிைன ம், 
 
    298. [ைபஞ்ேச  ெம கிய ப வ நன்னகர்:] 
 
    ைபஞ்ேச  ெம கிய நல் நகர்-ஆப்பியான் ெம கிய நன்றாகிய அகங்கைள ம், 
 
    ப வம்-தாம் வழிப ந்ெதய்வங்கைள ைடய உைறபதி (301) ெயன்க. 
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    299. மைன உைற ேகாழிெயா  ஞம  ன்னா -மைனகளிேல தங்குங் 
ேகாழிக டேன நா ஞ்ேசராமல், 
 
    300. வைள வாய் கிள்ைள மைறவிளி பயிற் ம் - வைளந்தவாயிைன ைடய கிளிக்கு 
ேவதத்தின் ஓைசையக் கற்பிக்கும், 
 
    301. மைற காப்பாளர் உைற பதி ேசப்பின்-ேவதத்ைதக் காத்தற்ெறாழிைலச் 
ெசய்வார் இ க்கின்ற ஊாிடத்ேத தங்கு ராயின், 
 
    ன்னாமல் (209)உைற ம் பதிெயன்க. 
 
    302. ெப  நல் வானத்  வடவயின் விளங்கும்-ெபாிய நன்றாகிய விசும்பிடத்  
வடதிைசக்கண்ேண நின் விளங்கும், 
 
    303. சி மீன் ைர ம் கற்பின்-அ ந்ததிையெயாக்குங் கற்பிைன ம், 
 
    ந  தல்-நறிய த ைன ைடய, 
 
    304. வைள ைக மக உ வயின் அறிந்  அட்ட - வைளைய ைடய வாகிய 
ைகைய ைடய பார்ப்பனி பதமறிந்  அட்டனவற்ைற, 
 
    என்ற  பாற்ேசா  ப ப் ச்ேசா  த யவற்ைற. 
 
    305. சுடர் கைட - ஞாயி பட்ட காலத்ேத, 
 
    பறைவ ெபயர் ப  வத்தம்-பறைவயின  ெபயைரப்ெப ெநல் , 
 
    என்ற , இராசான்னெமன் ம் ெபயர்ெப கின்ற ெநல்ெலன்றவா , ஆகுதி 
பண் தற்கு இந்தெநல் ச்ேசாேற சிறந்தெதன்  இதைனக்கூறினார். இனி மின்மினி 
ெநல்ெலன்பா ளர்;இப்ெபயர் வழக்கின்ைம ம் ஆகுதிக்குச்சிறவாைம ணர்க. 
 
    306-8. [ேசதா ந ேமார் ெவண்ெணயின் மா ளத், ப்  பசுங்காய்ப் ேபாெழா  
கறிகலந் , கஞ்சக ந றி யைளஇ :] மா ளத்  பசு காய் கறி கலந்  கஞ்சகம் ந  

றி அைளஇ ேசதா ந ேமார் ெவண்ெணயின் உ ப்  உ  ேபாெழா -
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#ெகாம்மட் மா ைளயி ைடய பசியகாய் மிளகு ெபா கலக்கப்பட் க் 
க ேவம்பின  நறிய இைல அளாவப்பட் ச்சிவந்த பசுவின  நறியேமாாின் கண் 
எ த்தெவண்ெணயின்கண்ேணகிடந்  ேவக ன் ெவம்ைம கின்ற வகிேராேட, 
 
    308-10. [ைபந் ணர், ெந மரக் ெகாக்கி ன வ  விதிர்த்த தைக மாண் 
கா யின் :]ெந மரம் ெகாக்கின் ைபந் ணர் ந  வ  விதிர்த்த தைக மாண் கா யின் -
ெந ய மரமாகிய மாவின  பசிய ெகாத்திடத்  நறிய வ விைனப் பலவாகப்ேபாகட்ட 
அழகுமாட்சிைமப் பட்ட ஊ கறிேயாேட, 
 
    310. வைகபட ெப குவிர்-ேசாற்றின்கூ க ண்டாகப் ெப குவிர்; 
 
    ேசப்பின் (301) மக உ (304)வத்தத்தா ண்டான அாிசிைய (305) அட்டனவற்ைறக் 
(304)சுடர்க்கைடயிேல (305) ேபாேழாேட (307) கா ேயாேட ெப குவிெரன்க. 
 
    311-2. வண்டல் ஆயெமா  உண் ைற தைலஇ னல் ஆ ம் மகளிர் இட்ட 
ெபாலங்குைழ -விைளயாட் ைன ைடய திரள்கேளாேட நீ ண் ந் ைறயிேலகூ  
நீரா கின்றமகளிர் ேபாகட் ப்ேபான ெபான்னாற்ெசய்த மகரக்குைழயிைன, 
 
    313. இைர ேதர் மணி சிரல் இைர ெசத்  எறிந்ெதன- இைரையத்ேத கின்ற 
நீலமணிேபா ம் சிச்சி  தனக்கு இைரயாகத் ணிந்ெத த்ததாக, 
 
    314. ள் ஆர் ெபண்ைண லம்  மடல், ெசல்லா -பறைவகள் நிைறந்தி க்கின்ற 
பைனயில் தனித்தமட ற்ேபாகாமல், 
 
    315-6. ேகள்வி அந்தணர் அ  கடன் இ த்த ேவள்வி ணத்  அைசஇ-

ற்ேகள்விைய ைடய அந்தணர் அ  கடன் இ த்த ேவள்வி ணத்  அைசஇ-
ற்ேகள்விைய ைடய அந்தணர் ெசய்தற்காிய கடனாகச் ெசய்  த்த 

யாகசாைலயிடத்  நட்ட பத்தின்ேமேலயி ந் , 
 
    316-7. [யவன, ேராதிம விளக்கி யர்மிைசக் ெகாண்ட:] யவனர் உயர்மிைச 
ெகாண்ட ஓதிமவிளக்கின்-ேசானகர் கூம்பின்ேம ட்ட அன்னவிளக்குப்ேபால, 
 
    ஈண் க் @காரன்னெமன் ணர்க. 
    ----------- 
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    # "மா ளங்காய்-ெகாம்மட் மா ளங்காய்; ளித்தகறி ஆக்குதற்குக் ெகாம்மட்  
மா ளங்காய் சிறக்கும்" சிலப். 16 : 52. அ ம்பத. 
    @ "காரன்ன ண்ைமயின், ெவள்ைளயன்னம் இனஞ் சுட் ய பண் " (சீவக. 930. 
ந.)என்பதனா ம், "பள்ள நீர்குைடந் தஞ்சிைறப் பாசிேபார்த் ெத ந்த, ெவள்ைள 
யன்னத்ைதக் காரன ெமனப் ெபைட ழ்ந்த, உள்ள மீட்டலமர" (தி விைள. நகரச்.12) 
என்பதனா ம், 
    ----------- 
 
    318. ைவகு ம் மீனின்-இராக்காலம் வி தற்குக் காரணமான ெவள்ளியாகிய (பி-ம். 
ெவள்ளியதாகிய) மீன் ேபால, 
 
    ைபபய ேதான் ம்-ஒளி விட் விளங்கா  ேதான் ம், 
 
    319. #நீர்ப்ெபயற்  எல்ைல ேபாகி-நீர்ப்ெபயற்ெறன் ம் ஊாிெனல்ைலயிேல 
ேபாய், 
 
    அைசஇ (316) விளக்கின் (317)மீனிற்ேறான் ம் (318)நீர்ப்ெபயற்ெறன்க. 
 
    319-21. பால் ேகழ் வால் உைள ரவிெயா  வடவளம் த உம் நாவாய் சூழ்ந்த 
நளிநீர் படப்ைப-பால்ேபா ம் ெவள்ளியநிறத்திைன ம் ெவள்ளிதாகிய 
தைலயாட்டத்திைன ைடய ேமற்றிைசக்கண் உளவாகிய குதிைரக டேன 
வடதிைசக்கண் உளவாகிய கரப்ப ம் ெபா ள்கைளக் ெகாண் வந் த ம் 
மரக்கலங்கள் சூழ்ந்  கிடக்கப்பட்ட ெப ைமைய ைடய கடற்பக்கத்திைன ம், 
 
    322-4 [மாட ேமாங்கிய மணன்ம  ம கிற், பரதர் ம ந்த பல்ேவ  ெத விற், சிலதர் 
காக்குஞ் ேச யர் வைரப்பின் :] 
 
    மணல் ம  ம கின் சிலதர்காக்கும் ேசண்உயர் வைரப்பின்-மணல் மிக்க 
ெத களில் ெதாழில்ெசய்வார் காக்கப்ப ம் மிக யர்ந்த பண்டசாைலகைள ம், 
 
    ெதாழில்ெசய்வார்-கம்மகாரர். 
 
    பரதர் ம ந்த மாடம் ஓங்கிய பல்ேவ  ெத வின்-@பரதவர்மிக்க மாடங்க யர்ந்த 
பலவாய் ேவ பட்ட ெத க்கைள ம், 
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    325-7. ெநல் உ  பகட்ெடா  கறைவ ன்னா ேமழகம் தகேரா  எகினம் ெகாட்கும் 
கூழ் உைடநல் இல்-ெநல் ைனப் ெப தற்கு உ கின்றஎ க டேன பசுக்கள் 
ெந ங்காவாய் ேமழகக்கிடாேயாேட நா ம் சுழன்  திாி ம் ேசா ைடய நன்றான 
அகங்கைள ைடய பட் னம் (336), 
 
    இ  §திமிலர் த ேயாாி ப் க் கூறிற் . 
 
    327. [ெகா ம் ண் மகளிர்:] 
    "காரனங் குலாய்ப்ப ந்த காட்சிெயாப்ப" (காஞ்சிப். க வாய்ப்.16)என்பதனா ம் 
காரன்ன ண்ைம அறியப்ப ம். 
 
    உயர்நிைல (332) வான் ேதாய் மாடத்  (333) ெகா  ண் மகளிர் - உயர்ந்த 
நிைலைமைய ைடய ேதவ லகத்ைதத்தீண் ம் மாடத் ைற ம் வைளந்த 
ேபரணிகலங்கைள ைடய மகளிர், 
 
    ---------- 
    #1 ம ராந்தகம் தா காவில் ‘நீர்ப்ேபர்' என வழங்கும் ஒ ர் உண் ; அஃ  
இ வாக வி க்கலாெமன்  ேதாற் கின்ற . 
    @ "விலங்குவைலப் பரதவர் மீன்றிமில் விளக்க ம்"(சிலப்.6 : 142) 
    § திமிலர்: "வன்ைகத் திமிலர்"(ம ைரக். 319); திமில்-மீன்படகு. 
    ---------- 
 
    328-9. ெகான்ைற ெமல் சிைன பனி தவழ்பைவ ேபால் ைபங்காழ் அல்குல் ண் 

கில் டங்க-ெகான்ைறயிடத்  அ ம் கைள ைடய ெமல் ய ெகாம் களிேல 
பனிமாசுகிடந்  தவழ்கின்றைவ ேபாலப் பசிய மணிகள்ேகாத்த வடங்கைள ைடய 
அல்கு ற் கிடக்கின்ற ெமல் ய கில் அைசய, 
 
    330-31. மால் வைர சிலம்பின் மகிழ் சிறந்  ஆ ம் பீ  மஞ்ைஞயின் இய -
ெப ைமைய ைடய பக்கமைலயிேல மனெவ ச்சிமிக்கு ஆரவாாிக்கும் 
ேதாைகைய ைடய மயில்ேபாேல உலாவி. 
 
    331-3. [கால, தமனியப் ெபாற்சிலம் ெபா ப்ப யர்நிைல, வாய்ேறாய் மாடத்  
வாிப்பந் தைசஇ :] 
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    தமனியம் கால ெபான் சிலம்  ஒ ப்ப வாி பந்  அைசஇ-ெபாற் ண்கைள ைடய 
கால்களிடத்தனவாகிய ெபான்னாற்ெசய்த சிலம் கள் ஆரவாாிப்ப 

லால்வாிதைல ைடய பந்ைதய த்  இைளத் , 
 
    334-5. [ைக ைன கு ந்ெதா  தத்தப் ைபபய, த்த வார்மணற் ெபாற்கழங் கா ம் :] 

த்தம் வார் மணல் ைபபய ைக ைன கு  ெதா தத்த ெபான் கழங்கு ஆ ம்-
த்ைதெயாத்த வார்ந்தமண ேல ெமத்ெதன ெமத்ெதனக் ைகயிற் ைனந்த 

கு ந்ெதா யைசயப் ெபான்னாற்ெசய்த கழைலக்ெகாண்  விைளயா ம், 
 
    மாடத்  (333) மகளிர் (321) டங்க(329) இய  (331) ஒ ப்ப (332) அைசஇப் 
(333) பின்னர்க் கழங்கா ம் (335) பட் னம் (336) என்க; 
 
    இ  வணிகாி ப்ைபக் கூறிற் . 
 
    படப்ைபயிைன ம் (321)வைரப்பிைன ம் (324) ெத விைன ம் (332) இல் ைன  
(327) ைடய பட் ன (336) ெமன்க. 
 
    336. பட் னம் ம ங்கின் அைசயின்-பட் னத்திடத்ேத இைளப்பா ராயின், 
 
    ட்  இல்- ட் ல்ைலயாக, 
 
    ெப குவி (345) ெரன ேமேல கூட் க. 
 
    337. ைபங்ெகா  டங்கும் பலர் குவாயில்-பசியெகா கள் அைச ம் கள் ண்பார் 
பல ம் குகின்ற வாயி டத் , 
 
    338. [ெசம் த் ய ெச க்குைட ன்றில்:] ய ெச  ெச க்கு உைட ன்றில்-
ெதய்வத்திற்குத் வின ெசய்ய வாடைல ைடய ற்றத்தில், 
 
    339-40. கள் அ  மகளிர் வள்ளம் டங்கிய வார்ந்  உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின்-
கள்ைளச்சைமக்கின்ற மகளிர் வட் ல் க வின வ ந்  சிந் ம் சிலநீர் 
பலகால்வ த ன் நிைறந் வழிந்த குழம்பிடத் , 
 



 83

    341-2. #ஈர் ேச  ஆ ய இ  பல் குட்  பல் மயிர் பிணெவா  ஈரத்ைத ைடய 
ேசற்ைற யைளந்த காிய பலவாகிய குட் கைள ைடய பலவாகிய மயிர்கைள ைடய 
ெபண்பன்றிக டேன, 
 
    வாயி டத்  (337) ற்றத் க் (338)குழம்பிடத் ச் (340) ேச  (341) என்க. 
 
    342. @பாயம் ேபாகா - ணர்ச்சிையக்க ங்க த்தாற்ேபாகாமல், 
 
    என்ற  ணாிற் ெகாழிப்பின்றாெமன்றவா . 
 
    343-5. பல் நாள் குழி நி த்  ஓம்பிய கு  தாள் ஏற்ைறெகா  நிணம் த ெயா -
பலநாள் குழியிேல நி த்திப் பா காத்த குறிய காைல ைடய ஆண்பன்றியின் 
ெகா விய நிணத்ைத ைடய தைசேயாேட, 
 
    §"ஆற்றெலா  ணர்ந்த வாண்பால்" ஆத ன் ஏற்ைறெயன்றார். 
 
    345. கூர் நறா ெப குவிர்-களிப் மிக்க கள்ைளப் ெப குவிர்; 
 
    ேபாகாமற் (342) குழிநி த்  (344)என்க. 
 
    அைசயிற் (336) ெப குவிெரன்க. 
 
    346-8. [வான ன்றிய மதைல ேபால,ேவணி சாத்திய ேவற்ற ஞ் ெசன்னி, 
விண்ெபார நிவந்த ேவயா மாடத் :] 
 
    வானம் ஊன்றிய மதைல ேபால (346)விண் ெபார நிவந்த மாடம் (348)-ஆகாயத்ேத 
திாிகின்ற ேதவ லகுக்கு ட் க்காலாக ஊன்றிைவத்த ஒ பற் க்ேகா  ேபால 
விண்ைணத்தீண் ம்ப  ஓங்கினமாடம், 
 
    சாத்திய ஏணி ஏற்றி அ  ெசன்னி (347) மாடம் (348)-தன்னிடத் ச் சாத்திய 
ஏணியால் ஏ தற்காிய தைலயிைன ைடய மாடம், 
 
    $ேவயா மாடத்  (348)-கற்ைற த யவற்றால் ேவயா  சாந்திட்ட மாடத்திடத்ேத, 
    ----------------- 
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    # "விழியாக் கு ைள ெமன் ைலசுைவப்பக், குழிவயிற் ஞ்சுங் கு ந்தாட் பன்றி" 
(ெதால். மர . சூ. 8, ேபர். ேமற்) 
    @ பாயம்-மனத்திற்கு வி ப்பமானெதன்  ெபா ெள வர்; குறிஞ்சிப். 58. 
    § "ஆற்றெலா  ணர்ந்தவாண்பாற் ெகல்லாம், ஏற்ைறக் கிளவி ாித்ெதன ெமாழிப" 
(ெதால். மர . சூ. 49) 
    $ "ேவயாமாடம்-தட்ேடா ட் ச் சாந் வாரப்பட்டன" (சிலப் . 5:7,அ ம்பத.) 
    --------- 
 
    349. இரவில் மாட் ய இலங்கு சுடர்-இராக்காலத்ேத ெகா த்தின விளங்குகின்ற 
விளக்கு. 
 
    349-51. [ெஞகிழி, ர நீ ர வத் ேதா 1கலங்கைர ம், ைற:] உர  நீர் அ வத்  
ெஞகிழி ஓ ம் கலம் கைர ம் ைற-உலா கின்ற கடற்பரப்பிேலவந்  நாம் ேச ம் 

ைறயன்ெறன்  ெநகிழ்ந்  ேவெறா  ைறக்கண் ஓ ங்கலங்கைள இ  நம் 
ைறெயன்  அைழக்குந் ைற, 

 
    இனி, ெஞகிழிையக் கைடக்ெகாள்ளியாக்கி அதைன எாித் க் ெகா த்தின 
இலங்குசுடெரன் ைரப்பர். 
 
    351: பிறக்கு ஒழிய ேபாகி-பின்ேன கிடக்கப்ேபாய், 
 
    351-3. [கைறய க், குன் றழ் யாைன ம ங்கு ேலய்க்கும், வண்ேடாட் த் 
ெதங்கின் :] 
 
    குன்  உறழ் கைற அ  யாைன ம ங்குல் ஏய்க்கும் ெதங்கும்-மைலேயா  
மா ப கின்ற உரல்ேபான்ற அ யிைன ைடய யாைனயின் உடம்ைபெயாக்கும் 
ச ச்சைரைய ைடத்தாகிய ெதங்கி ைடய, 
 
    353. [வா மடல் ேவய்ந்த :] 
 
    வள் ேதாட்  (353) வா  மடல்ேவய்ந்த-வளவிய @இைலயிைன ைடய உலர்ந்த 
§ப த்தைல ைடந்  ேவய்ந்த தனிமைன (355) ெயன்க. 
 
    354. மஞ்சள் ன்றில்-மஞ்சைள ைடய ற்றத்திைன ம், 
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    மணம் நா  படப்ைப - மணம்நா கின்ற ந்ேதாட்டங்கைள ைடய, 
 
    355. தண்டைல உழவர் தனி மைன ேசப்பின் - ேதாப் க்கு க ைடய ஒப்பில்லாத 
மைனகளிேல தங்கின், 
 
    356. [தாழ்ேகாட் பலவின்சூழ்சுைளப் ெப ம்பழம் :] 
 
    தாழ் ேகாள் பலவின் பழம்-தாழ்ந்த குைலகைள ைடய பலாவின  பழம், 
 
    சூழ் சுைள ெப  பழம்-தின்பார் வி ம்பிச்சூ ம் சுைளைய ைடய ெபாிய 
பழத்ைத ம், 
 
    357. $ ழ் இல் தாைழ குழவி தீ நீர்-வி தில்லாத தாைழயாகிய ெதங்கின் 
இைளதாய இனிய நீைர ம், "பிள்ைள குழவி கன்ேற ேபாத்ெதனக், ெகாள்ள  மைம  
ேமாரறி யிர்க்ேக" (ெதால். மர . சூ. 24) என்றதனாற் குழவித்தீநீர் என்றார். 
 
 
    ----------- 
    1# கலங்கைரவிளக்கெமன் ம்ெபயர் ஈண்  அறியற்பால . 
    @ ெதன்ைனயின் மட்ைடைய ம் இைலெயன்  ஆன்ேறார் வழங்குவர்; 
    "இைலயார் ெதங்கிற் குைலயார் வாைழயின், பாைளக் க கின் பழம் ழ்ேசாைலப் 
பழன நகராேர"(ேத. தி ஞா.) 
    § ப த்தல்-ப ப் ; கீறி இதனால் ைடயப்பட்ட  கீற் . 
    $ ழில் தாைழெயன்ப  ெதன்ைனக்குெவளிப்பைட; 
மற்ெறான் " ழ்த்தாட்டாைழ" (நற் .78:4.) " ழ்தாழ் தாைழ  ெகா  
    ------- 
 
    358. கைவ ைல இ  பி  க ள் ம ப்ப ஏய்க்கும்-கைவத்த ைலைய ைடய 
ெபாிய பி யி ைடய க ளிடத் க் ெகாம் கைளெயாக்கும், 
 
    359. [குைல திர் வாைழக் கூனி ெவண்பழம் :] குைல கூனி திர் வாைழ 
ெவள்பழம்-குைலகள் தம்ெப ைமயாேல நிலத்ேத தாழ வைளந்  ற்றின 
வாைழயின  ெவள்ளிய பழத்ைத ம், 
 



 86

    360-61. திரள் அைர ெபண்ைண ங்ெகா  பிற ம் தீ பல்தாரம் ைனயின்-திரண்ட 
அ ைய ைடய பைனயின  ங்ேகாேட ேவ ம் இனிய பலபண்டங்கைள ம் 
ெவ க்கின், 
 
    361-2. [ேசம்பின், ைளப் றம் :] ைள றம் ேசம்பின் ைளைய இடத்ேத ைடய 
ேசம்பின  இைலேயாேட, 
 
    362. திர் கிழங்கு ஆர்குவிர்- ற்றின வள்ளி த ய கிழங்குகைளத் தின்பீர் ; 
 
    ேசப்பிற் (355) பழத்ைத ம் (356) நீைர ம் (357) பழத்ைத ம் (359) ங்ேகாேட 
(360)பலபண்டங்கைள ம் ைனயிற் (361) கிழங்கார் குவிெரன்க. 
 
    362-4. பகல் ெபயல் மைழ ழ்ந்தன்ன மா தாள் க கின் ைட சூழ் ெதங்கின் -
பகற்ெபா திேல ெபய்தைல ைடய மைழ கால்வி ந்தாெலாத்த ெபாிய 
தண் ைன ைடய க குகளின் பக்கத்ேத சூழ்ந்த ெதங்கி ைடய, 
 
    364. ப் ைட திரள் காய்- ன் ைடப்பிைன ைடய திரண்டகாய், 
 
    ப த்தால் அ  ன்றாகப் ைடத்தல் அதற்கியல் . இனி ப் ைடத்திரள் கா ம் 
பாடம். 
 
    365-6. ஆ  ெசல் வம்பலர் காய் பசி தீர ேசா  அ  குழிசி இளக வி உம்-
வழிச்ெசல்கின்ற திேயார் தம  மிக்கபசி தீ ம்ப  ேசாற்ைற ஆக்குகின்ற பாைன 
அ ப்பினின் ம் அைசந் வி ம்வ  நிலத்ேத வி ம், 
 
    367. யா யாணர் வளம் ெக பாக்கத் -விடாத வ வாயிைன ைடய 
ெசல்வம்ெபா ந்தின பாக்கத்திடத் , 
 
    368. பல் மரம் நீள் இைடேபாகி-பலமரங்கள் வளர்ந்த இடத்திேல ேபாய், 
 
    ைக"(கு ந். 228:1). "தாைழ ழ்கயிற் சல்" (அகநா. 20:6) எனக் 
கூறப்ப தல்காண்க. 
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    368-9. [நன்னகர், விண்ேடாய் மாடத்  விளங்குசுவ த்த :] விளங்கு சுவர் உ த்த 
விண் ேதாய் மாடத்  நல் நகர்-விளங்குகின்ற மதில் சூழ்ந்த விண்ைணத்தீண் ம் 
மாடங்கைள ைடய நன்றாகிய ஊர்களிேல, 
 
    370-71. #வாடா வள்ளியின் வளம் பல த உம் நா  பல கழிந்த பின்ைற-
வா ங்ெகா யிைன ைடய வள்ளியல்லாத வள்ளிக்கூத்தின் வளப்பம் பலவற்ைற ந் 
த தற்குக்காரணமாகிய றநா பலவற்ைற ம் ேபானபின் , 
 
    வளம்பலெவன்றார், இக்கூத்  ஆண்பாற்கும் ெபண்பாற்கும் ெபா வாய் வ த ன். 
 
    என்ற , சிறப் ைடநா கைளப்பா த் தாழ்ச்சிெபற்ற இழிகுலத்ேதா ைற ம் 

றநா கைளப் பாடாமல்ெதாகுக்கின்றார், அைவ றநாெடன்ப ேதான்ற அவர்கள் 
காண்டற்குாிய வள்ளிக்கூத்திைனக்கூறி அதைன ெவளிப்ப த்தினார். இ , 

றத்திைனயிய ல், "ெவறியறிசிறப் "(ெதால். றத்.சூ. 5) என் ஞ்சூத்திரத் , 
‘வாடாவள்ளி' என்பதனா ம், @ "மண்டம ரட்டமறவர் குழாத்திைட" 
என் தாரணத்தா ம் உணர்க. 
 
    371-2. நீ  குைல காந்தள் அம்சிலம்பில் களி  ப ந்தாங்கு-நீண்ட 

ங்ெகாத் க்கைள ைடய காந்தைள ைடய அழகிய பக்க மைலயிேல யாைன 
கிடந்தாற்ேபால, 
 
    373. பாம்  அைணபள்ளி அமர்ந்ேதான் ஆங்கண்-பாம்பைணயாகிய ப க்ைகயிேல 

யில்ெகாண்ேடா ைடய §தி ெவஃகா விடத் , காந்தெளன்றதற்ேகற்பப் 
பாம்பைணெயன ெம த்தார். 
 
    ------------ 
    # "வாடாவள்ளி-வா ங்ெகா யல்லாத வள்ளிக்கூத்  ; அஃ  இழிந்ேதார் கா ங் 
கூத் . உ-ம். ‘மண்டம.........ெபாி ' இ  ெபண்பாற்குப் ெப வரவிற் . 
இதைனப்பிற்கூறினார், ெவறியறி சிறப்பன்ைமயா ம் ஆண்பாற்கும் ெபண்பாற்கும் 
ெபா வாவதல்ல  அகத்திைணக்கண் வந்  ெபா வாகாைம ம்பற்றி" (ெதால். றத். 
சூ. 5,ந. ) என்ப  இங்ேக கூறியெசய்திகைள விளக்கும். 
    @ "மண்டம ரட்ட மறவர் குழாத்திைடக், கண்ட க ங் கண்களித்தான்-பண்ேட, 
குறமகள் வள்ளிதன் ேகாலங்ெகாண்டாடப், பிறமகள் ேநாற்றாள் ெபாி " (ெதால். 

றத். சூ. 5, ந. ேமற்.) 
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    § தி ெவஃகாெவன்ப  தி மா ைடய ற்ெறட் த் தி ப்பதிக ெளான் . இ  
காஞ்சிப்பதியி ள்ள . இங்ேக தி மால் ேசஷசயனத்தி க்ேகால ைடயவராக 
எ ந்த ளியி க்கின்றார் ; "பாந்தட்பாழியிற் பள்ளி வி ம்பிய, ேவந்தைனச்ெசன்  
காண் ம் ெவஃகா ேள" (திவ். ெபாியதி. 10, 1 : 7) 
    ---------- 
 
    374. # [ெவயி ைழ பறியாக் குயி ைழ ெபா ம்பர் :] 
 
    ெவயில் ைழ  அறியா ெபா ம்பர்-ஞாயிற்றின்கதிர் ேதான்றிய காலத் ம் 
ப கின்றகாலத் ட்படச் சிறி ம் ெசல் தலறியாத ெபா ம்பர், 
 
    குயில் ைழ ெபர ம்பர்-இைலெந க்கத்தாேல குயில்கள் ைழந்  ெசல் ம் 
இளமரக்காவில், 
 
    375-6. கு  கால் காஞ்சி சுற்றிய ெந  ெகா  பசு இைல கு கின் ன் றம் வாி -
குறிய கா ைன ைடய காஞ்சிமரத்ைதச் சூழ்ந்த ெந யெகா யிைன ம் பசிய 
இைலயிைன ைடய கு க்கத்தியி ைடய ற்ெகன்ற றத்திைன ம் 
வாிகைள ைடய க்கள் உைறப்ப (379) ெவன்க. 
 
    377-8. கார் அகல் கூவியர் பாெகா  பி த்த இைழ சூழ்வட்டம் பால் கலந்தைவ 
ேபால்-காிதாகிய சட் யிேல அப்பவாணிகர் பாகுடேன ேவண் வனகூட் ச் 
ேசர்க்கப்பட்ட ல்ேபாலச் சூழ்ந் கிடக்கின்ற @அப்பம் பா ேல கிடந்தைவேபால, 
 
    சட் யிேல கிடந்த அப்பம் பின்  பா ேல கிடந்தைவேபாலெவன்க. 
 
    பி த்த வட்டெமன்க. 
 
    379. நிழல் தாழ் வார் மணம் நீர் கத்  §உைறப்ப-நிறங்கிளர்கின்ற வார்ந்த 
மண டத் க் குழிகளின்ற நீாிடத்ேத மிகவி ம்ப , 
 
    உைறப்பெவன்றதைனத் ளிப்பெவன்றால் ஈண்  ஒப்பன்ைமயான் உப் ைறப்ப 
என்றாற்ேபாலக்ெகாள்க. 
 
    380. னல் கால் கழீஇய ெபாழில் ெதா ம்-நீர் ெப கிய காலத்ேத ஏறிய இடத்ைதத் 

ய்தாக்கிப்ேபான ெபாழில்கேடா ம், 
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    என்பதனால், ன்  நீர்நின் ேபாக ற் 4 த்தெவன்றார். 
 
    --------- 
    # "விாிகதிர்ச் ெசஞ்ஞாயிற்றின் ெவயில் காப் ெபா ம்பர் ேதா ம்"(சீகாளத்திப். 
கண்ணப்பச். 66) 
    @ "அப்பம்-இப்ெபா  இ யப்பெமன்  வழங்கும் ஒ வைகச் சிற் ண் . 
    §3 "உைறப்  மிகுதிையக்குறித்தல்";"ஓ  காத ைறப்பி ெனறி நின்றார்" (ெபாிய. 
தி க்கூட்டச்.7) 
    $ " த்தெவன்ற  கு க்கத்தி த்தைமையக் குறித்தப . 
    --------- 
 
    380-82. திரள் கால் ேசாைல க கின் சூழ் வயி  அன்ன நீலம் ைபங்குடம் 
ெதாைலச்சி -திரண்ட தண் ைன ைடய ேசாைலயிடத் நிற்குங் க கி ைடய 
சூற்ெகாண்ட வயிற்ைறெயாத்த #பச்ைசக்குப்பிகைள உண்  ேபாக்கி(பி-ம்.) ேநராக்கி). 
 
    382-3. நா ம் ெப  மகிழ் இ க்ைக மாீஇ - நாேடா ம் ெபாிய மகிழ்ச்சிைய ைடய 
இ ப்ைப ம வி, 
 
    383-4. சி  ேகா  குழவி திங்கள் ேகாள் ேநர்ந்தாங்கு-சிறிய ேகாட்ைட ைடய 
@இைளதாகிய பிைறையச் ெசம்பாம்  தீண் னாற்ேபால, 
 
    இஃ  §இல்ெபா வைம. 
 
    385. சுற வாய் அைமத்த சு ம் சூழ் சுடர் தல்-மகரவாயாகிய 
தைலக்ேகாலத்ைதச் ேசர்த்தின சு ம் கள்சூ ம் ஒளிைய ைடய த ைன ம், 
 
    386. $நற  ெபயர்த்  அைமத்த நல் எழில் மைழ கண்-கள்ளிைன உண் ெபா ந்திய 
நன்றாகிய அழகிைன ைடய குளிர்ச்சிைய ைடத்தாகிய கண்ைண ைடய, 
 
    வள்ளத்தினறைவத் தம் ள்ேள ஆக்கினைமயிற் ெபயர்த்ெதன்றார். 
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    387. £மடவரல் மகளிெரா  பகல் விைளயா -மடப்பம் ேதாற் தைல ைடய 
மகளிேராேட பகற்ெபா  விைளயா , 
    ----------- 
    # பச்ைசக் குப்பிகளி ந்த கள்ைள உண்டார்கெளன்ப  க த் . கள்ைளக் 
குப்பியிேல இட் ைவத்தல், "கள்ளி னி ம்ைபக் கலஞ்ெசல ண் " (ம ைரக்.228) 
என்பதனா ம், ‘கள்ளிைன ைடயவாகிய ெப ைமயிைன ைடய குப்பிகள் 
வற் ம்ப யாகக் கள்ளிைன ண் ' என் ம் அதன் உைரயா ம் உணரப்ப ம். 
    @ இைளதாகிய-இைளயதாகிய ;"இைளதாக ண்மரங் ெகால்க' (குறள், 879) 
    § பிைறையப் பாம்  தீண் த ன்ைமயின் இங்ேக இல்ெபா வைம யாயிற் ; 
"இளம்பிைற யாயக்காற் றிங்கைளச் ேசரா, தணங்க ந் ப்பி னரா" (நால , 241) 
என்ப  இதைன வ த் ம். 
    $ நறவம் வினிதைழ மகளிர்கண் க்கு உவைம கூ த ம் 
பண்ைடவழக்கமாதலால், நற ப்ெபயர்த்தைமத்த ெவன்பதற்கு நறவம் வினிதைழப் 
ெபயர்த்தைமத்தாற்ேபான்ற ெவன்  ெபா ள் ெகாள் த மாம்; "ேபர்மகிழ் ெசய் ம் 
ெப நறாப் ேபணியேவ, கூர்நறா வார்ந்தவள் கண்"."நயவ  நறவிதழ் மத ண்கண்" 
(பாி, 7:63-4. 8:75), "நறவின், ேசயித ழைனய வாகிக் குவைள, மாயிதழ் ைர  
ம ர்ெகாளீாிைம" (அகநா. 19:9-11) என்பைவ ம் இதைன வ த் ம். 
    £ "மடவரல் வள்ளிெயா " ( கு. 102) ; ‘மடவரல்-மடப்பம்' ( றநா. 89;2, உைர) 
    ---------- 
 
    388-9. ெபறற்கு அ  ெதால் சீர் றக்கம் ஏய்க்கும் ெபாய்யா மரபின் ம  ெப  

ைற-ெப தற்காிய பழைம ைடத்தாகிய கழிைன ைடய றக்கத்ைத 
ெயாக்கும்தப்பாமல் நீர்வ ைறைமயிைன ைடய  மிகுகின்ற ெபாிய ைறயிடத்ேத, 
 
    ைற, கர்ெபா ள்குைறவின்ைமயின், றக்கேமய்க்குெமன்றார். 
 
    390. ெசவ்வி ெகாள்பவேரா  அைசஇ - இளேவனிற்ெசவ்விைய கர்வாேரா  
இைளப்பாறி, 
 
    390-91. அவ்வயின் அ  திறல் கட ள் வாழ்த்தி-அத் #தி ெவஃகாவைணயில் 
அாியதிற ைன ைடய தி மாைல வாழ்த்தி, 
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    391-2. [சிறி ங், க ங்ேகாட் ன்னிய மியக்கினிர் கழிமின்:] ம் க  ேகா  இன் 
இயம் சிறி  இயக்கினிர் கழிமின்- ம் ைடய காிய தண் ைன ைடய இனிய யாைழச் 
சிறி  வாசித்  அவ்விடத் நின் ம் ேபாமின் ; 
 
    ஆங்கட் (373) ெபா ம்பர்க் (374) கு கின்  (376) உைறப்பக் (379) கழீஇய 
ஒளபாழிெறா ம் (380) மகளிேராேட பகல்விைளயா ப் (387) ெப ந் ைறச் (339) 
ெசவ்விெகாள்பவேராடைசஇ (390) நீலப்ைபங்குடந் ெதாைலச்சி (382) மாீஇக் (383) 
கட ள்வாழ்த்தி (391) இயக்கினிர் கழிமிெனன க்க. 
 
    393-6. [காேழா ாிகழ்பத ேநாக்கிக் கீழ, ெந ங்ைக யாைன ெநய்ம்மிதி கவளம், 
க ஞ்சூன் மந்தி கவ ங் காவிற் களி கத னடக்கிய ெவளிறில்கந்தின் :] 
 
    @ெவளி  இல் கந்தின் கதன் அடங்கிய களி  கீழ ெந  ைகயாைன....... 
க ந்தின்கின்ற, 
 
    ெநய் மிதி கவளம்-ெநய்ைய வார்த்  மிதித்த கவளங்கைள, 
 
    §க  சூழ் மந்திகாேழார் இகழ் பதம் ேநாக்கி கவ ம் காவின் – 
    ற்பட்ட சூைல ைடய மந்தி $பாிக்ேகாைல ைடேயார் 
ெநகிழ்ந்தெசவ்விையப்பார்த்  எ த் க்ெகாண் ேபாய்த் தின் ம் ேசாைலயிைன ம், 
 
    ------------- 
    # இ , பிரமேதவர் ெசய்த ேவள்விைய அழிக்கவந்த ேவகவதி நதிையத் 
த த்தற்ெபா ட் த் தி மால் பள்ளிெகாண்  அைணேபான் கிடந்த தலம் ; இங்ேக 
ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளியி க்கும் தி மா க்கு ேவகாேஸ  என்ப  தி நாமம். 
இ  தமிழில் தி ெவஃகாவைணெயன வந்தெதன்பர் ; இ  தி ெவஃகைண ெயன ம் 
வழங்கும்; "ெவஃகைணக் கிடந்தெதன்ன நீர்ைமேய" (திவ். தி ச்சந்த. 63) 
    @ இந்தப் பாகத் க்கு எந்தப்பிரதிகளி ம் உைரகிைடத்தில  ; வயிர ள்ள 
கந்தினாற் ேகாபத்ைதயடக்கிய ஆண்யாைனக ம், கீேழ தாழ்ந்த ெந ய 
ைககைள ைடய ெபண்யாைனக ந்தின்கின்றெவன்க. 
    § சி பாண். 158 உைரைய ம் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
    $ பாிக்ேகாற்காரர் - குத் க்ேகாற்காரர் : "ேகாேலார் - பாிக்ேகாற்காரர்", "காேழார்-
பாிக்காரர்" (ம ைரக். 381 658, ந.) ; இவர்கள் யாைன வ ெசய் மாயின் அதைனக் 
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குத் தற்கு அதன் ன் நடந்  ெசல்பவர்கள்; "எதிர்பாிக் கார ேராட" (ெபாிய. எறிபத்த. 
12) 
    -------- 
 
    397. திண் ேதர் குழித்த குண்  ெந  ெத வின்-திண்ணியேதர்கள் பலகால் 
ஓ க்குழித்த தாழ்ச்சிைய ைடய ெந ய ெத விைன ம், 
 
    398-400.[பைடெதாைல பறியா ைமந் ம  ெப ம் கழ்க், கைடகால் யாத்த பல்கு  
ெகழீஇக், ெகாைட ங் ேகா ம் :] 
 
    ெதாைல  அறியா ைமந்  ம  ெப  கழ் பைட(398) - ெக தலறியாத 
வ மிகுகின்ற ெபாிய கழிைன ைடய பைடயிைன ம், 
 
    @ெகாைட ம் ேகா ம் (400) ெகழீஇ கால் யாத்த பல் கு  கைட (399)-
பண்டங்கைள விற்ற ம் ெகாள்ள ம்ெபா ந்தி அவ்விடத்  ெந ங்கின பல 
கு கைள ைடய கைடயிைன ைடய ர் (411) 
 
    400-401. §வழங்குநர் த த்த அைடயா வாயில்-உலகத் க் ெகா ப்பாைரக் 
ெகாடாமல் த த்த $பாிசிலர்க்கு அைடயாத வாச ைன ம், 
 
    இவன் ெகாைடெப ைமயாற் பிறர்தவிர்ந்தாெரன்றார். 
 
    401. மிைள சூழ் படப்ைப-காவற்கா  சூழ்ந்த பக்கத்திைன ம், 
 
    402-4. [நீனிற வி ென ேயான் ெகாப் ழ், நான் க ெவா வற் பயந்த பல் தழ்த், 
தாமைரப் ெபாகுட் ற் காண்வரத் ேதான்றி :] நான் க ஒ வன் பயந்த நீல் நிற 
உ வின் ெந ேயான் ெகாப் ழ் பல் இதழ் தாமைர ெபாகுட் ன் காண் வர ேதான்றி - 
நான்கு கத்ைத ைடய ஒ வைனப்ெபற்ற நீலநிறத்ைத ைடத்தாகிய 
வ விைன ைடய தி மா ைடய தி ந்தியாகிய பல இதைழ ைடய தாமைரயின  
ெகாட்ைடேபால அழகுவிளங்கத்ேதான்றி, 
 
    இதனாற் பழைம ம் (பி-ம்.ெப ைம ம்) சிறப் ம் ய்ைம ங் கூறினார். 
 
    --------- 
    @ "ெகாள்வ உ மிைகெகாளா  ெகா ப்ப உங் குைறபடா " (பட் னப். 210) 
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    § இதன் ெபா ள்நயம் பாராட்டத்தக்க . 
    $ "நைச நர்த் தைடயா நன்ெப  வாயில்" (ெபா ந. 66) ; "அைடயா ெந ங்கத  
மஞ்செலன்ற ெசால் , ைடயான் சைடயப்ப ர்" (தனிப்.) 
    ---------- 
 
    405. #சு மண் ஓங்கிய ெந  நகர் வைரப்பின்-ெசங்கலாற்ெசய்யப்பட்  உயர்ந்த 

றப்பைட ட்ைடச்சூழ்ந்த மதி ைன ம், 
 
    406-7. [இ ெமன் ள்ளினீண் கிைளத் ெதா திக், ெகா  ெமன் சிைனய 
ேகாளி ள் ம் :] ெகா  ெமல் சிைனய இ ெமன் ள்ளின் ஈண்  கிைள ெதா தி 
ேகாளி ள் ம்-ெகா விய ெமல் ய ெகாம் களிடத்தனவாகிய இ ெமன் ம் 
ஓைசைய ைடய றவி ைடய திர கின்ற சுற்றத்திரட்சிைய ைடய 

வாமற்காய்க்கும் மரங்களில் விேச த் ம், 
 
    408. பழம் மீ கூ ம் பலா ேபால-பழத்தின் இனிைமயால் ேமலாகச் ெசால் ம் 
பலாமரத்ைதெயாக்க, 
 
    409-10. ல  கடல் உ த்  வானம் சூ ய மலர்தைல உலகத் ள் ம்-

லால்நாற்றத்ைத ைடய கடல்சூழ்ந்த @ஆகாயங்கவிந்த அகன்ற இடத்ைத ைடய 
உலகத்  நகாில் விேச த் ம், 
 
    410-11. §பலர் ெதா  விழ ேமம்பட்ட பழ விறல் ர் - பலசமயத்தா ம் 
ெதா ம்ப  எ த்த விழாக்களாேல ஏைனநகர்களின் ேமலான ெவற்றியிைன ைடய 
பைழய ஊராகிய, 
 
    412-3. $அவாய் வளர் பிைற சூ  ெசவானத்  அந்தி வாய் ஆ ம் மைழ க ப்ப-
அழகிய இடத்ைத ைடய வள ம்பிைறையத் தன் ேமேல சூ ச் ெசக்கர்வானமாகிய 
அந்திக்காலத்ேத உலா கின்ற ேமகத்ைதெயாப்ப, 
 
    ெகாம் ம் யாைன ம் கு தி ம் உவமிக்கப்ப ம்ெபா ள். 
 
    414-7. [ெவண்ேகாட் ம்பிணங் கு தி யீர்ப்ப, ைரம் பதின்ம ம் ெபா களத் 
தவியப், ேபரமர்க் கடந்த ெகா ஞ்சி ெந ந்ேத, ராராச் ெச வி ைனவர் ேபால :] 
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    ெவள் ேகா  இ  பிணம் கு தி ஈர்ப்ப (414) ெபா  (416)-ெவள்ளிய 
ெகாம் ைன ைடய காிய யாைனப்பிணத்ைதக் கு தியாகிய ஆ  இ த் க்ெகாண்  
ேபாம்ப  ெபா , 
 
    ஈைரம்பதின்ம ம் களத்  அவிய (415) ெப  அமர் கடந்த (416) ஐவர் ேபால (417)-

ாிேயாதனன் த ய ற் வ ம் களத்திேலப ம்ப  ெபாிய ேபாைரெவன்ற 
த மன் த ேயாைரப்ேபால, 
    -------- 
    # "சு மண்-ஓ " (சிலப். 14:146, அ யார், 
    @ "வான்கவிந்த ைவயகெமல்லாம்" (நால .ெபாைற.10) 
    § "பலர் கழ்-எல்லாச்சமயத்தா ம் க ம்" ( கு. 2.ந.) 
    பல சமயத்ெதய்வங்க க்கும் காஞ்சி இடமாக இ த்த ன், பலெரன்பதற்குப் பல 
சமயத்தாெரன்  ெபா ள் ெசய்தனர்; "பரமசிவன் சத்தி குமரன்மால் றத்ேதார் 
பல ம் ற்றி ப்பதப் பதிேய" (கந்த. நகர. 90) 
    $ அ-அழகு: "அவ்விதழ்-அழகிய இதழ்" (ெந நல். 41. ந.) "அச்ேசாைல-அழகிய 
ேசாைல" (தக்க. 65, உைர) 
    ----------- 
 
    #ெகா ஞ்சி ெந  ேதர் (416) ஆரா ெச வின் ஐவர் (417)- ன்ேன 
தாமைர ைகயிைன ைடய ெந யேதாிைன ம் ெதாைலயாத ேபாாிைன ைடய 
ஐவர், 
 
    418. அடங்கா தாைனேயா  உடன்  ேமல் வந்த- ஓெரண்ணின் கண் அடங்காத 
பைட டேன ேகாவித் த் தன்ேமல்வந்த, 
 
    419. ஒன்னா ெதவ்வர் உைலவிடத்  ஆர்த் -தன் ஏவைலப் ெபா ந்தாத பைகவர் 
ேதாற்றவிடத்ேத ெவற்றிக்களிப் த்ேதான்ற ஆரவாாித் , 
 
    420-21. [கச்சி ேயாேன ைகவண் ேடான்ற, னச்சிச் ெசன்ேறார்க்ேகம மாகிய :] 
ைகவள் ேதான்றல் நச்சி ெசன்ேறார்க்கு ஏமம் ஆகிய கச்சிேயாேன - 
ைகவளப்பத்ைத ைடய தைலவன், தன்பாிசிைலவி ம்பித் தன்பாற் ெசன்ேறார்க்குப் 
பா காவலாகிய காஞ்சீ ரத்ேத யி க்கின்ேறான் ; 
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    படப்ைபயிைன ம் (401) காவிைன ம் (395) வைரப்பிைன ம் (405) 
அைடயாவாயி ைன ம் (401) ெத விைன ம் (397) கைடயிைன ம் (399) 
பைடயிைன  (398) ைடய ர் (411) என்க ; 
 
    காண்வரத்ேதான்றிப் (404) பலாஅப்ேபால (408) விழ ேமம் பட்ட ர் 
(411)என்க. 
 
    ைகவண்ேடான்றல் (420) ஐவர்ேபாலக்(417) கு தியீர்ப்பப் (414) ெபா  (415) 
ஆர்த்  (419)ஏமமாகிய (421) ராகிய (411)கச்சியிடத்ேதயி க்கின்ேறான் (420) 
என்க. 
 
    422-3. [அளி ந் ெதற  ெமளிய வாக ன், மைலந்ேதார் ேதஎ மன்றம் பாழ்பட :] 
 
    மைலந்ேதார் ேதஎம் மன்றம் பாழ்பட ெதற ம்-@தன் டேன ெபா தார் 
ேதயத்தி ர்களின் மன் கள் மக்களில்ைலயாய்ப் பாழாம்ப  அழித்த ம், 
 
    ------------ 
    # "ெகா ஞ்சி- தாமைரப் வாகப் பண்ணித் ேதர்த்தட் ன் ன்ேன ந வ " 
(ம ைரக். 751-2. ந,); "ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி பற்றி நின்ேறான்" (அகநா. 110:24-5), 
"ெந ந்ேதர்க் ெகா ஞ்சி ெபா ய நின்ேறான்" ( றநா. 77:5). "மணித்ேதர்க் 
ெகா ஞ்சிைகயாற் பற்றி" (மணி. 4:48) என்பவற்றாற் ெகா ஞ்சி ெயன்ப  
ேத ர்பவர்கள் ைகயாற் பற்றிக் ெகாள்ளப்ப வெதன்  ெதாிகிற . 
    @ "ெசய்யார் ேதஎந் ெத மரம் க ப்ப" (ெபா ந. 134); "சிைலத்தா ரகலமைலக்குந 

ளெரனிற், றாம  குவர்தமக் கு தியாமவ, ென றழ் திணிேதாள் வ வின்  
மைலந்ேதார், வாழக் கண்டன்  மிலேம" ( றநா. 61: 14-7) "ெசற்றங்ெகாண் டா ச் 
சிைலத்ெத ந்தார் ந்தவியக், ெகாற்றங்ெகாண் ெடஃகுயர்த்தான் ேகா" ( . ெவ. 42) 
    ---------- 
 
    422. எளிய ஆக ன்-தனக்கு எளியவாய் நடக்ைகயினாேல, 
 
    424. [நயந்ேதார் ேதஎ நன்ெபான் ப்ப :] நயந்ேதார் ேதஎம் நல்ெபான் ப்ப அளி ம் 
(422)- #தன்ைன வி ம்பியி ந்ேதார் ேதயம் தி மடந்ைத ெபா ெவற்றி ப்ப 
அளித்த ம், 
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    425. நட்  ெகாளல் ேவண்  நயந்திசிேனா ம்-மைலயலாகாெதன்  உற  
ெகாள் தைலேவண்  அவன்றாைளவி ம்பினவர்க ம், 
 
    426. ப்  ெகாளல் ேவண்  ைணயிேலா ம் -அவன் பைகையத்ெத ம் வ ையத் 
தமக்குப்ெபறேவண் ன ேவேறார் உதவியில்லாதவர்க மாய், 
 
    427. கல் ழ் அ வி கடல் படர்ந்தாங்கு-@மைலயினின் ம் வி கின்ற அ வி 
அம்மைலயி ள்ள பண்டங்கைள வாங்கிக்ெகாண்  கட க்குக் ெகா ப்பதாகச் 
ெசன்றாற்ேபால, 
 
    428.பல்ேவ  வைகயின் பணிந்த மன்னர்-பலவாகிய ேவ  பட்ட திைறகளின் 
கூ பாட்ேடாேட ெசன்  வணங்கின அரசர், 
 
    429-31. [இைமயவ ைற ஞ் சிைமயச் ெசவ்வைர, ெவண் ைர கிழித்த 
வினங்குசுடர் ெந ங்ேகாட் ப், ெபான்ெகாழித் திழித ம் ேபாக்க ங் கங்ைக :] 
 
    இைமயவர் உைற ம் சிைமயம் ெசவைர (429) விளங்கு சுடர் ெந  ேகா  (430)-
ேதவர்களி க்கும் உச்சிைய ைடய சிவந்த ேம வின  விளங்குகின்ற ஒளிைய ைடய 
ெந யசிகரத்தினின் ம், 
 
    ெபான் ெகாழித்  இழித ம்ேபாக்கு அ  கங்ைக (431)-ெபான்ைனக் ெகாழித் க் 
குதிக்கும் மாக்கட்குக் §கடத்தலாிதாகிய கங்ைகயாகிய ஆற்றிேல, 
 
    ெவள் திைர கிழித்த (430) கங்ைக (431)-கட டத்  ெவள்ளிய திைரையக் 
கிழித் ச்ெசன்ற கங்ைக, 
 
    432. ெப  நீர் ேபாகும் இாியல் மாக்கள்-ெபாிய நீைரக்கடந்  ேபாம் 
ெக தைல ைடய மாக்கள், ெக பட் ப்ேபாவார் ஒ வர்க்கு ன்ேன ஒ வர் 
விைரந் ேபாதைலக் க வர். 
    ------------- 
    # "தி ந்த  ெபா ந்த வல்ேலார், வ ந்தக் காண்ட லதனி மிலேம" ( றநா.61 : 18-
9) 
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    @ "இனி மைலயிற் ெபா ள்கைள வாாிக்ெகாண்  யா  கடைல ேநாக்கிப் 
ேபானாற்ேபால அவ்விடத் ள்ள ெபா ள்கைள வாாிக்ெகாண்  வ கின்ேற 
ெமன் மாம்" (மைலப . 51-2, ந.) என்  பின் ம் இவ்வாேற உவைமையவிளக்குதல் 
காண்க. 
    § "ஆழ ெந ந்திைரயா  கடந்திவர் ேபாவாேரா" (கம்ப. குகப். 15)என்  
கங்ைகையப்பற்றிக் கூறிய  இங்ேக க தற்குாிய . 
    --------- 
 
    433. ஒ  மரம் பாணியில் ங்கியாங்கு-வி கின்ற ேதாணியா ைகயினாேல அ  
வ ங்காலம் பார்த்தி ந்  ங்கினாற்ேபால, 
 
    434-5. ெதாய்யா ெவ க்ைகெயா  வன்  குழீஇ ெசவ்வி பார்க்கும் ெச  நகர் 

ற்றத் -ெகடாத யாைன த ய ெசல்வங்கேளாேட ெந ங்கா நின்  திரண்  
காலம்பார்த்தி க்கும் வளவிய நகாின் ற்றத்திைன ைடய வியனகர் (440), 
 
    எளியவாக ன் (422) நயந்திசிேனா ம் (425) ைணயிேலா மாய்ப் 
(426)பணிந்தமன்னர் (428) ங்கியாங்குச் (433)ெசவ்விபார்க்கும் ற்றெமன்க. 
 
    436-7. ெப  ைக யாைன ெகா  ெதா  ப க்கும் க  ைக ெகால்லன்-ெபாிய 
ைகயிைன ைடய யாைனக்கு வைளந் கிடக்கும் ைணச் ேசர்க்கும் வ ய 
ைக ைன ைடய ெகால்லன், 
 
    437-8. இ ம்  விைசத்  எறிந்த கூடம் திண் இைச ெவாீஇ-இ ம்ைபக் ைகைய 
உரத் க்ெகாட் ன கூடத்ெத ந்த திண்ணிய ஓைசைய ெவ வி, 
 
    438-40. [மாடத், திைற ைற றவின் ெசங்காற் ேசவ, ன் யி ாி ம் 
ெபான் ஞ்சுவியனகர் :] 
 
    மாடத்  றவின் ெச கால் ேசவல் இன் யில் இாி ம் நகர்-மாடத்திடத் ப் 

றவி ைடய சிவந்த காைல ைடய ேசவல் இனிய யிைல நீங்கும் நகர், 
 
    இைற உைற நகர்-இைறவன் இ க்கும் நகர், 
 
    ெபான் ஞ்சு வியல் நகர்-தி த்தங்குகின்ற அகலத்ைத ைடய ேகாயிற்கண்ேண 
இ ந்ேதான் (447), 
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    441-2. குணகடல் வைரப்பில் # ந்நீர் நாப்பண் பகல் ெசய்மண் லம் பாாித்தாங்கு-
கீழ்க்கடலாகிய எல்ைலயிடத்  நிலத்ைதப் 
    பைடத்த ம் காத்த ம் அழித்த மாகிய ன் ெதாழிைல ைடய நீர்க்குந ேவ 
@பகற்ெபா ைதச் ெசய் ம் ஞாயி  தன் கிரணங்கைளப் பரப்பித் ேதான்றினாற்ேபால, 
 
    ----------- 
    # " ந்நீர் ................... ெபௗவம் - ன்  நீர்ைமைய ைடய ............ கடல்" 
(ம ைரக்.75-6. ந.), "நிலத்ைதப் பைடத்த ம் காத்த ம் அழித்த மாகிய ன்  
ெதாழி ைடைமயின், ந்நீர்-ஆகுெபயர்" (சீவக. 5, ந.) என்  நச்சினார்க்கினிய ம், 
" ந்நீர்-கடல்; ஆகுெபயர்; ஆற் நீர் ஊற் நீர் ேமனீெரன இைவ ெயன்பார்க்கு 
அற்றன்  ; ஆற் நீர் ேமனீராகலா ம் இவ்விரண் மில்வழிஊற்  நீ ம் 
இன்றாமாதலா ம் இவற்ைற ந்நீெரன்றல் ெபா ந்தியதன்  ; திய நீெரனின், 
‘ெந ங்கட ந் தன்னீர்ைமகுன் ம்' என்பதனால் அ ம் ேமனீாின்றி 
அைமயாைமயின் ஆகா  ; ஆனால் ந்நீர்க்குப் ெபா ள் யாேதாெவனின், 

ச்ெசய்ைகைய ைடய நீர் ந்நீெரன்ப  ; ச்ெசய்ைக 
    @ "பகற்கதிர்-பகற்ெபா ைதச் ெசய் ங் கிரணங்கள்" (ெபா ந. 135. ந.) ; 
"பகற்ெசய் ஞ் ெசஞ்ஞாயி " (ம ைரக் .7) ; "காைலசூழ் ெசங்கதிர்: சூழல்-ெசய்தல்" 
(தக்க.279, உைர) ; சூாிய க்குப் பகைலச் ெசய்ேவாெனன் ம் ெபா ள்ப ம் 
திவாகரன் என் ம் ெபய ண்ைமைய ம் அறிக. 
 
 
    443-50. [ ைறேவண்  நர்க்குங் குைறேவண்  நர்க்கும், ேவண் ப ேவண் ப 
ேவண் னர்க் க ளி, ைடத்ெதாிந் ண மி டீர் காட்சிக், ெகாைடக்கட னி த்த 
கூம்பா ள்ளத், ம்பில் சுற்றேமா ந்ேதாற் கு கிப், ெபாறிவாிப் கர் கந் 
தாக்கிய வயமான், ெகா வாிக் கு ைள ெகாளேவட் டாங்குப், லவர் 

ண்கடனாற்றி :] 
 
    இைடெதாிந்  உண ம் இ ள் தீர்காட்சி (445)-ந நிைலைய ஆராய்ந்தறி ம் 
மயக்கந்தீர்ந்த அறிவாேல, 
 
    @ ைற ேவண் நர்க்கும் குைற ேவண் நர்க்கும் (443) ேவண் ப ேவண் ப 
அ ளி(444)- ைறப்பாட்ைட வி ம் வார்க்கும் காாியங்கைள வி ம் வார்க்கும் 
அவரவர் வி ம் வனவற்ைற வி ம் வனவற்ைற அ ளிச்ெசய் , 
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    லவர் ண் கடன் ஆற்றி(450)- லவர்க்குப் ேபரணிகலங்கைள ம் ெகா த்தற்குாிய 
பிறகலங்கைள ங் ெகா த் , 
 
    ேவண் னர்க்கு (444) ெகாைட கடன் இ த்த கூம்பா உள்ளத்  (446) உ ம்  இல் 
சுற்றேமா  இ ந்ேதான் கு கி (447) - ேவண் வந்த பாிசிலர்க்குக் ெகாைடயாகிய 
கடைன த்த குவியாத ெநஞ்சத்ேதாேட ெகா ைமயில்லாத3மந்திரச் சுற்றத்ேதாேட 
இ ந்ேதாைன அ கி. 
 
    யாவன மண்ைணப் பைடத்த ம் மண்ைணயழித்த ம் மண்ைணக்காத்த மாம்" 
(சிலப். 17. உள்வாி, : §அ யார்.) எனப்பிற ெம தல் காண்க :" ம் ைற நீர்" (கம்ப. 
அதிகாயன். 21) என்ப ம் இங்ேக அறியத்தக்க . "யாற் நீ ம் ஊற் நீ ம் மைழ 
நீ ைடைமயால், கடற்கு ந்தீெரன்  ெபயராயிற்  ; அன்றி ன்னீெரன்ேறாதி, 
நிலத்திற்கு ன்னாகிய நீெரன் ைரப்ப" ( றநா. 9 விேசட உைர ) என்ப  ஒ  
சாரார் ெகாள்ைக. 
 
    ----------- 
    @ ைறேவண் நர்-வ யரால் ந ெவய்தினார் ; குைறேவண் நர்-
வ ைம ற்றிரந்தார் ; 386-ஆம் தி க்குற ைரையப் பார்க்க. 
    § "மந்திரச் சுற்றத் தா ம்" (கம்ப. கும்ப. 5) 
    ---------- 
 
    ஞாயி ேபால இ ைளக்க ந்  ைறேவண் நர்க்கும் குைறேவண் நர்க்கும் 
ேவண் வன ேவண் வன த் க்ெகா த்த ன், அவைன உவமித்தார். 
 
    கடைலச் சுற்றத்திரட்சிக்கு உவைமயாக்க ெமான் . 
 
    #ெபாறி வாி கர் கம் தாங்கிய வய மான் (448) ெகா வாிகு ைள ெகாள 
ேவட்டாங்கு (449)- ஒளியிைன ம் வாியிைன ைடய யாைனையப்பாய்ந்த 
வ ைய ைடய சிங்கத்தி ைடய வைளந்தவாியிைன ைடய கு ைள 
அவ்வியாைனயின் மத்தகத்ைதக் ெகாள்ள வி ம்பினாற்ேபால, 
 
    450-52. பைகவர் க  மதில் எறிந்  கு மி ெகாள் ம் ெவன்றி அல்ல - பைகவர  
காவைல ைடய மதில்கைளயழித்  ஆண் ந்த அரச ைடய க்கல த யவற்ைற 
வாங்கிக்ெகாண்  ர ைன ம் ெவற்றியிைன வி ம் தல்ல . 
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    இதனால், "இகன்மதிற் கு மிெகாண்ட மண் மங்கலம்" (ெதால். றத். சூ .13) 
என் ந் ைற கூறினார் ; @கு மிெகாள் ம் ெவன்றிெயனேவ 
மண் மங்கலமாயிற் . 
 
    452-4. விைன உடம்ப ம் ஒன்றல் ெசல்லா உர  வாள் தடைக ெகாண்  உண்  
ெதாண்ைடேயார் ம க-அம்மதிலரசர் §சந்  ெசய்தற்கு உடம்பட்டாராயி ம் அதற்கு 
மனம் ெபா ந் தல் நிகழாைமக்குக் காரணமாகிய உலெகங்கும் பரக்கும் 
வாைள ைடத்தாகிய ெப ைமைய ைடய ைகயிைன ம் பைகப் லத் க் 
ெகாள்ைளயாகிய உணவிைன ைடய $ெதாண்ைடையச் சூ ேனா ைடய 
கு யி ள்ளவேன. 
 
    455. மள்ளர் மள்ள- ரர்க்கு ரத்ைதக்ெகா க்கின்றவேன. மறவர் மறவ - 
ெகா ேயார்க்குக் ெகா யவேன. 
 
    456. ெசல்வர் ெசல்வ-ெசல்வ ைடேயார்க்கும் ெகா த்தைல வி ம் பவேன, ெச  
ேமம்ப ந-ேபார்த்ெதாழி ேல மிக்கவேன. ெப ம(461) - ெப மாேன, 
 
    457-8. ெவள் திைர பரப்பில் க  சூர் ெகான்ற ைபம் ண் ேசஎய் பயந்த மா ேமா -
ெவள்ளிய திைரயிைன ைடய கட ேல ெசன்  க ய சூரைனக்ெகான்ற பசிய 

ணிைன ைடய கைனப்ெபற்ற ெப ைமைய ைடய வயிற்றிைன ம், 
 
    ----------- 
    # ெபாறி-ஒளி: "கண்ெபாறி ேபாகிய-கண்ெணாளி ம ங்கிய" ( றநா. 161 : 13,உைர) 
    @ "கு மிெகாள்  மண்  மங்கலம்" (கூர்ம,) 
    § சந்  ெசய்தல்-ெபா த் தல். 
    $ ெதாண்ைடையச் சூ ய வரலாற்ைற,ெப ம்பாண். 30-31-ஆம்அ களின் உைரயிற் 
காணலாம். 
    -------- 
 
    459. ணங்ைக அம் ெசல்விக்கு அணங்கு #ெநா த்தாங்கு-ேபய்களா ந் 

ணங்ைகக்கூத்திைன ம் அழகிைன ைடய இைறவிக்குப் ேபய்மகள் சில @ெநா  
ெசான்னாற்ேபால, 
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    460-61. [தண்டா ைகநின் ெப ம்ெபய ேரத்தி, வந்ேதன் ெப ம வாழிய 
ெந ெதன :] 
 
    தண்டா ஈைக நின் ெப  ெபயர் ஏத்தி வந்ேதன் ெந  வாழியஎன-
அைமயாக்ெகாைடயிைன ைடய நின் ெபாிய ெபய ட் சிலவற்ைறச் ெசால் ப் 

கழ்ந் வந்ேதன், ெந ங்காலம் வாழ்வாயாகெவனச் ெசால் ., 
 
    462. இடன் உைட ெப  யாழ் ைற ளி கழிப்பி-தனக்குக் கூ கின்ற 
இலக்கணங்கைளத் தன்னிடத்ேத ைடய ெபாிய யாைழ வாசிக்கு ைறைமயிேல 
வாசித் , 
 
    ைற ளி : §உளி :பகுதிப்ெபா ள்விகுதி. 
 
    463. கடன் அறி மரபின் ைகெதா உ பழிச்சி- ற்படக் கண்டாக்காற் 
ெசய் ங்கடைன அறிந்த ைறைமேயாேட ைகயாற்ெறா  வாழ்த்தி, 
 
    அ நிைல-நீ நின்ற அந்த நிைலதன்னிேல, 
 
    465. நாவல் அம் தண் ெபாழில்  இன்  விளங்க-நாவலாற்ெபயர்ெபற்ற 
அழகிைன ைடய குளிர்ந்த உலகெமல்லாம் ேக ன்றாக விளங்கும்ப , 
 
    466. $4நில்லா உலகத்  நிைலைம க்கி-யாக்ைக ம் ெசல்வ ம் த ய 
நிைலயில்லாத உலகத்திடத்  நிைலேப ைடய கைழ நாம்ெப தல் நன்ெறன்  
ஆராய்ந் , 
 
    467. அ நிைல அ கல் ேவண் - ற்ப நின்ற ேசய்நிலத்  நின்  தன்ைன 
அ குதற்கு வி ம்பியைழத் , 
    -------------- 
    # ெநா த்தாங்கு - ெநா  ெசான்னாற்ேபால" (க த். 89:8, ந,) 
    @ " தல்வைர ம ட் ம் ெபாய்ந்ெநா  பகர ம்" (ெப ங்.1, 33:72) 
    § "ப ளி ; உளி : பகுதிப்ெபா ள் விகுதி' (மைலப . 153, ந,) 
    $ "மன்னா லகத்  மன்னிய சீர்த்தஞ்ைச வாணன்" (தஞ்ைச. 21) ; "நிற்ப ேத ெகா 
னீ ைச ெயான் ேம நிற்கும்"(வி.பா. நச்சுப்.57); ெபா நா.176, ந. 
குறிப் ைரையப்பார்க்க. 
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    -------- 
 
    467-8. நின் அைர பாசி அன்ன சிதர்ைவ நீக்கி-நின் ைடய அைரயிற்கிடந்த 
ெகாட்ைடப்பாசியின் ேவைரெயாத்த சிதாின சீைரையப்ேபாக்கி, 
 
    469-70. [ஆவி யன்ன வவிர் ற் க ங்க, மி ம்ேப ெராக்கெலா ெட ங்குட டீஇ :] 
ஆவி அன்ன அவிர் ல் க ங்கம் உடன் இ ெப  ஒக்கெலா  ஒ ங்கு உடீஇ-
#பாலாவிையெயாத்த விளங்குகின்ற லாற்ெசய்த கில்கைளப் ப ேசரக் காிய 
ெபாிய சுற்றத்தாேராேட ேசர உ க்கப்பண்ணி, 
 
    471-2. ெகா  வாள் க விய வ  ஆழ் ேநான் ைக வல்ேலான் அட்ட பல் ஊன் 
ெகா  குைற-வைளந்த அாிவாைளக்ெகாண்ட வ வ ந்தின வ ைய ைடத்தாகிய 
ைகயிைன ைடய மைடயனாக்கின பல இைறச்சியிற் ெகா விய தைசக ம், 
 
    பலகா ம் அ த்தலால், த ம்பி ந்த ைகெயன்றார். க தல் ைகக்ெகாள் தல். 
 
    473-4. அாி ெசத்  உணங்கிய ெப  ெச ெநல் ன் ெதாி ெகாள் அாிசி திரள் ெந  

க்கல்-நிறத்தால் ஞாயிற்ைறெயாத்  உலர்ந்த ெபாிய ெசந்ெநல் ைடய 
ெபா க்கிக்ெகாண்ட அாிசியலாக்கின திரண்ட @இைட ாியாத ேசா ம், 
 
    அாிெசத்ெதன்றதற்கு உவைமயின்றாகெவன் மாம் : இனி அாிெசய்ெதன்  
பாடமாயின் அாிதைலச் ெசய்ெதன்  கூ க. 
 
    475. அ  க  தீ சுைவ அ ெதா -ெப தற்காிய மிகுதிைய ைடய இனிய 
சுைவயிைன ைடய கண்டச க்கைர த யவற்ேறாேட, பிற ம்-
கூறாெதாழிந்தன ம், 
 
    476. வி ப்  உைட மரபின் கரப்  உைட அ சில் - வி ப்ப ைடத்தாகிய 

ைறைமயிைன ைடய தைலயாப் ப் பரத்தைல ைடய அ சிைல, 
 
    அ ேதாேட (475) குைற ம் (472) க்க ம் (474) பிற மாகிய (475) அ சிைலப் 
(476) பரப்பி (477) ஊட்  (479) ெயன்க. 
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    477-80. [மீன் த் தன்ன வான்கலம் பரப்பி, மக ைற மக ைற ேநாக்கி கனமர்ந், 
தானா வி ப்பிற் றானின் ட் , மங்குல் வானத் த் திங்க ேளய்க்கும் :] 
 
    மங்குல் வானத்  மீன் த்தன்ன வால் கலம் திங்கள் ஏய்க்கும் வால் கலம் மக ைற 
பரப்பி-திைசகைள ைடய ஆகாயத்திடத்ேத உ க்கள் ேதான்றினாற்ேபான்ற சிறிய 
§ெவள்ளிக்கலங்கைள ம், திங்கைள ெயாக்கும் ெபாிய ெவள்ளிக்கலங்கைள ம் 

ம் ைடய பிள்ைளக க்கு இைடேய பரப்பி, 
 
    எனேவ தைலவராயினார்க்குப் ெபாற்கலம் பரப் வெரன்றார். 
 
    தான் கன் அமர்ந்  ஆனா வி ப்பின் மக ைற ேநாக்கி நின்  ஊட் -தான் 

கம்ெபா ந்தி அைமயாத ஆைச டேன ம் ைடய பிள்ைளகைளப் பார்த்  நின்  
உண்ணப்பண் வித் , 
 
    --------------- 
    # "பாலாராவிப் ைபந் கில்" (சீவக.1094) 
    @ ெபா ந. 113-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    § "மகிழ்தரன் மரபின் ட்ேடயன்றி , மமிழ்தன மரபி ன் ைவ ய சில், ெவள்ளி 
ெவண்கலத் ட்டல்" ( றநா. 390 : 16-8) 
    --------- 
 
    481-2. ஆ  வண்  இமிரா அழல் அவிர் தாமைர நீ  இ பித்ைத ெபா ய சூட் -
உலா ம் வண் கள் ஒ யாத ெந ப்பிடத்ேத கிடந்  விளங்கின ெபாற்றாமைரைய 
நீண்ட காிய மயிாிடத்ேத அழகு ெபறச் சூட் , 
 
    ெபாற்றாமைர திங்கைளெயாக்குெமன்றல் ெபா ந்தாைம ணர்க. 
 
    483-4. உர  கடல் கந்த ப வ வானத்  பகல் ெபயல் ளியின் மின்  
நிமிர்ந்தாங்கு-பல ஞ்ேசர உலா கின்ற கட டத்ேத கந்த கூதிர்க்காலத்  
ேமகத்தினின் ம் பகற்காலத்ேத ெபய்தைல ைடத்தாகிய ளியின்கண்ேண மின் 
ஓ னாற்ேபால, 
 
    486-6. ைன இ  க ப்பகம் ெபா ய ெபான்னின் ெதாைட அைம மாைல விற யர் 
மைலய - ைகெசய்த காியமயிாிடம் அழகுெப ம்ப , ெபான்னாற்ெசய்  ேசரக் 
கட் தைமந்த மாைலைய விறல்பட ஆ  மகளிர் சூடாநிற்க, 
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    487-9. [ ேலார் கழ்ந்த மாட்சிய மால்கடல், வைளகண்டன்ன வா ைளப் ரவி, 

ைண ணர் ேதாழில நால்குடன் ட்  :] ேலார் கழ்ந்த மாட்சிய ைண ணர் 
ெதாழில் மால் கடல் வைள கண்டன்ன வால் உைள ரவி நால்கு உடன் ட் - # 
குதிைர ல் கற்ேறார் கழ்ந்த அழகிைன ைடயவாய்த் தனித் த் ெதாழில்ெசய்யாமல் 
இனங்கேளாேட கூ ந் ெதாழிைல ைடயவாய்க் க ைமைய ைடய கட ற் சங்ைகக் 
கண்டாற்ேபான்ற ெவள்ளிய க த்தின் மயிைர ைடய குதிைரகள் நான் 
ைகச்ேசரப் ட் , 
 
    நான்கு நால்ெகனப் ெபயர்த்திாிெசால். 
 
    490. அாி ேதர் நல்கி ம் அைமயான்-ெபான்னாற் ெசய்த ேதைரத் தந் ம் 
ெகாைடேமல் வி ப்பந்தவிரானாய், 
 
    490-92. ெச  ெதாைலத்  ஒன்னா ெதவ்வர் உைலவிடத்  ஒழித்த விசும்  ெசல் 
இ ளிெயா  பசு பைட தாீஇ - தம் டன் வந்  ெபா ேதா ைடய ேபார்கைள 
 
    -------- 
    # குதிைரயின் இலக்கணங்கைளக் கூ ம் சா ேகாத்திரம் என்  ஒ  

ண்ெடன்ப  தக்கயாகப்பரணி, 665-ஆம் தாழிைச ைரயாலறியப்ப கின்ற  ; 
"உன்னய தலாம் ரவி  லறிேவான்" (வி.பா. நா கரந் ைற. 21) என்பதனால் 
உன்னய ெமன்பெதா ண்ைம ெபறப்ப ம். 
    ----------- 
 
    மாளப்பண்ணித் தன் ஏவைலப் ெபா ந்தாத பைகவர் கிட்டவிடத்  
விட் ப்ேபான ஆகாயத்ேத ெசல்கின்ற குதிைரக டேன பசிய ெபான்னாற்ெசய்த 
@பக்கைரகைள ந்தந் , 
 
    493. [அன்ேற வி க்குமவன் பாிசில் :] அவன் அன்ேற பாிசில் வி க்கும்-அவன் நீ 
ெசன்ற அற்ைறநாேள இைவெயாழிந்த பாிசில்கைள ந்த வான் ; 
 
    493-4. இன் சீர் கின்னரம் ர ம் அணங்குைட சாரல்-இனியதாளத்திேல 
கின்னரெமன் ம் பறைவகள்பா ந் ெதய்வங்கைள ைடய சார டத் , 
 



 105

    495. மஞ்ைஞ ஆ ம் மரம் பயில் இ ம்பின்-மயில்களாரவாாிக்கும் மரம் ெந ங்கின 
இளமரக்காட் ைன ைடய, 
 
    496. கைல பாய்ந்  உதிர்த்த மலர் ழ் றவின்- சுக்கைலகள் பாய்ந்  உதிர்த்த 
மலர்கள் சிந்தின காட் ைன ம், 
 
    497. மந்தி சீக்கும் மா ஞ்சும் ன்றில்-மந்திகள் அவ்விடத் க் கிடந்த § ராைல 
வா ம் மா ம் ம் யில்ெகாள் ம் ற்றத்ேத, 
 
    றவிைன ம் (496) இ ம்பிைன ம் (495) உைடய சார டத்  (494) ன்றி ேல 
(497) ேவட்கு (499) ெமன்க. 
 
    498.ெச தீ ேபணிய னிவர் - சிவந்த தீையக் கவிடாமற்காத் ப் ேபாந்த இ க கள், 
 
    498-9. ெவள் ேகா  களி  த  விறகின் ேவட்கும்-ெவள்ளிய ெகாம்பிைன ைடய 
களி  றித் க்ெகாண் வந்த சமிைதயாேல ேவள்விையச் ெசய் ம், 
 
    மந்தி சீத்த ம், மாத் ஞ்ச ம், களி  விறகுத த ம் இ களாைணயால் 
நிகழ்ந்தனெவன் ணர்க. 
 
    500. [ஒளிறிலங் க விய மைலகிழேவாேன :] 
 
    ஒளி  மைல-இவற்றால் விளங்குமைல , 
 
    இலக்கு அ விய மைல-விளங்குகின்ற அ விகைள ைடயமைல, 
 
    மைலகிழேவான்-இச்சிறந்த மைலையயா ம் உாிைமைய ைடேயான். 
    ---------- 
    # ெபா ந 165 
    @ பக்கைர - ேசணம் 
    § க த்தின் மயிர் தைலயாட்டெமன ம் வழங்கும் 
    $ ரால் - ெசத்ைத 
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    ல வாய்ப்பாண (22), ெப வளெனய்தி (26) கந் ெகாண்  (27) யாம் 
அவ ாினின் ம் வ கின்ேறாம் ; நீயி ம் (28) திைரயற்படர்குவிராயின் (37) 
நின் ள்ளஞ்சிறக்க (45) ; நின்னவலங்ெக க (38); இரவல (45), அவனிைலேகள் (38) : 
அவன் லம் ெகா ேயாாின்  (41) ; அ ேவயன்றி அப் லத்தில் உ ரறா ; 
அர ம் தப்பா (42) ; மா ம் உ கண்ெசய்யா ; ஆக ன், ஆங்கு (43) அைச ழி 
அைசஇத்தங்கிச் (44) ெசன்ேமா (45) ; அங்ஙனஞ்ெசல் ங்கால் வில் ைடைவப்பிற் 
(82) குரம்ைபயில் (88) எயிற்றியர் (94) தாங்களட்ட க்கைல ம் வா ைன ம் (100) 
எல் ைடக்கழி நர்க்கு ஏமமாகத் (66) ேதக்கிைலயிேல குவிக்ைகயினாேல (104) 
அப்பதத்ைதப் (105) ெப மகனாகிய (101) வைரநாடான் ெசன்னியெமனிற் (103) 
க ம்ேபாேட மிகப்ெப குவிர் (105) ; பின்னர் அ ஞ்சுரமிறந்த அம்பர்க் (117) 
கு ம்பிற் ேசப்பின் (129) ெசான்றிைய (131) வைறகால்யாத்த  வயின்ெறா ம் 
ெப குவிர் (133) ; பின்னர்த் ங்கா (146) ரண்டைல (147) யி க்ைக (146) 
கழிந்தபின்ைறக் (147) கு வயிற்ேசப்பின் (166) ரல் பாெலா ம் ெப குவிர் (168) ; 
பின்னர்ப் பறைவேயார்க்கும் (183) லத்ைதப் ேபாய்ச் (184) சீ ர்களிேல (191) 
வரகின் ெசான்றிையப் (193) க்ைகயட்  (195) ரேலாேட ெப குவிர் ; பின்னர் 
ஞாங்கர் (196) வன் லமிறந்தபின்ைற (206) ; மல்லற்ேப ர்ம யின் (254) 
வல்சிைய(255)வாட்ெடா ம் ெப குவிர்(256) ; 
பின்னர்க்க ம்பின்றீஞ்சா வி ம்பினிர் மிைசமின் (262) பின்னர் வைலஞர் கு வயிற் 
ேசப்பின் (274) பிழிையச் (281) சூட்ெடா  ெப குவிர் (232) ; பின்னர்த் தீப்பட 
மலர்ந்த (289) ைவேயாம்பிக் (290) கு நாிட்டமலைரப் (295)பிைணயினிர்கழிமின் 
(296) ;பின்னர்மைறகாப்பாளர் உைறபதிச்ேசப்பின் (301) வத்தத்தா ண்டான 
அாிசிைய (305); வைளக்ைகமக உ வயினறிந்தட்டனவற்ைறச் (304) 
சுடர்க்கைடயிேல (305) ேபாேழாேட (307) கா ேயாேட ெப குவிர் (310) ; பின்னர் 
நீர்ப்ெபயற்ெறல்ைல ேபாகிப் (319) பட் னம ங்கினைசயின் ட் ப்பா ன்றாகக் 
(336) ெகா நிணத்த ெயா  கூர்நறாப்ெப குவிர் (345) ; பின்னர்த் ைற 
பிறக்ெகாழியப்ேபாகித் (351) தனிமைனச்ேசப்பின் (355) ஆண்ைடத் 
தீம்பஃறா ைனயிற் ேசம்பிைலேயாேட (361) திர்கிழங்கார்குவிர் (362) ; இவற்ைற 
இவ்வழியின் கண்ேண ெபற் ப் பின்னர்ப் பன்மர நீளிைடப்ேபாய் (368) 
நா பலகழிந்தபின்ைறப் (371) பள்ளி யமர்ந்ேதான் ஆங்கட் (373) ெபாழிெறா ம் (380) 
ஆ  (387) அைசஇத் (390) ெதாைலச்சி (382) மாீஇக் (383) கட ள்வாழ்த்தி (391) 
இயக்கினிர் கழிமின் (392) ; இங்ஙனஞ்ெசன்  ைகவண்ேடான்றல் (420), இப்ெபா  
ஐவர்ேபாலக் (417) கு தியீர்ப்பப் (414) ெபா  (415) ஆர்த் ப் (419) பைகேமற் 
ெசல் த ன்றிநச்சிச்ெசன்ேறார்க்கு ஏமமாகிய (421) படப்ைப த யவற்ைற ைடய 
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(401) விழ  ேமம்பட்ட ராகிய (411) கச்சியிடத்ேத யி ந்ேதான் (420), அவ் ாிற் 
பணிந்த மன்னர் (428) ெசவ்விபார்க்கும் ற்றத்திைன ைடய (435) ெபான் ஞ்சு 
வியனகர்க்கண்ேண (440) பகல்ெசய் மண் லம் பாாித்தாங்கு (442) மிக்ககாட்சியாேல 
(445) அ ளிப் (444) ண்கடனாற்றிக் (450) கடனி த்த உள்ளத்ேதாேட (446) 
சுற்றத்ேதாேட இ ந்ேதாைனக் கு கித் (447) ெதாண்ைடேயார் ம கேன (454), 
மள்ளேன, மறவேன (445), ெசல்வேன, ெச ேமம்ப நேன (456), ெப மாேன (461), 
ெசல்விக்கு அணங்கு ெநா த்தாங்கு (459) நின் ெபய ட் சிலவற்ைறச் ெசால் ப் 

கழ்ந்  (460) வந்ேதன் ; வாழியெவனச் ெசால் க் (461) கழிப்பிப் (462) பழிச்சி (463) 
நின் ைடய கைலகெளல்லாந் தனக்குத்ெதாிவதற்கு ன்ேன (464) மைலகிழேவான் 
(500), நில்லா லகத் நிைலைம க்கி (466) அந்நிைலய கல் ேவண்  அைழத் ச் 
(467) சிதர்ைவ நீக்கி (468) உடீஇ (470) அ ேதாேட (475) குைற ம் (472) க்க ம் 
(474) பிற மாகிய (475) அ சிைலக் (476) கலங்கைளப் பரப்பித் (477) தான் (479) 

கனமர்ந்  மக ைறேநாக்கி (478) ன்னின் ட்  (479) விற யர் மாைல 
ேவயாநிற்க (486) மக்குத் தாமைர (481) ெபா யச்சூட்  (482) அாித்ேதர் நல்கி ம் 
அைமயானாய் (490) இ ளிெயா  பசும்பைட தாீஇ (492) அவன் அன்ேற (493) 
அந்நிைலயிேல (464) நாவலந்தண்ெபாழில் வின்  விளங்கும்ப  (465) 
இைவெயாழிந்த பாிசில்கைள ம் த ம் (493) என விைன  ெசய்க. 
 
    இப்பாட் ல் ஒ ைமபன்ைம மயக்கம், " ன்னிைல சுட் யெவா ைமக் 
கிளவி.......ேபாற்றல் ேவண் ம்" (ெதால். எச்ச.சூ.66) என்பதனாற் ெகாள்க. 
 
    ெதாண்ைடமானிளந்திைரயைனக் க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனார் பா ய 
ெப ம்பாணாற் ப்பைடக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் 
ெசய்த ைர ற்றிற் . 
 
    ெவண்பா 
 
    கங்கு  நண்பக ந் ஞ்சா வியல்பிற்றாய் 
    மங்குல்சூழ் மாக்கட லார்ப்ப உம் -ெவஞ்சினேவற் 
    கான்பயந்த கண்ணிக் க மான் றிைரயைன 
    யான்பயந்ேதெனன் ஞ் ெச க்கு 

------------ 
 


