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" சி பாணாற் ப்பைட - ல ம் 
ம ைரயாசிாியர் பார்த் வாசி நச்சினார்கினிய ைர ம்" 

 
Source 
    பத் ப்பாட்  ல ம் 
    ம ைரயாசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினிய ைர ம். 
    இைவ மகாமேகாபாத்தியாய தா ிணாத்ய கலாநிதி உத்தமதான ரம், ேவ. 
சாமிநாைதயரால் பாிேசாதித் , பலவைக ஆராய்ச்சிக் குறிப் க டன் 
    ெசன்ைன : ேகசாி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்ெபற்றன. 
    ( ன்றாம் பதிப் ) 
    பிரேஜாத்பத்தி வ டம் ஆவணி மாதம். 
    Copyright Registered] - 1931 [விைல பா. 5 
    --------------- 
 
    உ 
    கணபதி ைண. 
 
    க ைர. 
 
    சி பாணாற் ப்பைடெயன்ப , நக்கீரனார் த ய கைடச் சங்கப் லவர்களால் 
இயற்றப்பட்  அவர்களால் ெதாக்குக்கப்ெபற்ற பத் ப்பாட் ள், 

ன்றாவதாக ள்ள ஒ  ேநாிைச ஆசிாியப்பா. இஃ  இ ற் பத்ெதான்ப  
அ கைள ைட . 
 
    பத் ப்பாட்டாவன : தி காற் ப்பைட, ெபா நராற் ப்பைட, 
சி பாணாற் ப்பைட, ெப ம்பாணாற் ப்பைட, ல்ைலப் பாட் , ம ைரக் காஞ்சி, 
ெந நல்வாைட, குறிஞ்சிப்பாட் , பட் னப்பாைல, மைலப கடாம் என்பனவாம். 
 
    ெவண்பா. 
    " கு ெபா நா  பாணிரண்  ல்ைல 
    ெப கு வளம ைரக் காஞ்சி - ம வினிய 
    ேகாலெந  நல்வாைட ெகாள்குறிஞ்சி பட் னப் 
    பாைல கடாத்ெதா ம் பத் ," 
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    இவற் ள், தி காற் ப்பைட, ைசவத்தி ைறகளில், 11 -ம் தி ைறப் 
பிரபந்தவாிைசயிற் ேசர்க்கப்பட் ள்ள ; குறிஞ்சிப் பாட் , ெப ங்குறிஞ்சிெயன ம் 
மைலப கடாம், கூத்தராற் ப் பைடெயன ம் வழங்கும்; நிற்க 
 
    ஆற் ப்பைடெயன்ப ,ஒ வர் ஒ  ெகாைடயாளியின்பால் தாம்ெபற்ற 
ெப ஞ்ெசல்வத்ைத எதிர்வந்த வறிேயார்க்கு அறி த்தி அவ ம் அங்ேகெசன்  
தாம்ெபற்றைவெயல்லாம் ெப மா  வழிப்ப த் தல்; ஆ  -வழி; பைட -ப த்தல். 
ஒவ்ெவா வ ம் இங்ஙனம் கூ தற்குாிேயாராயி ம், கூத்தர் த ேயாேர, எதிர் வந்த 
வறியவர்களாகிய கூத்தர் த யவர்க க்குக்கூறி அவர்கைள வழிப்ப த்தியதாகச் 
ெசய் ள்ெசய்தல்மர . ெதால்காப்பியப் றத் திைணயிய ல், 36 -ம் சூத்திரத்தில் உள்ள, 
"கூத்த ம் பாண ம் ெபா ந ம் விற ம், ஆற்றிைடக் காட்சி றழத் ேதான்றிப், 
ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க் கறி றீஇச், ெசன்  பயெனதிரச் ெசான்ன பக்க ம்" 
என்ப  இதற்கு விதி;'ஆடன்மாந்த ம்பாடற் பாண ம் க விப்ெபா ந ம் இவ ட் 
ெபண்பாலாராகிய விற ெமன் ம் நாற்பாலா ம் தாம்ெபற்ற ெப ஞ்ெசல்வத்ைத 
எதிர் வந்த வறிேயார்க்கு அறி த்தி அவ ம் ஆண் ச்ெசன்  தாம் 
ெபற்றைவெயல்லாம்ெப மா கூறிய கூ பா ம்' என்ப  இதன் ெபா ள். இங்ஙனம் 
இயற்றப்ெபற்றைவகள்: கூத்தராற் ப்பைட, பாணராற் ப்பைட, 
ெபா நராற் ப்பைட, லவராற் ப்பைட, விற யார் ப்பைட என 
ஒவ்ெவா வைகயி ம் பலபல ள்ளன. பத் ப்பாட் லன்றிப் றநா  

த யவற்றி ம் பிற்காலத்  ல்களாகிய கலம்பகங்களி ம் 
இவ்வாற் ப்பைடச்ெசய் ட்கள் காணப்ப கன்றன. இைவ தனிச்ெசய் ளாகேவ 
ஆக்கப்ப ம். றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைலயிற் பாடாண்படலத்தில் வந் ள்ள, 
 
    [ெவண்பா] 
    "இன்ெறாைட நல் ைச யாழ்ப்பாண ெவம்ைமப்ேபாற் 
    நன் ைட ேவழத்த கான்கடந்  - ெசன்றைடயிற் 
    காம  சாயலான் ேகள்வன் கயமலராத் 
    தாமைர ெசன்னி த ம்." 
 
    என் ம் பாணாற் ப்பைடச் ெசய் ள் த யவற்றால் இஃ  அறியலாகும். 
பத் ப்பாட் ள்ள ன்றாவ ம் நான்காவ மாகிய பாட் க்கள் 
பாணாற் ப்பைடகேளயாயி ம் அ  வைரயைறயின் சி ைம ெப ைமகளால் 

ைறேய அைவ சி பாணாற் ப்பைடெயன ம் ெப ம்பாணாற் ப்பைடெயன ம் 
வழங்கலாயின. பாணர் - இைசப்பாட்ைடப்பா ேவார்;[பாண் -இைச.] 
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ல். 
 
    சி பாணாற் ப்பைடெயன்ப , ஏ மாநாட்  நல் யக்ேகாடன்மீ  
இைடக்கழிநாட்  நல் ர்நத்தத்தனாரால் இயற்றப்ெபற்ற . நல் யக்ேகாடன்பாற் 
பாிசில் ெபற் ச்ெசல் ம் பாணெனா வன், வ ைமயால் வ ந்தி ெம ந்  
எதிர்ப்பட்ட பாணெனா வைன அவன்பாற் ெசல் ம்ப  வழிப்ப த்தியதாக 
அைமந் ள்ள , இப்பாட் . 
 
    இப்பாட் ன் சிலபகுதிகள், பைழயஉைரயாசிாியர்களால் தக்க இடங்களில் 
ேமற்ேகாளாக எ த் க்காட்டப்ெபற் ள்ளன. 
 
    இந் லால், தமிழ்நாட்டரசர்களின் இராசதானிகளாகிய வஞ்சி, ம ைர, உறந்ைத 
என்பவற்றின் நிைலைம ம் ேபகன் த ய ஏ வள்ளல்களின் அாியவரலா க ம் 
நல் யக்ேகாட ைடய ெகாைடச்சிறப் ம் அவ ைடய ஊர்களின்வள ம் 
அவற்றி ள்ளவர்களின் நற்குண நற்ெசய்ைகக ம் அவ ைடய ஓலக்கச் சிறப் ம் 
குறிப்பறிந் ெகா க்கும் அவன  விதரணவிேசட ம் பிற ம் நன்கு அறியலாகும். 
 
    பாட் ைடத்தைலவன்: 
 
    இப்பாட் ைடத்தைலவனாகிய நல் யக்ேகாடன்காலத்தில் இவைனப்ேபான்ற 
ெப ங்ெகாைடயாளிகள் யா மிலர்; ேபகன் த ய ஏ வள்ளல்க க்கும் இவன் 
காலத்தாற் பிந்தியவன். இைவ, இப் பாட் ள்ள “வஞ்சி ம்வறிேத” 
“ம ைர ம்வறிேத” “உறந்ைத ம்வறிேத” என்பவற்றா ம், இதன், 84 -ம் அ  

த யவற்றா ம் கீேழ காட்டப்ப ம் றநா ற் ச் ெசய் ளா ம் விளங்கும். 
ஒய்மான் நல் யக்ேகாடெனன ம் இவன் வழங்கப்ெப வன்; இதைன ேமற்கூறிய 
ெசய் ளின் பின் ள்ள வாக்கியத்தாலறிக. ஒய்மானல் யாதன், 
ஒய்மான்வில் யாதெனன இரண் உபகாாிகள் றநா ற்றிற் கழப்பட் ள்ளார். 
அவர்கள் இவ ைடய பரம்பைரையச் சார்ந்தவர்கெளன் மட் ம் ெதாிகின்றேதயன்றி 
இவ க்கு ன்பி ந்தவர்கேளா பின்பி ந்தவர்கேளா யா ம் லப்படவில்ைல. 
 
    சங்கப் லவ ள், றத்திைணநன்னாகனாெரன்பவரா ம் இவன் 
    தித் ப் பாராட்டப் ெபற் ள்ளான்; அவர் பா ய ெசய் ள், 
 
    “ஒைர யாயத் ெதாண்ெடா  மகளிர் 
    ேகழ த வி ஞ்ேச  கிைளப்பின் 
    யாைமயீன் ல  நா  ட்ைடையத் 
    ேதனா றாம்பற் கிழங்ெகா  ெப உ 
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    மி ெமன ெவா க்கும் னலம் பதவிற் 
    ெப மா விலங்ைகத் தைலவன் சீறியா 
    ழில்ேலார் ெசான்மைல நல் யக் ேகாடைன 
    ைடைய வாழிெயற் ணர்ந்த பாேல 
    பாாி பறம்பிற் பனிச்சுைனத் ெதண்ணீ 
    ேரா  ண்ைமயி னிகந்ேதார் ேபாலக் 
    காண  கழிந்த ைவகல் காணா 
    வழிநாட் கிரங்குெமன் ெனஞ்சமவன் 
    கழிெமன் சாயல் காண்ெடான்  நிைனந்ேத" 
    [ றநா , 186] 
    [ றநா , 179] 
 
    சி பாணாற் ப்பைடயில், "உ த் ப்பி ேனாவியர் ெப கன்" (122) 
என்றதனால் இவன் ஓவியர்கு யிற்பிற ந்தவெனன்  ெதாிகின்ற ; ஓவியர்கு , 
நாகர்க ைடய வகுப்பில் ஒ வைகெயன் ம் இவ ைடய ஊர்க ள் ஒன்றாகிய 
மாவிலங்ைகெயன்ப , *அன்னாட் க்கு வடக்குள்ள அ வாநா , 
அ வாவடதைலெயன்கிற  இரண் ம் ேசர்ந்த இடெமன் ம் ராதன சாித்திர 
ஆராய்ய்ச்சியாளர் ெதாிவிக்கின்றனர். 
 
    இவ ைடய மற்ற ஊர்க ள், எயிற்பட் னம், ேவ ர், ஆ ர் என்பைவ 
ெதாண்ைடநாட் ள்ள இ பத் நான்கு ேகாட்டங்க ள் 

ன் ேகாட்டங்களாக ள்ளைவ. எயிற்ேகாட்டத்ைதச் சார்ந்த சி நா கள்: தண்டகம், 
ேகாேனாிக்குப்பம், மாகற ெலன்பன. ேவ ர்க்ேகாட்டத்ைதச்சார்ந்தைவ: 
ஒ கைறநா , ெநன்ேம நா , மாத் ர்நா  என்பைவ. ஆ ர்க்ேகாட்டத்ைதச் 
சார்ந்தைவ: ப நீர்நா , குமிழிநாெடன்பைவ. இப்பாட் ன்கண் 190 -ம் 
அ யில்வந் ள்ள, கிடங்கிெலன்ப  கிடங்காெலன இக்காலத்  வழங்கப்ப கின்ற . 
இ , திண் வனத்ைதச்சார்ந்த ஊர்க ள் ஒன் . யாப்ப ங்கலவி த்தி ைரயில் 
ேமற்ேகாளாகவந் ள்ள  பாடல்க ள் ஒன்றில் இவ் ர் பாராட்டப்பட் க்கின்ற . 
 
    லாசிாியர். 
 
    இந் லாசிாியர் நாடாகிய இைடக்கழிநாெடன்ப  ெசன்ைனக்குத் 
ெதன்ேமற்கி ள்ள ஒ  சி நா . இஃ  உப்பங்கழிக க்கு இைடேய இ த்த ன் 
இப்ெபயர்ெபற்ற ேபா ம்; இதி ள்ள ஊர்கள் பலவற்றில் நல் ெரன்  ஓ ர் 
இ க்கின்ற . அ ேவ இந் லாசிாிய ைடய ஊராக இ த்தல் ேவண் ம். 
இவ ைடய  காலத் ப் லவர், நல் யக்ேகாடைனப்பா ய றத்திைண 
நன்னாக னாராவார்; இவர்காலத் ப்பிர க்கள்: இப்பாட் ைடத்தைலவனாகிய  
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நல் யக்ேகாட ம், றத்திைண நன்னாகனாராற்பாடப்ெபற்ற ஒய்மா நல் யாத ம் 
ஒய்மான்வில் யாத ம் க ம்ப ர்க்கிழா ேம. 
 
    தத்தனாெரன்ப  இவர  இயற்ெபயெரன் ம் கல்விேமம்பா  பற்றி 
நத்தத்தனாெரன்றெபயர் பின்னர் வழங்கலாயிற்ெறன் ம் ெதாிகின்ற . 'ந' என்ப  
சிறப் ப் ெபா ைளத் த வேதாாிைடச் ெசால். நக்கீரர், நப்பாலத்தர், நப் தனார், 
நச்ெசள்ைளயார் த ய ெபயர்களா ம் இ  விளங்கும். எட் த்ெதாைகயில் 
நத்தத்தனாெரன ஒ  லவர் ெபயர் காணப்ப கின்ற . அவ ம் இவ ம் ஒ வேரா 
ேவேறா ெதாியவில்ைல. 
 
    கைடச்சங்கப் லவர்காலம், இற்ைறக்குச் சற்ேறறக்குைறய  1800 - வ ஷங்க க்கு 

ற்பட்டெதன்ப  யாவ க்கும் ெதாிந்ததாதலால், அப் லவர்க ள் ஒ வராகிய 
இவ ைடய கால ம் அ ேவெயன்ப  ெசால்லாமேல விளங்கும். 
 
    ெசன்ைன      இங்ஙனம் 
    23 -8 -09.      ேவ.சாமிநாைதயன். 
--------------- 
 

இந் ல் உைரயாசிாியராகிய நச்சினார்க்கினியர் வரலா . 
 
    வி த்தம், 
 
    எவனால வாயிைடவந் த தவா ைடயெனன வியம்பப் ெபற்ேறான் 
    எவன்பண்ைடப் ப வல்பல விறவா  நிலவ ைர ெய தி யீந்ேதான் 
    எவன்பரம் பகாாி ெயவனச்சி னார்க்கினிய ென ம்ேப ராளன் 
    அவன்பாத வி ேபா  ெமப்ேபா  மலர்கெவன தகத்  மன்ேனா. 
 
    இந் ன் உைரயாசிாியராகிய ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர், பாண் வள 
நாட் ள்ள ம ரா ாியிற் பிராமணகுலத்திற் பாரத் வாச ேகாத்திரத்திற் பிறந்தவர். 
தமிழ்ப்பாைஷயி ள்ள பலவைகயான எல்லா ல்களி ம் அதிபாண் த்திய ள்ளவர். 
இவர  சமயம் ைசவேம. இவர் இன்னராதல், "வண் மிர் ேசாைல ம ரா ாிதனி, 
ெலண் ைச விலங்க வந்த வாசான், பயின்ற ேகள்விப் பாரத் வாச, னான்மைற 

ணிந்த நற்ெபா  ளாகிய, ய ஞான நிைறந்த சிவச்சுடர், தாேன யாகிய தன்ைம 
யாளன்" என் ம் உைரச்சிறப்  பாயிரத்தா ம் விளங்கும். சிவஸ்தலங்க ட் சிறந்த 
சிதம்பரத்தின  தி நாமங்களாகிய 'தி ச்சிற்றம்பலம்', 'ெப ம் பற்றப் ர்' 
என்பவற்ைற ைறேய ஆெற த்ெதா  ெமாழிக்கும் ஏெழ த்ெதா ெமாழிக்கும் 
உதாரணமாக, இவர் ெதால்காப்பியம் எ த்ததிகாரத்  ெமாழிமரபில், 
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"ஓெர த்ெதா ெமாழி" என் ம் சூத்திரத்  விேசட ைரயிற் காட் யி த்தலா ம், 
ைசவ சமயத் ச் சிறந்த ல்களாகிய தி வாசகம், தி ச்சிற்றம்பலக் ேகாைவயார் 
என்பவற்றி னின் ம் தம  உைரகளிற் பலவிடங்களில் இலக்கிய இலக்கணப் 
ெபா ள்க க்கன்றித் தத் வப் ெபா க்கும் ேமற்ேகாள்கள் 
எ த் க்காட் யி த்தலா ம், அங்ஙனம் ேமற்ேகாள் ெகாண்ட சிலவிடங்களில் 
எ தி ள்ள விேசட ைரகளா ம், சீவக சிந்தாமணியில், "ேமகம் மீன்ற" என் ம் 333 -
ம் ெசய் ளில்'ேபாகம்மீன்ற ண்ணியன்' என்பதற்கு எ திய விேசட ைரயா ம், 
தி காகற் ப்பைட ைரயிற் காட் ய சில நயங்களா ம், இவர  ைசவ சமயம் 
நன்கு ெவளியாகும். 
 
    இவ் ைரயாசிாியர், பத் ப்பாட் ள் இந் க்கன்றி மற்ற ல்க க்கும் 
ெதால்காப்பியத்திற்கும் க த்ெதாைகக்கும் சீவகசிந்தாமணிக்கும் கு ந்ெதாைகயிற் 
ேபராசிாியர் ெபா ெள தாெதாழிந்த இ ப  ெசய் ட்க க்கும் உைரெசய்த ளினர். 
இன் ம் சில ல்க க்கு இவர் உைரயியற்றின ெரன்பர்; அைவ இன்னைவெயன்  

லப்படவில்ைல. இக்காலத்  வழங்கும் தி க் ேகாைவயா ைர ேபராசிாியராற் 
ெசய்யப்பட்டெதன்  ெதாிகின்றைமயா ம், இவர் அந் ற்குச்ெசய்த ேவ ைர 
கிைடயாைமயா ம் அதற்கும் தி க்குறள் த ய மற் ஞ்சிலவற்றிற்கும் இவர் உைர 
ெசய்தி ப்பதாக இவ ைடய உைரச்சிறப் ப் பாயிரத்திேல ம் ேவெறான்றிேல ம் 
கூறப்படாைமயா ம் அைவகள் இங்ேக 
    எ தப்பட் ல. 
 
    சீவகசிந்தாமணிக்கு இவ் ைரயாசிாியர் தன் ைற ஓ ைரெய தி, அக்காலத் ப் 
பிரசித்திெபற்றி ந்த ைசனவித் வான்கள் சில க்குக்காட்ட, அவர்கள் அவ் ைரைய 
அங்கீகாியாைம கண் , பின்  ஆ கத ல்கள் பலவற்ைற ம் நல ற ஆராய்ந்  
இரண்டா ைற ஓர் உைரைய ெய தி அவர்க க்குக் காட்டேவ, அவர்கள் 
உற் ேநாக்கி வியந்  அவ் ைரைய அங்கீகாித் க் ெகாண்டார்கெளன்  ைசனர் 
கூ கின்றனர். 
 
    ெதால்காப்பிய ைர த யவற்றில் இவரால் எ த் க் காட்டப்பட் ள்ள 
ேமற்ேகாள்களைமந்த ல்க ள் இ கா ம் விளங்கியைவ 80; அைவ வ மா : - 
 
        1. அகத்தியம்  11. ஐந்திைணையம்ப  
        2. அகநா  12. ஔைவயார்பாடல் 
        3. அணியியல் 13. கடகண்  
        4. அவிநயம் 14. க த்ெதாைக 
        5. ஆசாரக்ேகாைவ 15. களவழிநாற்ப  
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        6. இராமாயணெவண்பா. 16. கரக்ைகபா னியம் 
        7. இைறயனாரகப்ெபா ள் 17. கார்நாற்ப  
        8. ஏலாதி  18. காைரகாற்ேபயார்பாடல் 
        9. ஐங்கு  19. குணநாற்ப  
        10. ஐந்திைணெய ப  20. குறிஞ்சிப்பாட்   
 
        21. கு ந்ெதாைக 31. சீவகசிந்தாமணி 
        22. கூத்த ல் 32. த கர்யாத்திைர 
        23. ைகந்நிைல 33. தந்திரவாக்கியம் 
        24. ெகான்ைறேவந்தன் 34. திைணமாைல ற்ைறம்ப  
        25. சிலப்பதிகாரம் 35. திைணெமாழிையம்ப  
        26. சி காக்ைகபா னியம் 36. திாிக கம் 
        27. சி குாீஇ ைர 37. தி க்குறள் 
        28. சி பஞ்ச லம்  38. தி க்ேகாைவயார் 
        29. சி பாணாற் ப்பைட 39 தி ப்பாட் . 
        30. சிேனந்திரமாைல 40. தி காற் ப்பைட. 
 
        41. தி வாசகம்.  51. பாிபாடல். 
        42. தி வாய்ெமாழி  52.பல்காப்பியம். 
        43. தி லாப் றம்.  53. பல்காயம். 
        44. ெதால்காப்பியம்.  54. பழெமாழி. 
        45. நற்றிைணநா .  55. பன்னி படலம். 
        46. நாடக ல்.  56. பாரதெவண்பா. 
        47. நால யார்.  57. றநா . 
        48. ெந நல்வாைட  58. றப்ெபா ள் ெவண்பா மாைல 
        49.பட் னப்பாைல.  59. த்தத்தாரைவயடக்கு. 
        50. பதிற் ப்பத் .  60. த ராணம். 
 
        61. ெப ங்கைத. 71. ெமாழிக்காஞ்சி. 
        62. ெப ம்பாணாற் ப்பைட. 72. ல்ைலப்பாட் . 
        63. ெப ம்ெபா ள் விளக்கம். 73. ைர. 
        64. ெபாய்ைகயார் தலாயிேனார்  
                ெசய்த அந்தாதி. 74. ேமாதிரப்பாட் . 
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        65. ெபா நராற் ப்பைட. 75. யாப்ப ங்கலம். 
        66. மணிேமகைல. 76. யாழ் ல். 
        67.ம ைரக்காஞ்சி. 77. வைசக்கடம். 
        68. மைலப கடாம். 78. வைசக்கூத் . 
        69.. மா ராணம்.  79. வைளயாபதி. 
        70. த்ெதாள்ளாயிரம். 80. விளக்கத்தார் கூத்  
 
    ெதால்காப்பிய ைர த யவற்றில் ேவதம், ேவதாங்கம் த ய ல்களி ந் ம் 
பல உைரகளி ந் ம் பற்பல அாிய  விஷயங்கைள ஆங்காங்கு எ த் க்காட்  
நன்குவிளக்கிப்ேபாகின்ற ைமயா ம் பிறவற்றா ம் இவைர வடெமாழியி ம் மிக்க 
பயிற்சி ள்ளவ ராகச் ெசால்வ டன் பலவைகயான கைலகளி ம் பயிற்சி ைடயவ -
ெரன்  ெசால் தற்கும் இட ண் . 
 
    உைரயாசிாியர், ேசனாவைரயர், ேபராசிாியர், ஆளவந்தபிள்ள யாசிாியர் த ய 
உைரயாசிாியர்கள் இவ ைடய உைரயில் எ த் க் கூறப்பட் த்த ன், 
அவர்க க்கு இவர் காலத்தினாற் பிற்பட்டவ ெரன்  ெதாிகின்ற . 
 
    "பாரத்ெதால்காப்பிய ம்", "ெதால்காப்பியத்தில்", "பாற் கடல்ேபால", 
"பச்ைசமாலைனய" என் ம் தற்குறிப்ைப ைடய  பாடல்கள், பண்ைடக்காலத்தாரால் 
இயற்றப்ெபற்  இவ ைடய  உைரச்சிறப் ப் பாயிரங்களாக வழங்குகின்றன. 
 
    அமிழ்தி மினிய தமிழ்மடவரல்ெசய் அ ந்தவத்தின்ெப ம் பயனாக 
அவதாித்த ளிய இம்மேஹாபகாாியின் அ ைம ெப ைமகள் விாிவஞ்சி 
வி க்கப்பட்டன. 
---------------- 
 

பத் ப்பாட் ள் ன்றாவதாகிய "சி பாணாற் ப்பைட." 
 
        மணிமைலப் பைணத்ேதாண் மாநில மடந்ைத 
        (யணி ைலத்) யல்வ உ மாரம் ேபாலச் 
        ெசல் ன ழந்த ேசய்வரற் கான்யாற் க் 
        ெகால்கைர ந ம்ெபாழிற் குயில்குைடந் திர்த்த 
        ப் ஞ் ெசம்மல் சூ ப் ைடெநறித் க்          5 
        க ப் விாித் தன்ன காழக ணங்கற 
        *லயி ப் பைனய வாகி ைய நடந்  
        ெவயி ப் ற்ற ெவம்பரல் கிழிப்ப 
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        ேவனி னின்ற ெவம்பத வழிநாட் 
        காைல ஞாயிற் க் கதிர்கடா ப்பப்          10 
        பாைல நின்ற பாைல ெந வழிச் 
        சுரன் தன் மராஅத்த வாிநிழ லைசஇ 
        ைய  ழிகுெபய லழகுெகாண் ட ளி 
        ெநய்கனிந் தி ளிய க ப்பிற் க ப்ெபன 
        மணிவயின் கலாபம் பரப்பிப் பல டன்          15 
        மயின்மயிற் குளிக்குஞ் சாயற் சாஅ 
        யங்குநாய் நாவி னல்ெலழி லைசஇ 
        வயங்கிைழ லறிய வ யி ன ெதாடர்ந் 
        தீர்ந் நிலந் ேதா  மி ம்பி த் தடக்ைகயிற் 
        ேசர்ந் டன் ெசறிந்த குறங்கிற் குறங்ெகன          20 
        மால்வைர ெயா கிய வாைழ வாைழப் 
        ெவனப் ெபா ந்த ேவாதி ேயாதி 
        நளிச்சிைன ேவங்ைக நாண்மலர் நச்சிக் 
        களிச்சு ம் பரற் ஞ் சுணங்கிற் சுணங்குபிதிர்ந் 
        தியாணர்க் ேகாங்கி னவிர் ைக ெயள்ளிப்          25 
        ---------- 
        * அயி க்கைனயவாகிெயன் ம், அயி த்தைனயவாகி ெயன் ம் பாடம். 
 
        ணகத் ெதா ங்கிய (ெவம் ைல ைல)ெயன 
        வண்ேகாட் ெபண்ைண வளர்த்த ங்கி 
        னின்ெசறி நீர்த  ெமயிற்றி ெனயிெறனக் 
        குல்ைலயம் றவிற் குவி ைக யவிழ்ந்த 
        ல்ைல சான்ற கற்பின் ெமல் யன்          30 
        மடமா ேனாக்கின் வா தல் விற யர் 
        நைடெம ந் தைசஇய நன்ெமன் சீற  
        கல்லா விைளயர் ெமல்லத் ைதவரப் 
        ெபான்வார்ந் தன்ன ாியடங்கு நரம்பி 
        னின்குரற் சீறியா ழிடவயிற் றழீஇ          35 
        ைநவளம் ப நிய நயந்ெதாி பாைல 
        ைகவல் பாண்மகன் கடனறிந் தியக்க 
        வியங்கா ைவயத்  வள்ளிேயார் நைசஇத் 
        னிகூ ெரவ்வெமா  யராற் ப் ப ப்ப 
        னிவிகந் தி ந்த வா யிரவல          40 
        ெகா மீன் குைறய ெவா ங்கி வள்ளிதழ்க் 
        க நீர் ேமய்ந்த கயவா ெய ைம 
        ைபங்கறி நிவந்த பலவி னீழன் 
        மஞ்சண் ெமல் ைல மயிர்ப் றந் ைதவர          45 
        விைளயா விளங்க ணாற ெமல்கு  ெபயராக் 
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        குளவிப் பள்ளிப் பாயல் ெகாள் ங் 
        குட லங் காவலர் ம மா ெனான்னார் 
        வட ல விமயத்  வாங்குவிற் ெபாறித்த 
        ெவ றழ் திணிேதா ளியேறர்க் குட் வன் 
        வ னல் வாயில் வஞ்சி ம் வறிேத யதாஅன்           50 
        நற வா ைறக்கும் நாகு திர் ணவத் 
        தைறவாய்த் கு ந் ணி யயி ளி ெபா த 
        ைக ைன ெசப்பங் கைடந்த மார்பிற் 
        ெசய் ங் கண்ணி ெசவி த றி த்தி 
        ேநான்பகட் மண ெரா ைகெயா  வந்த          55 
        மகாஅ ரன்ன மந்தி மடேவார் 
        **நகாஅ ரன்ன நளிநீர் த்தம் 
        -------- 
        **நகாஅ வன்னெவன் ம் பாடம். 
 
        வாள்வா ெய ந்தின் வயிற்றகத் தடக்கித் 
        ேதாள் ற மைறக்கு நல்கூர் சுப்பி 
        ளாிய ைலம்பா மட் ய ாீன்ற          60 
        கிளர் ட் தல்வெரா  கி கி  யா ந் 
        தத் நீர் வைரப்பிற் ெகாற்ைகக் ேகாமான் 
        ெறன் லங் காவலர் ம மா ெனான்னார் 
        மண்மா  ெகாண்ட மாைல ெவண்குைடக் 
        கண்ணார் கண்ணிக் க ந்ேதர்ச் ெசழியன்          65 
        ற மிழ்நிைல ெபற்ற தாங்க  ம*ரபின் 
        மகிழ்நைன ம கின் ம ைர ம் வறிேத ய தாஅன்  
        ந நீர்ப் ெபாய்ைக யைடகைர நிவந்த 
        நீர்க் கடம்பின் ைணயார் ேகாைத 
        ேயாவத் தன்ன ண் ைற ம ங்கிற்          70 
        ேகாவத் தன்ன ெகாங்குேசர் ைறத்த ன் 
        (வ ைல யன்ன) வண் ைக ைடந்  
        தி க மவிழ்ந்த ெதய்வத் தாமைர 
        யாசி லங்ைக யரக்குத்ேதாய்ந் தன்ன 
        ேசயிதழ் ெபாதிந்த ெசம்ெபாற் ெகாட்ைட          75 
        ேயம வின் ைண தழீஇ யிறகுளர்ந்  
        காமர் ம்பி காமரஞ் ெசப் ந் 
        தண்பைண தழீஇய தளரா வி க்ைகக் 
        குண லங் காவலர் ம மா ெனான்னா 
        ேராங்ெகயிற் கதவ ச்சுவல் ெசாறி ந்          80 
        ங்ெகயி ெலறிந்த ெதா விளங்கு தடக்ைக 
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        நாடா நல் ைச நற்ேறர்ச் ெசம்பிய 
        ேனாடாப் ட்ைக றந்ைத ம் வறிேத யதாஅன்  
        வானம் வாய்த்த வளமைலக் கவாஅற் 
        கான மஞ்ைஞக்குக் க ங்க நல்கிய          85 
        வ ந்திற லணங்கி னாவியர் ெப மகன் 
        ெப ங்க னாடன் ேபக ஞ் சு ம் ண 
        ந  ைறக்கு நாக ெந வழிச் 
        சி  ல்ைலக்குப் ெப ந்ேதர் நல்கிய 
        பிறங்குெவள் ள வி ஞ் சாரற்          90 
        பறம்பிற் ேகாமான் பாாி ங் கறங்குமணி 
        வா ைளப் ரவிெயா  ைவயக ம ள 
        ர நன்ெமாழி யிரவலர்க் கீந்த 
        வழறிகழ்ந் திைமக்கு மஞ்சுவ  ெந ேவற் 
        கழெறா த் தடக்ைகக் காாி  நிழறிகழ்          95 
        நீல நாக நல்கிய க ங்க 
        மாலமர் ெசல்வற் கமர்ந்தனன் ெகா த்த 
        சாவந் தாங்கிய சாந் லர் திணிேதா 
        ளார்வ நன்ெமாழி யா  மால்வைரக் 
        கமழ் ஞ் சாரற் கவினிய ெநல்           100 
        யமிழ் விைள தீங்கனி ெயளைவக் கீந்த 
        ர ச்சினங் கன  ெமாளிதிகழ் ெந ேவ 
        லரவக்கடற் றாைன யதிக ங் கரவா  
        நட்ேடா வப்ப நைடப்பாி கார 
        ட்டா  ெகா த்த ைனவிளங்கு தடக்ைகத்          105 
        ளிமைழ ெபாழி ம் வளி ஞ்சு ெந ங்ேகாட்  
        நளிமைல நாட னள்ளி  நளிசிைன 
        ந ம்ேபா  கஞ ய நாகு திர் நாகக் க் 
        கு ம்ெபாைற நன்னா  ேகா யர்க் கீந்த 
        காாிக் குதிைரக் காாிெயா  மைலந்த          110 
        ேவாாிக் குதிைர ேயாாி  ெமனவாங் 
        ெக சமங் கடந்த ெவ றழ் திணிேதா 
        ெள வர் ண்ட ைகச் ெசந் கம் 
        விாிகடல் ேவ  வியலகம் விளங்க 
        ெவா தான் றாங்கிய ர ைடய ேநான்றா          115 
        ண  நாக  மகி  மார ந் 
        ைறயா  மகளிர்க்குத் ேதாட் ைண யாகிய 
        ெபா ன ற உம் ேபாக்க  மரபிற் 
        ெறான்மா விலங்ைகக் க ெவா  ெபயாிய 
        நன்மா விலங்ைக மன்ன ள்           120 
        ம வின்றி விளங்கிய வ வில் வாய்வா 
        த் ப்பி ேனாவியர் ெப மகன் 
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        களிற் த்த ம் பி ந்த கழறயங்கு தி ந்த ப் 
        பி க்கணஞ் சித ம் ெபயன்மைழத் தடக்ைகப் 
        பல் யக் ேகா யர் ரவலன் ேபாிைச          125 
        நல் யக் ேகாடைன நயந்த ெகாள்ைகெயா  
        தாங்க  மரபிற் றன் ந் தந்ைத 
        வான்ெபா  ெந வைர வள ம் பா  
        ன்னாட் ெசன்றன மாக விந்நா 
        றவாக் கண்ண சாய்ெசவிக் கு ைள          130 
        கறவாப் பான் ைல கவர்த ேனானா  
        னிற் நாய் குைரக்கும் ல்ெல னட் ல் 
        காழ்ேசார் சுவர்க் கணச்சித லாித்த 
        ழி த்த ழற்கா ளாம்பி 
        ெயால்குபசி ழந்த ெவா ங்கு ண் ம ங்குல்          135 
        வைளக்ைகக் கிைணமகள் வள் கிர்க் குைறத்த 
        குப்ைப ேவைள ப்பி  ெவந்தைத 
        மடேவார் காட்சி நாணிக் கைடயைடத் 
        தி ம்ேப ெராக்கெலா ெடா ங்குடன் மிைச  
        மழிபசி வ த்தம் டப் ெபாழிக ட்          140 
        ட கட் ட்ைகத் தயங்குமணி ம ங்கிற் 
        சி கண் யாைனெயா  ெப ந்ேத ெரய்தி 
        யாமவ ணின் ம் வ  நீயி  
        மிவணயந் தி ந்த வி ம்ேப ெராக்கற் 
        ெசம்ம ள்ளெமா  ெசல்குவி ராயி          145 
        னைலநீர்த் தாைழ யன்னம் ப்ப ந் 
        தைலநாட் ெச ந்தி தமனிய ம ட்ட ங் 
        க ஞ்சூன் ண்டகங் கதிர்மணி கழாஅல  
        ெந ங்காற் ன்ைன நித்திலம் ைவப்ப ங் 
        கானல் ெவண்மணல் கட லாய் நிமிர்தரப்          150 
        பாடல் சான்ற ெநய்த ென வழி 
        மணிநீர் ைவப்  மதிெலா  ெபயாிய 
        பனிநீர்ப் ப விற் பட் னம் படாி 
        ேனாங்குநிைல ெயாட்டகந் யின்ம ந் தன்ன 
        ங்குதிைர ெகாணர்ந்த விைரமர விறகிற்  155 
        க ம் ைகச் ெசந்தீ மாட் ப் ெப ந்ேதாண் 
        மதிேயக் க உ மாச  தி கத்  
        திேவ ேனாக்கி ைளமக ளாித்த 
        பழம்ப  ேதறல் பரதவர் ம ப்பக் 
        கிைளமலர்ப் படப்ைபக் கிடங்கிற் ேகாமான்          160 
        ற ைளயவிழ் ெதாியற் றைகேயாற் பா  
        யறற்குழற் பாணி ங்கி யவெரா  
        வறற்குழற் சூட் ன் வயின்வயிற் ெப குவிர் 
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        ைபந்நைன யவைர பவழங் ேகாப்ப ங் 
        க நைனக் காயாக் கணமயி லவிழ ங்          165 
        ெகா ங்ெகா  சுண்ைட ெகாட்டங் ெகாள்ள ஞ் 
        ெச ங்குைலக் காந்தள் ைகவிரல் ப்ப ங் 
        ெகால்ைல ெந வழிக் ேகாப ர  
        ல்ைல சான்ற ல்ைலயம் றவின் 
        விடர்கா ல வி வியன்மைல ழ்கிச்          170 
        சுடர்கான் மாறிய ெசவ்வி ேநாக்கித் 
        திறல்ேவ தியிற் த்த ேகணி 
        விறல்ேவல் ெவன்றி ேவ  ெரய்தி 
        ெவயிற் குைலஇய ப்பவிர் குரம்ைப 
        ெயயிற்றிய ரட்ட வின் ளி ெவஞ்ேசா           175 
        ேதமா ேமனிச் சில்வைள யாயெமா 
        டாமான் சூட்  னைமவரப் ெப குவிர் 
        ந ம் ங் ேகாைத ெதா த்த நாட்சிைனக் 
        கு ங்காற் காஞ்சிக் ெகாம்ப ேரறி 
        நிைலய ங் குட்ட ேநாக்கி ெந தி ந்           180 
        # ல க்கய ெல த்த ெபான்வாய் மணிச்சிரல் 
        வள் கிர் கிழித்த வ வாழ் பாசைட 
        ள்ளைரத் தாமைர கிழ்விாி நாட்ேபா  
        ெகாங்குகவர் நீலச் ெசங்கட் ேசவன் 
        மதிேச ரரவின் மானத் ேதான்           185 
        ம தஞ் சான்ற ம தத் தண்பைண 
        யந்தண ர கா வ ங்க  வியனக 
        ரந்தண் கிடங்கினவ னா  ெரய்தின் 
        வலம்பட நடக்கும் வ ண ெர த்தி 
        ரன்ெக  ேநான்பகட் ழவர் தங்ைக          190 
        பி க்ைக யன்ன பின் ழ் சி றத் த் 
        -------- 
        # ல க்க ய ல றிந்த ெவன் ம் பாடம். 
 
        ெதா க்ைக மக உ மக ைற த ப்ப 
        வி ங்கா லக்ைக யி ப் கந் ேதய்த்த 
        வ ைவப் மா ணாிசி யமைலெவண் ேசா  
        கைவத்தா ளலவன் கலைவெயா  ெப குவி          195 
        ெராிமறிந் தன்ன நாவி னிலங்ெகயிற் க் 
        க மறிக் காதிற் கைவய ப் ேபய்மக 
        ணிண ண்  சிாித்த ேதாற்றம் ேபாலப் 
        பிண ைகத் ச் சிவந்த ேப கிர்ப் பைணத்தா 



 15

        ளண்ணல் யாைன ய வி க ளவிப்ப          200 
        நீறடங்கு ெத வினவன் சாறயர் ர் 
        ேசய்த்  மன்  சிறி நணி ய ேவ 
        ெபா நர்க் காயி ம் லவர்க் காயி  
        ம மைற நாவி னந்தணர்க் காயி  
        கட ண் மால்வைர கண்வி த் தன்ன          205 
        வ ைடயா வாயிலவ ன ங்கைட கு கிச் 
        ெசய்ந்நன்றி யறித ஞ் சிற்றின மின்ைம  
        மின் க ைடைய  மினிய னாத ஞ் 
        ெசறிந் விளங்கு சிறப்பி னறிந்ேதா ேரத்த 
        வ ஞ்சினர்க் களித்த ம் ெவஞ்சின மின்ைம           210 
        மாணணி குத  மழிபைட தாங்க ம் 
        வாண்மீக் கூற்றத்த்  வயவ ேரத்தக் 
        க திய  த்த ங் கா றப் ப த  
        ெமா வழிப் படாைம  §ேமா ய ணர்த  
        மாிேய ண்க ணாிைவய ேரத்த          215 
        வ றி மடம் ப த  மறி நன் குைடைம ம் 
        வாிைச யறித ம் வைரயா  ெகா த்த ம் 
        பாிசில் வாழ்க்ைகப் பாிசில ேரத்தப் 
        பன்மீ ன வட் பான்மதி ேபால 
        வின்னைக யாயேமா ந்ேதாற் கு கிப்          220 
        ைபங்க கம் பாம் பி த் தன்ன 
        வங்ேகாட் ச் ெசறிந்த வவிழ்ந் ங்கு திவவின் 
        மணிநிைரத் தன்ன வனப்பின் வாயைமத்  
        --------- 
        *( இந்தக் ேகா  மற்ற பக்கங்களில் உள்ள .) 
        § ஊ ய ணர்த ெமன் ம் பாடம். 
 
        வயி ேசர் ெபா கிய வைகயைம யகளத் க் 
        கானக் குமிழின் கனிநிறங் க ப்பப்          225 
        கழ்விைனப் ெபா ந்த பச்ைசெயா  ேதம்ெபய் 
        தமிழ் ெபாதிந் தி ற்  மடங்கு ாி நரம்பிற் 
        பா ைற ற்றிய பயன்ெறாி ேகள்விக் 
        கூ ெகா ளின்னியங் குரல்குர லாக 
        ெனறி மரபிற் பண்ணி யானா           230 
        ேவார்க்கு கிழ்த்த ைகயிைன ெயன  
        மிைளேயார்க்கு மலர்ந்த மார்பிைன ெயன  
        ேமேரார்க்கு நிழன்ற ேகா ைன ெயன ந் 
        ேதேரார்க் கழன்ற ேவ ைன ெயன  
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        நீசில ெமாழியா வளைவ மாசில்          235 
        காம் ெசா த் தன்ன வ ைவ டீஇப் 
        பாம் ெவகுண் டன்ன ேதற னல்கிக் 
        காெவாி ட் ய கவர்கைணத் ணிப் 
        விாி கச்ைசப் கேழான் றன் ன் 
        பனிவைர மார்பன் பயந்த ண்ெபா ட்          240 
        ப வ ன் வழாஅப் பல்ேவ ற சில் 
        வாணிற விசும்பிற் ேகாண்மீன் சூழ்ந்த 
        விளங்கதிர் ஞாயி ெறள் ந் ேதாற்றத்  
        விளங்குெபாற் கலத்தில் வி ம் வன ேபணி 
        யானா வி ப்பிற் றானின் ட் த்          245 
        திறல்சால் ெவன்றிெயா  ெதவ் ப் ல மகற்றி 
        விறல்ேவன் மன்னர் மன்ெனயின் க்கி 
        நயவர் பாணர் ன்கண் டீர்த்தபின் 
        வயவர் தந்த வான்ேகழ் நிதியெமா  
        ப வ வானத் ப் பாற்கதிர் பரப்பி          250 
        வ வான்மதி ர்ெகாண் டாங்குக் 
        கூ ளி ெபா த வ வாழ் ேநான்குறட் 
        டாரஞ் சூழ்ந்த வயில்வாய் ேநமிெயா  
        சிதர்நைன க்கின் ேசேணாங்கு ெந ஞ்சிைனத் 
        ததர்பிணி யவிழ்ந்த ேதாற்றம் ேபால          255 
        ள்ளரக் ெகறிந்த க்கு  ேபார்ைவக் 
        க ந்ெதாழில் விைனஞர் ைகவிைன ற்றி 
        ------- 
        ( * இந்தப் பக்கம் ைகெய த் க் குறிப்பாகப் ப திப்பில் உள்ள  ) 
        232:பதிற்.63: 5 ; றநா. 10;        218 -9' ெப ங்: ப. 101: 91 
 
        ர்ந் ெபயர் ெபற்ற ெவழினைடப் பாகெரா  
        மாெசல ெவாழிக்கு மத ைட ேநான்றாள் 
        வாண் கப் பாண் ல் வலவெனா  தாீஇ          260 
        யன்ேற வி க்குமவன் பாிசின் ெமன்ேறட் 
        கிலணி (யல்குற்) ளங்கியன் மகளி 
        ரகி ண விாித்த வம்ெமன் கூந்த ன் 
        மணிமயிற் கலாப மஞ்சிைடப் பரப்பித் 
        ணிமைழ தவ ந் யல்கைழ ெந ங்ேகாட்          265 
        ெடறிந்  மிறந்த ேவற்ற ஞ் ெசன்னிக் 
        குறிஞ்சிக் ேகாமான் ெகாய்தளிர்க் கண்ணிச் 
        ெசல் ைச நிைலஇய பண்பி 
        னல் யக் ேகாடைன நயந்தனிர் ெச ேன. 
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        - - - - - - - - - - 
 
    இதன் ெபா ள். 
 
    1 -2 [மணிமைலப் பைணத்ேதாண் மாநில மடந்ைத, (யணி ைல)த் யல் வ உ 
மாரம் ேபால: ] பைண ேதாள் மா நிலமடந்ைத மணி மைல (அணி ைல) 

யலவ உம் ஆரம் ேபால - ங்கிலாகிய ேதாைள ைடய ெப ைமயிைன ைடய 
மண்மக ைடய மணிகள்தங்கின மைலயாகிய (அழகிைன ைடய  ைலயிற்) 
கிடந்தைச ம் த் வடம்ேபால, 
 
    (குறிப் ) இ தல், 40 -ம் அ  இ தியாக ள்ள அ களால், 
நல் யக்ேகாடனிடத் ப் பாிசில்ெபற் ப் பலவைகச்சிறப்ேபா வ ம்பாணன், 
இைடவழியில் வ ைமத் ன்பத்தால்வ ந்திக் கவைல ற்  விற யேரா ம் 
சுற்றத்ேதா மி ந்த பாணெனா வைனக்கண்  இரங்கி அவ ைடயவ ைமையப் 
ேபாக்க நிைனந்  நல் யக்ேகாடனிடத்ேத ஆற் ப்ப த்தற்கு அவைன 

ன்னிைலயாக்கல் கூறப்ப கின்ற . மிைய மடந்ைதெயன்ற , வட ல் 
வழக்குப்பற்றி; "நாெணன்  நல்லாள்" என்பதனா ணர்க. ங்கில்கள் 
நிலமடந்ைதயின் ேதாள்களாக உ வகம்ெசய்யப்பட்டன. யல்வரல் - அைசத ல். ஆரம் 
- த்  வடம். 
 
    3 -4 [ெசல் ன ழந்த ேசய்வரற் கான்யாற் க், ெகால்கைர ந ம் ெபாழில்:] ேசய் 
வரற் கைர ெகால் கான்யாற் ச் ெசல் னல் உழந்த ந  ெபாழில் - 
மைலதைலயினின் ம் வ தைல ைடய கைரையக் குத் கின்ற  காட்டாற்றிடத்  
ஓ கின்ற னலாேல வ ந்தின நறிய ெபாழி டத் , இர ண் மைலயினின் ம் ழ்ந்  
இர ண்  ஆற்றிைடக்குைறையச் சூழ் வந்  பின்னர்க் கூ த ன், த் வடம் 
உவைமயாயிற் ; இ  ெமய் வ மம். ெப க்காற் ேகா கள் வ ந் த ன், 
உழந்தெவன்றார். இத னாற்பயன். ஆற்றிைடக்குைறயில் 
நின்றமரம்இளேவனிற்காலத்  மிக ம் த்ததாயிற் . 
 
    (கு - .) ேசய்ைம - ெந ந் ரம். அஃ  இங்ேக மைல ச்சிக்கு ஆயிற் . ந ைம -
நல்லமணம். ெபாழில் -ேசாைல. த் வடம் காட்டாற்றிற்கு உவைம. ெமய் வமம் -
நால்வைக வமத் ள் ஒன் . அ  வ வினால் ஒ  ெபா ள் மற்ெறான்றற்கு 
உவைமயாவ ; ' யிைட' என்ப ேபால. ேகா கள் -மரக்கிைளகள். த்த  -
ெபா ெபற்ற . 
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    4 -8 [குயில்குைடந் திர்ந்த, ப் ஞ் ெசம்மல் சூ ப் ைடெநறித் க், க ப்  விாித் 
தன்ன காழக ணங்கற, எயி ப் பைனய வாகி ைய  நடந் , ெவயி ப் ற்ற 
ெவம்பரல் கிழிப்ப;] 
 
    காழ் அகம் ணங்கு அறல் குயில் குைடந்  உதிர்த்த   ெசம்மல் சூ  

ைடெநறித்  க ப்  விாித்தன்ன ேவனில் நின்ற (9) -க ைமைய இடத்ேத ைடய, 
ண்ைமைய ைடய அறல் குயில்கள் அலகா ளர்ந்  உதிர்த்த திய க்களாகிய 

வாடைலச்சூ த் தம்மிடெமல்லாம் அறல் பட்  மயிைர விாித்தாெலாத்த தன்ைமயவாக 
இளேவனில் நின்றெவன்க. 
 
    ெபாழி டத்  அறெலன்க. 
 
    ெவயில் உ ப்  உற்ற ெவம் பால் - ெவயிலால் ெவம்ைம ற்ற ெவவ்விய ப க்ைக, 
 
    அயில் உ ப்  அைனயவாகி கிழிப்ப சுரன் மராத்த வாிநிழல் தல் அைசஇ(12) ஐ  
நடந்  -ேவல் காய்ந்த தன்ைமயவாய் அ ையக் கிழிக் ைகயினாேல 
அ ங்கானகத் நின்ற கடம்பி ைடய ெசறியாத நிழைல ைடத்தாகிய அ யிேல 
இைளப்பாறிப் பின்  ேபாகேவண் த ன், ெமத்ெதன நடந் , 
 
    (கு - .) காழ் -க ைம.அறல் -க மணல். ெசம்மல் -பழம் . ெநறித்  -ெநளித் . 
க ப்  -கூந்தல். அலகு -பறைவயின் க்கு, வாடல் - வாடற் . இளேவனில் -சித்திைர 
ைவகாசி மாதங்கள். ப க்ைக -ப க்ைகக்கல். உ ப்  -ெவம்ைம. ப க்ைகக்கல் க்குக் 
காய்ந்தேவல் உவைம. ஐம்ைம -ெமன்ைம;"ஐத  ழிகுெபயல்"(13) என்பர்பின் ம். 
மராம் - கடப்பமரம். அைசதல் -இைளப்பா தற்குத் தங்கல். 
 
    9 -11. [ேவனி னின்ற ெவமபத வழிநாட், காைல ஞாயிற் க் கதிர் கடா ப்பப், 
பாைல நின்ற பாைல ெந வழி;] ேவனில் நின்ற காைல வழி நாள் ஞாயிற் க் கதிர் 
கடா ப்ப ெவம்பதம் பாைல நின்ற பாைல ெந வழி - இளேவனில் நிைலெபற்ற 
காலத் க்குப் பின்னாகிய நாளிேல ஞாயிற்றி ைடய கதிர் ெவம்ைமையச் 
ெச த்தைலச் ெசய்ைகயினாேல ெவய்ய ெசவ்விைய ைடய பாைலத்தன்ைம 
நிைலெபற்றைமயாற் பிறந்த பாைலநிலமாகிய ெதாைலயாத வழியிைன ைடய 
சுரெனன்க(12) 
 
    * "ந நிைலத்திைணேய" என் ஞ் சூத்திரத் ைரயாற் பாைலத்தன்ைம கூறினாம்; 
அ ெகாண்  உணர்க. பாைலநின்ற பாைலவழி, "ஆ ெசன்றவியர்" ேபால்நின்ற . 
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    (கு - .) வழி - பின். ஞாயி  - சூாியன். கடா த்தல் - ெச த் தல். 
இளேவனி க்குப்பின் வந்தகாலம் ேவனிலாத ன், 'ஞாயிற் க் கதிர்கடா ப்ப' 
என்றார். பதம் - காலம். பாைலத்தன்ைமயாவ , காைல ம் மாைல ம் நண்பகலன்ன 
க ைம கூரச் ேசாைல ேதம்பிக் கூவல்மாறி நீ ம் நிழ மின்றி நிலம் பயன் றந்  

ள் ம்மா ம் லம் ற்  இன்பமின்றித் ன்ப ெப வெதா  காலம். 
"ந நிைலத்திைணேய" என் ஞ் சூத்திரத் ைரயில், பாைலத்தன்ைமகூறினாெமன்  
எ தியி த்த ன், இந் க்கு ன்ேப நச்சினார்க்கினியர், ெதால்காப்பியத் க்கு 
உைரெசய்தைம ெபறப்ப கின்ற ; இந் ல், 28 -ம் அ த யவற்றின் 
விேசட ைர ம் இதைன வ த் ம். ஆ ெசன்றவியர் - 
வழியிற்ெசன்றதனா ண்டாகிய ேவர்ைவ. 
 
    12. (சுரன் தன் மராஅத்த வாிநிழ லைசஇ) என்பதைன ன்ேன கூட் க. 
 
    (கு - .) இவ்வ , 7 -ம் அ த யவற்ெறா  ன்  கூட்டப்ெபற்ற . 
 
    13 - 4. (ஐ  ழிகுெபய லழகுெகாண் ட ளி, ெநய்கனிந் தி ளிய க ப்பின்:) அ ளி 
ஐ  ழ் இகு ெபயல் அழகுெகாண்  ெநய் கனிந்  இ ளிய க ப்பின் - உலகிற்கு 
அ தைலச்ெசய்  ெமல் தாய் ழ்ந்  தாழ்கின்ற மைழயின  இழைகத் 
தன்னிடத்ேத ெகாண்  எண்ெணயிேல ற் ப்ெபற்  இ ண்ட மயிாிைன ம், 
 
    (கு - .) இனி பாண டன்வந்த விற யாின் ேகசாதிபாதவ ணைன 
கூறப்ப கின்ற . ெதய்வமகளிைரப் பாதாதிேகசாந்தமாக ம், மானிட மகளிைரக் 
ேகசாதிபாதாந்தமாக ம் வ ணித்தல் மர . ெழன் தனிைல விைனெயச்சப் 
ெபா ளில்வந்த . "எண்ெண  நான  மிைவ ழ்கி" (சீவக. நரமக. 135) என்ப  
ஈண் ள்ள 'ெநய்கனிந்தி ளியக ப் ' என்பதன் ெபா ைளத் த விய . 
 
    14 - 6. (க ப்ெபன, மணிவயிற் கலாபம் பரப்பிப் பல டன், மயின் மயிற் குளிக்குஞ் 
சாயல்:) மயில் பல டன் மணி வயின் கலாபம் க ப்ெபனப் பரப்பி மயில் குளிக்கும் 
சாயல் - மயில்கள் பல ங்கூ  நீலமணிேபா ங் கண்ணிைன ைடய ேதாைககைள 
மகளிர் மயிைரவிாித்தாற்ேபால விாித் ப் பார்த்  இவர்கள் சாயற்கு ஒவ்ேவெமன்  
ேபட் ற்குள்ேள ெசன்  மைறதற்குக் காரணமாகிய கட் லனாகிய ெமன்ைமயிைன ம், 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    * ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், அகத்திைணயியல், 9. 
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    (கு - .) கண்ெணன்ற , மயி ன்பீ யி ள்ள கண்கைள; வயின் - இடம். 
ஐம் லன்களி ம் ெமன்ைம ண்ைமயின், ‘கட் லனாகிய ெமன்ைம’ என்றார். 
சிந்தாமணியில் “ேசந்ெதாத்தலர்ந்த” (8) என் ஞ்ெசய் ளில், ‘அமிர்தன்னசாயல்’ 
என்பதற்கு இவர் எ திய உைரையப்பார்க்க. 
 
    16 -8. சாஅய் உயங்கு நாய் நாவின் நல்ெலழில் அைசஇ வயங்கு இைழ உலறிய 
அ யின் - ஓ யிைளத்  வ ந் கின்ற நாயின  நாக்கி ைடய நல்ல அழைகவ த்தி 
வ ைமயாேல விளங்குகின்ற சிலம்  த யன இன்றிப் ெபா வழிந்த அ யிைன ம், 
 
    (கு - .) மகளிர்க ைடய அ க்கு வ ந்தியநாயின்நாைவ உவைம கூ தல், 
“வ ந் நாய் நாவிற் ெப ந்தகு சீற ” (ெபா ந. 42), “மதந்த  ஞம  நாவி னன்ன, 

ளங்கியன் ெம ந்த கல்ெபா  சீற ” (மைலப . 42 -3), “நாயநாச் சீற ” (சீவக. 
த்தி. 96), “வ ந் நாய் நாவி னணி ெகாள் சீற ” (கூர்ம. இராமன்வனம். 15) 

என்பவற்றா ம் அறியப்ப ம். 
 
    18 -9. [அ ெதாடர்ந், தீர்ந் நிலந் ேதா  மி ம்பி த் தடக்ைகயின்:] ஈர்ந்  நிலம் 
ேதா ம் இ  பி  தட ைகயின் அ  ெதாடர்ந்  - இ க்கப்பட்  நிலத்ேதெசறி ம் காிய 
பி யின  ெப ைமைய ைடய ைகேபாலத் தா ம் அ ேயாேட ெதாடர் பட்  

ைறயாற் ப த் , 
 
    (கு - .) இ ைம - க ைம. பி  - ெபண்யாைன. தட - ெப ைம; 
உாிச்ெசால்; ”தட ங் கய  நளி ம் ெப ைம” (ெதால். உாி. 22.) 
 
    20 -21. [ேசர்ந் டன் ெசறிந்த குறங்கிற் குறங்ெகன, மால்வைரெயா கிய வாைழ:] 
 
    மால் வைர ஒ கிய வாைழெயனச் ேசர்ந்  – ெப ைமைய ைடய மைலயிேல 
ஒ ங்குபடவளர்ந்த வாைழெயனத் திரண் , ேசெரன் ம் உாிச்ெசால் தனிைலயாகச் 
ேசர்ந்ெதன் ம் விைனெயச்சம் வந்த . 
 
    குறங்குடன் ெசறிந்த குறங்கின் - ஒ குறங்குடேன ஒ குறங்கு ெந ங்கியி க்கின்ற 
குறங்கிைன ம், 
 
    (கு - .) ேசெரன்ப  திரட்சிைய ணர்த் வேதார் உாிச்ெசால்; “ேசேரதிரட்சி” 
(ெதால். உாி. 65.) என்பதனா ம் உணர்க. குறங்கு - ைட. 
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    21 -2. வாைழப் ெவனப் ெபா ந்த ஓதி - வாைழயின  ெவன் ம்ப  அழகு 
ெபற்ற பனிச்ைசயிைன ம், 
 
    (கு - .) ஓதி - கூந்தல்; பனிச்ைச - வாைழப் வ வாக க்கப்ப ம் கூந்தல் 
வ வம். 
 
    22 -4 [ஓதி. நளிச்சிைன ேவங்ைக நாண்மலர் நச்சிக், களிச்சு ம் பரற் ஞ் சுணங்கிற் 
சுணங்குபிதிர்ந் :] களி சு ம்  நளி சிைன ேவங்ைக நாள் மலர் நச்சி ஓதி அரற் ம் 
சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்  -களிப்பிைன ைடய சு ம்பகள் ெசறிவிைன -

ைடத்தாகிய ெகாம்பிைன ைடய ேவங்ைகயின  நாட்காலத்  மலெரன்  வி ம்பிப் 
பா  ஆரவாாிக்கும் ஓாிடத்திற்ேறான்றிய சுணங்குடேன ஓாிடத்திற்ேறான்றிய சுணங்கு 
பிதிர்பட் , 
 
    (கு - ) சு ம் கள் -வண் கள். நளி -ெந க்கம். சிைன -மரக்கிைள. ேவங்ைக -
ஒ வைகமரம். நாட்காலம் -மல ம்காலம். சுணங்கு -ேதமல். பிதிர்தல் -சித தல். 
ேதம க்கு ேவங்ைகப்  உவமம். 
 
    25 -6 யாணர் ேகாங்கின் அவிர் ைக எள்ளி ண் அகத்  ஒ ங்கிய (ெவம் ைல) -

திதாகப் த்தைல ைடய ேகாங்கின  விளங்குகின்ற ைகைய இகழ்ந்  ெமல் ய 
பணிகள் இைடயிேல கிடக்கின்ற (வி ப்பத்ைத ைடய ைலயிைன ம்) 
 
    (கு - ) யாணர் - ைம. ேகாங்கு -ஒ வைகமரம். ைக -அ ம் . பணிகள் -
ஆபரணங்கள் . அகம் -உள்;. ெவம்ைம -வி ப்பம். 
 
    26 -8 [( ைலெயன,) வண்ேகாட் ெபண்ைண வளர்த்த ங்கினின்ெசறி நீர்த  
ெமயிற்றின்:] வண் ேகாள் ெபண்ைண ( ைலெயன) வளர்த்த ங்கின் இன்ெசறி நீர் 
த ம் எயிற்றின் -ெபாிய குைலயிைன ைடய பைன ( ைலெயன் ம்ப ) வளர்த்த 

ங்கின  இனிய ெசறிந்தநீர் தன்னீர்ைமயால் தா ம் எயிற்றிைன ம், 
 
    (கு - ) வண்ைம -ெப ைம. ேகாள் -காய்க்குைல. ெபண்ைண - பைன. எயி  -பல். 
 
    28 -30. [எயிெரனக், குல்ைலயம் றவிற் குவி ைக யவிழ்ந்த, ல்ைல சான்ற 
கற்பின்:] குல்ைல அம் றவில் குவி ைக எயிெறன அவிழ்ந்த ல்ைல சான்ற கற்பின் 
-கஞ்சங்குல்ைலைய ைடய அழகிய காட்டகத்ேத குவிந்த அ ம்  எயிெறன் ம்ப  
ெநகிழ்ந்த ல்ைலசூ த ற்கைமந்த கற்பிைன ம், 
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    கற்பின் மிகுதிேதான்ற ல்ைலசூ தல் இயல் . 'க ப்பிற் க ப் ' என்ப  தல் 
இத் ைண ம் இைய த்ெதாைட. திாிந்  வந்தெதன்றறிக.; *"இ வா ெயான்றல்" 
என் ஞ் சூத்திரத் ட் கூறினாம். 
 
    (கு - ) கஞ்சங்குல்ைல -கஞ்சா.; "கஞ்சங் குல்ைல கஞ்சா வாகும்" என்ப , 
பிங்கலநிகண் . ற  - ல்ைலநிலம் ; கா . கற்பின்மிகுதிேதான்ற மகளிர் 

ல்ைலமாைலசூ தைல, " ல்ைலயந்ெதா ைடய ந்ததி" [பிர ங்க ைல) 
என்பதனா ணர்க; " ல்வாய்நின் ேபர்க்குணம் ெபற்ேறற் கிடந் தந்ெதன் 

ன்னிற்ைபேய" என்ப  தி வாவ ைறக்ேகாைவ, 13. 
    - - - - - - - - - - - 
    *ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், ெசய் ளியல், **16. 
 
    30 -31. ெமல் யல்மடமான் ேநாக்கின் வாள் தல் விற யர் - ெமல் ய 
இயல்பிைன ம், மடப்பத்திைன ைடய மான்ேபா ம் பார்ைவயிைன ம் 
ஒளிைய ைடத்தாகிய த ைன ைடய விறல்பட ஆ மகளிர், 
 
    க ப்பிைன ம், (14) ஓதியிைன ம் (22) த ைன ம், ேநாக்கிைன ம் (31) 
எயிற்றிைன ம் (28) ( ைலயிைன ம்) (26) குறங்கிைன ம் (20) அ யிைன ம் (18) 
சாய ைன ம் (16) ெமல் ய இயல்பிைன ம் , கற் பிைன  (30) ைடய 
விற யெரன்க. 
 
    (கு - ) மடப்பம் -ெகா த்தக்ெகாண்  ெகாண்ட விடாைம. தல் - ெநற்றி. விறல் -
சத் வம்; அஃதாவ  ேவம் தின்றார்க்குத் தைலந ங்குவ ேபால, அஞ்சத்தக்க  

த யவற்ைறக் ேகட்டவிடத் ப்பிறந்த உள்ள நிகழ்ச்சியால் தாேமேதான் ம் 
ந க்க தலாயின. 
 
    32 -3 நைட ெம ந்  அைசஇய நல் ெமல் சீற . கல்லா இைளயர் ெமல்ல ைதவர - 
நைடயால் இைளத்  ஓய்ந்த நன்ைமைய ைடய ெமல் ய சிறிய அ ையத் 
தம்ெதாழிைலெயாழிய ேவ கல்லாத இைளயர் ெமத்ெதன்  வ ட. 
 
    (கு - ) சீற  -சி ைம அ . ைதவர -தடவ. 
 
    34 -5 ெபான் வார்ந்தன்ன ாி அடங்கு நரம்பின் இன் குரல் சி யாழ் இடவயின் 
தழீஇ -ெபாற்கம்பியிைனெயாத்த க்கடங்கின நரம்பின  இனிய ஓைசைய ைடய 
சிறிய யாைழ இடப்பக்கத்ேத த வி, 
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    (கு - ) வார்தல் -ஒ குதல். யாழ்த்தந்தி நரம்ைப க்கிச் ெசய்யப்ப வதாத ன் , 
' ாியடங்குநரம் ' என்றார். "ெபான்வார்ந் தன்ன ாியடங்கு நரம்பின், ெறாைடயைம 
ேகள்வி யிடவயிற் றழீஇ" (ெப ம்பாணாற் ப்பைட, 15 -6) என்ப  இவ்வ களின் 
ெபா ைள வற் த் கின்ற . 
 
    36 -7 ைநவளம் ப நிய நயம் ெதாி பாைல ைகவல் பாண்மகன் கடன் அறிந்  
இயக்க -நட்டபாைடெயன் ம் பண் ற்றப்ெபற்ற இனிைம ெதாிகின்ற பாைலயாைழ 
வாசித்தைலவல்ல பாணனாகியமகன் வாசிக்கு ைறைமைய அறிந்  வாசிக்க, 
 
    (கு - ) நட்டபாைட -ஒ வைகப்பண்; அ  பகற்பண் பன்னிரண்ட ள் ஒன் . 
பாைலயாழ் - ஒ வைகயாழ்.; இவ்வ க ம், "ைநவளம் ப நிய பாைல வல்ேலான்" 
(குறிஞ்சிப்பாட் , 146) என்ப ம் ஒத் ள்ளன. 
 
    38. இயங்கா ைவயத்  வள்ளிேயார் நைசஇ -வள்ளிேயாாின்ைமயின் பாிசிலர் 
ெசல்லாத உலகத்ேத பாிசில் த வாைர வி ம்பி, 
 
    இனி இயங்கும்ைவயம் சகடமாக ன், உலகத்திற்கு இயங்காைவயெமன 
ெவளிப்பைட கூறிற் மாம். 
 
    (கு - ) வள்ளிேயார் -ெகாைடயாளிகள். சகடம் -வண் . ைவயெமன்பதற்குப் 

மிெயன் ம் வண் ெயன் ம் இரண் ெபா ண் . இதற்குச் 
ெசய்தி க்கும்ெபா ள் மிகப் பாராட்டற்பால . 
 
    39. னி கூர் எவ்வெமா  யர் ஆற் ப்ப ப்ப -தன்ைன ெவ த்தல்மிக்க 
வ த்தத்ேதாேடகூ ன வ ைம நின்ைனக் ெகாண்  ேபாைகயினாேல, 
 
    (கு - ) னி -ெவ ப் . 'ஆற் ப்ப ப்ப' என்ப  இந் ற் ெபயைரக் 
குறிப்பிக்கின்ற . 
 
    40. னி  இகந்  இ ந்த  வாய் இரவல -வழிவ த்தந் தீர்ந்தி ந்த ேபரறி  
வாய்த்தற்ெறாழிைல ைடையயாய இரவல, 
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    (கு - ) னி  -ெவ ப் ; இங்ேகவ த்தத்திற்கு ஆயிற் . ைம - ேபரறி ; 
"அளியன் றாேன வா யிரவலன்" (தி காற் ப்பைட, 284) "ேவ ேவ யர்ந்த 

வா ெயாக்கல்" , " வாய்க் ேகா யர்" (பட் னப்பாைல, 214, 253)) 
 
    யர் ஆற் ப்ப க்ைகயினாேல ேபாந்  (39) விற யர் தம் ைடய (31) சீற ைய 
(32) ெவம்பரல் (8) அயி ப்பைனயவாகிக் (7) கிழிக்ைகயினாேல (8) 
வாிநிழலைசஇப் (12) பின் ம் ஆற் ந்தைகெபற ஐ நடந்  (7) அந்நைடயால் 
இைளத்  ஓய்ந்த அ ைய (32) இைளயர் ைதவரப் (33) பாண்மகன் (37) பாைலைய 
(36) இயக்க (37) வள்ளிேயார் நைசஇச் (38) சீறியாழ் இடவயிற்றழீ (35) 

னிவிகந்தி க்;க இரவலெவன க்க. 
 
    41 -2 ெகா  மீன் குைறய ஒ ங்கி வள் இதழ் க நீர் ேமய்ந்த கயவாய் எ ைம -
ெகா விய மீன் ணியநடந்  வளவிய இதைழ ைடத்தாகிய ெசங்க நீர்ப் -

ைவத்தின்ற ெபாிய வாைய ைடய எ ைம, 
 
    (கு - ) ேசரன் த ய தமிழ்நாட்டரசர் வ ம் மிக்கபாிசில் தாரார்; 
மிக்காிசிைலத்த பவராகிய ேபகன் த ய ஏ வள்ளல்க ம் இப்ெபா  இலர். 
ஆதலால், நீ நல் யக்ேகாடன்பாற்ெசல்' என வற் த்திக் கூ ம்பாணன், த ல் 
ேசரன் இராசதானியாகிய வஞ்சியினிைலைம ையக் கூ கின்றான். ெகா மீன் -
ஒ வைக மீ மாம்; "கழனி ழவர் சூட்ெடா  ெதாகுக்குங், ெகா மீன்" ( றநா , 
13) .குைறய - ண்டமாக. கய, ெப ைமைய ணர்த் வேதார் உாிச்ெசால். 
 
    43 -4 ைபங்கறி நிவந்த பலவின் நீழல் மஞ்சள் ெமல் ைல மயிர்ப் றம் ைதவர -பசிய 
மிளகுெகா படர்ந்த பலாவினீழ ேல மஞ்சளின  ெமல் யஇைல தன  
மயிைர ைடய ைகத்தடவ, 
 
    45. விைளயா இளங்கள் நாற ெமல் கு ெபயரா - ற்றாத இைளயேதன் நாற ெமன்  
அைசயிட் , 
 
    (கு - ) கள், க நீர்ப் வி ள்ள . அைசயி தல் - த ல் உண்டதைனச் சிறி  
சிறிதாக மீட் ம் வாயில் வ வித் க் க த்  உண் தல். 
 
    46. குளவி பள்ளி பாயல் ெகாள் ம் -காட் மல் ைகயாகிய ப க்ைகயிேல 

யில்ெகாள் ம், 
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    (கு - ) காட்  மல் ைக ெயன்ற , உதிர்ந் கிடக்கும் காட்  மல் ைகப் க்கைள; 
அக்ெகா கைள மாம். 
 
    47 . குட லம் காவலர் ம மான் -ேமற்றிைசக்கண் ள்ள நிலத்ைதக் 
காத்தற்ெறாழிைல ைடய ேசரர் கு ள்ேளான், 
 
    எ ைம நீழ ேல ைதவரப் ெபயராக்ெகாள் ம் குட லெமன க்க. 
 
    (கு - ) குடக்கு+ லம்= குட லம்; குடக்கு -ேமற்கு. 
 
    47 -9. ஒன்னார் வட ல இமயத்  வாங்கு வில் ெபாறித்த எ  உறழ்திணி ேதாள் 
இயல் ேதர் குட் வன் -பைகவ ைடய வடக்கின்கண் உள்ளதாகிய நிலத்திடத்ேத 
நிற்கும் இமவானின்கண்ேண வைள ம் வில்ைலைவத்த கைணயத்ைதமா ப ம் 
திணிந்தேதாளிைன ம் நடக்கின்ற ேதாிைன ைடய குட்டநாட்ைட ைடய ேசரன், 
 
    (கு - ) ஒன்னல் -ெபா ந்தல். இமயம் -இமயமைல. விற்ெபாறித்த - வில்ைல 
எ வித்த; விற்ெகா  ேசரர்க கு உாிய . ேசரெனா வன், தன்னாட் ற்கும் 
இமயமைலக்கும் இைடேய ள்ள நாட்டரசர்களாகிய பைகவைர ெவன் ெசன்  
அம்;மைலயில் வில்ைலப்ெபாறித்தாெனன்ப ம், அதனால் இமயவரம்பெனன்  ெபயர் 
ெபற்றாெனன்ப ம் பைழயவரலா ,. இதைன "அைமவர ல வி யிமயம் விற்ெபாறித், 
திமிழ்கடல் ேவ த் தமிழகம் விளங்கத் , தன்ேகா னிறீஇ" (பதிற் ப்பத் . 2 -ம்பத் , 
பதிகம்) , "இமயஞ் சூட் ய ேவம விற்ெபாறி, மாண்விைன ெந ந்ேதர் வானவன்" 
( றநா. 39) , விடர்ச்சிைல ெபாறித்த விறேலான்" (சிலப். ந கற். 136) 
என்பவற்றா ணர்க. எ  -கைணயமரம். இ  ேகாட்ைடவாயி ற் கதவின் 
உட் றத்ேத கு க்காகப் ேபாடப்ப வ ; றநா , 14 -ம் பாட் ன் 
குறிப் ைரையப்பார்க்க. இ  யாைனையத் த க்குமரெமன் ம் கூறப்ப ம். இ  

ரர்ேதா க்கு உவமமாகக் கூறப்ப தைல "எ றழ்திணிேதாள்" ( றநா, 69) 
என்பதனா ணர்க. குட்டநாெடன்ப  மைலநாட் ன் உள்நா களில் ஒன் ; 
அதைன உைடயவனாத ன், ேசரன் குட் வெனன்  கூறப்ப வான்; அ , 
ெகா ந்தமிழ்நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன் ; "ெதன்பாண்  குட்டங் குடங்கற்கா" 
என் ம் பைழயெவண்பாவா ணர்க. 
 
    50. வ  னல் வாயில் வஞ்சி ம் வறி  -ெப குகின்ற நீைர ம், ேகா ர 
வாயிைல ைடய வஞ்சிெயன் ம் த ம்பாிசில் சிறியதாயி க்கும். 
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    ம மான் (47) குட் வன் (49) அவ ைடய வஞ்சி ம் வறிெதன க்க. 
 
    அதாஅன்  -அவ் ரன்றி, 
 
    (கு - ) வஞ்சிக்குக் கீழ்த்திைசக்கண்ேண தி க்குணவாயிெலன்பேதா 

ாி ந்தெதன்  ெதாித ன் இங்ேக ள்ள 'வாயில் வஞ்சி' என்பதற்குக் 
குணவாயிெலன் ம் ஊைர ைடயதான வஞ்சிநகர ெமன்  ெபா ள்கூறி ம் 
ெபா ந் ம்; "குணவாயிற் ேகாட்டத் தரசு றந்தி ந்த" (சிலப்பதிகாரம்) என்பதன் 
உைரையப்பார்க்க. வஞ்சிக்கு ேமற்ேக குடவாயிெலன்  ஓ ாி ந்தெதன் , றநா , 
74 -ம் பாட் ன் பின் ள்ள பைழய வாக்கியத்தால் ெதாியவ கின்ற . ஒ  
ெகா யின்ெபயராகிய வஞ்சிெயன்ப  அதைன மிகுதியாக உைடய ஊ க்குப் 
ெபயராயிற் ; "ெபாற்ெகா ப்ெபயர்ப் ப உம் ெபான்னகர்", " ங்ெகா ப் ெபயர்ப்ப ந், 
தி ந்திய நன்னகர்" (மணிேமகைல, 26 -ம் காைத, 92; 28 -ம் காைத; 101 -2) 
என்பவற்றாலறிக. வறிெதன்ப  சிறிெதன் ம் ெபா ளதாதைல, "வறி வடக் 
கிைறஞ்சிய சீர்சால்ெவள்ளி" (பதிற். 24) "வறி  சிறிதாகும்" (ெதால். உாிச். 38) 
என்பவற்றா ணர்க; 'வஞ்சி ம் வறிேத' என்ப , இடத்  நிகழ் ெபா ளின்ெறாழில் 
இடத்தின்ேமல் ஏறிநின்ற . 'அதாஅன் ' என்பைத 'அதாஅன்ெறன' 
அகரமிட்ெட க; இதைன "அன் வ  காைல யாவாகுத , ைமவ  காைல 
ெமய்வைரந்  ெக த ஞ், ெசய் ண் ம ங்கி ாித்ெதன ெமாழிப" 
என்பதனான் ... க்க.' (ெதால். உயிர்மயங். 56. ந. உைர) என்பதனால் 'அதா அன்  
என்பைத த் க்ெகாள்க . 
 
    51 -2. நற  வாய் உைறக்கும் நாகு திர் ணவத்  அைற வாய்கு  ணி -
ேதைனப் க்கள் தம்மிடத்தினின்  ளிக்கும் இளைம திர்ந்த ணாமரத்தின  
ெவட் ன வாைய ைடய குறிய குறட்ைட., 
 
    (கு - ) அைற -அ த்தல்; "அைறக்க ம் " (ெபா நராற் ப்பைட. 193) குறட்ைட -
கட்ைடைய. 
 
    52 -3. [அயி ளி ெபா த, ைகபைன ெசப்பங் கைடந்த மார்பின்:] அயில் உளி 
கைடந்த ைக ைன ெசப்பம் ெபா ந மார்பின் மந்தி (56) - - கூர்ைமைய ைடய 
உளிகள் உள்ேளெசன் கைடந்த சாதி ங்கம் ேதாய்ந்த ேசப் ச்ேசர்ந்த மார்பின்மந்தி, 
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    (கு - ) ெசப்பம் -சிவப்  நிறம். ணாக்கட்ைடயி ந்  சிவப்  வர்ணம் 
உண்டாத ன் இங்ஙனம் கூறினார். 
 
    54. ெசய்  கண்ணி ெசவி தல் தி த்தி -கிேடச்ைசயாற் ெசய்த விைன ைடய 
மாைலையச் ெசவிய யிேல ெநற்றிமாைலயாகக் கட் , 
 
    (கு - ) கிேடச்ைச -ெநட் . 
 
    55. ேநான் பக  உமணர் ஒ ைகெயா  வந்த மந்தி (56) -வ யிைன ைடத்தாகி 
எ த்திைன ைடய உப் வாணிக ைடய சகடெவா ங்ேகாேட கூடவந்த மந்தி, 
 
    (கு - .) ேநான்ைம -வன்ைம. இவ்வ யின்ெபா ைள, "ெப ங்கயிற் ெறா ைக 
ம ங்கிற் காப்பச், சில்பத ணவின் ெகாள்ைள சாற்றிப், பல்ெல ந் மணர் பதிேபாகு 
ெந ெநறி" (ெப ம்பாணாற் ப்பைட,63 -5) என்பவற்றா ணர்க. சகடஒ ங்கு -
வண் ெயா ங்கு. 
 
    56. மகா அர் அன்ன மந்தி -அவர்கள் வளர்த்த ன் அவர்கள் பிள்ைளகைளெயாத்த 
மந்தி, 
 
    56 -8. மடேவார் நகாஅர் அன்ன நளி நீர் த்தம் வாள் வாய் எ ந்தின் வயிற்றகத்  
அடக்கி - - அவ்விடத்  மடப்பத்ைத ைடய மகளி ைடய எயிற்ைறெயாத்த ெசறிந்த 
நீர்ைமைய ைடய த்ைத வாள்வாய்ேபா ம் வாைய ைடய கிளிஞ்சி ன் 
வயிற்றிடத்ேத இட் ப் ெபாதிந் , 
 
    (கு - .) எயி  -பல். த் க்கைளக் கிளிஞ்சிற்குள்ேளைவத் . 
 
    59 -60. [ேதாள் ற மைறக்கு நல்கூர் சுப்பி, ளாிய ைலம்பர மட் ய ாீன்ற.] 
 
    சுப்பின் நல்கூர் ேதாள் மைறக்கும் உமட் யர் - சுப்பின  நல்கூர்ந்த றத்ைதத் 
ேதாள் மைறக்கும் உமட் யர். என்ற : - இைட தன  ண்ைமயால் 
ெநகிழ யங்குங்காலத்  ஊற்றின்பம் ெபறா  மி ப்பட்ட றத்திைனத் ேதாள் இ க 

யங்கி அவ்வின்பத்ைதக் ெகா த்தற்குக் காரணமான உமட் யெரன்றவா . 
 
    ஊற்றின்பம் ெபற்றறியாெதன் ம் றங்கூற்ைறெயன் மாம். 
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    உளர் இயல் ஐம்பால் உமட் யர் ஈன்ற - அைசகின்ற இயல்பிைன ைடய 
ஐந் பகுதியாகிய மயிாிைன ைடய உப் வாணிகத்தியர் ெபற்ற, 
 
    (கு - , நிசுப்  - இைட. நல்கூர்ந்த -வ ைம ற்ற, ஊற்றின்பம் - ஸ்பர்ச இன்பம். 
கூந்த ன் ஐந்  பகுதிகளாவன: குழல், அளகம், ெகாண்ைட, பனிச்ைச, 

ஞ்ைசெயன்பன. 
 
    61. கிளர் ண் தல்வெரா  கி கி  ஆ ம் -விளங்குகின்ற ைண ைடய 
பிள்ைளக டேன தா ம் கி கி ப்ைபெகாண்  விைளயா ம், 
 
    (கு - .) கி கி ப்ைப -ஒ வைக விைளயாட் க்க வி. 
 
    62. தத்  நீர் வைரப்பின் ெகாற்ைக ேகாமான் - ாிகின்ற நீைரத் தனக்கு 
எல்ைலயாக ைடய ெகாற்ைகெயன் ம் ஊர்க்கு அரசன், 
 
    மந்தி த்ைதயடக்கி உமட் யாீன்ற தல்வேராேட ஆ ங் ெகாற்ைகெயன க்க. 
 
    (கு - .) ெகாற்ைக -பாண் யர்க ைடய இராசதானிக ள் ஒன் . இ  
பாண் நாட் ற் கடற்கைரக்கண் உல்ள . இதைனச்சார்ந்த கடற் ைறயிேல 

த் க்கள் அகப்ப ெமன்பர்; "ெகாற்ைகயம் ெப ந் ைற த்ெதா " (சிலப்பதிகாரம், 
ஊர்காண்காைத, 80) "ெதன்கடன் த் ம்" (பட் னப்பாைல, 189, சிலப்ப காரம், 
ேவனிற். 19), "ெதன்பவ்வத்  த் ப் ண் " ( றநா , 380) "ெகாற்ைகத் ைற 
யிற் ைறவாணர் குளிக்குஞ் சலாபக் குவான் த் ம்" (மீனாட்சியம்ைம 
பிள்ைளத்தமிழ்) என்பவற்றா  ணர்க. றத்ேத ெசன்  உப் வாணிகம் ெசய்  
தி ம் ம் உமணர்க ைடய வண் ெயா ங்குக டன் வந்த மந்தி அவர்க ைடய 
பிள்ைளக டன் த் க்கள் உள்ேள ெபய்யப்ெபற்ற கிளிஞ் சிைலக் கி கி ப்ைப 
யாகக்ெகாண்  விைளயா தற்கு இடமாக ள்ள  ெகாற் ைகெயன்றப . 
 
    63 ெதன் லம் காவலர் ம மான் - ெதற்கின்கண்ணதாகியநிலத்ைதக் காத்தற் -
ெறாழிைல ைடயார் கு யி ள்ேளான், 
 
    63 -5 [ஒன்னார், மண்மா ெகாண்ட மாைல ெவண்குைடக், கண்ணார் கண்ணிக் 
க ந் ேதர்ச் ெசழியன்:] 
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    ஒன்னார் மண் மா  ெகாண்ட ெசழியன் -பைகவர்நிலத்ைத மா பாட்டாேல 
ைகக்ெகாண்ட பாண் யன், 
 
    மாைல ெவண்குைட கண்ணார் கண்ணி க  ேதர் ெசழியன் - 

த்தமாைலைய ைடய ெகாற்றக்குைடயிைன ம் கண்ணிற்கு அழகுநிைறந்த 
கண்ணியிைன ம் கூ ய ேதாிைன ைடய ெசழியன், 
 
    (கு - ) யரசர்க ைடய குைடைய ெவண்ெகாற்றக்ெகாைட ெயன் ம் 
ெகாற்றக்குைடெயன் ம் கூ தல் மர . கண்ணி -தைலயிலணிந்  ெகாள் மாைல. 
 
    66 -7 [தமிழ்நிைல ெபற்ற தாங்க  மரபின், மகிழ்நைன ம கின் ம ைர ம் வறிேத:] 
நைன மகிழ் தாங்க  மரபின் தமிழ் நிைலெபற்ற ம கின் ம ைர ம் வறி  -
தன்னிடத் த் ேதான்றிய மனமகிழ்ச்சி ெபா த்தற்காிய ைறைமயிைன ைடய தமிழ் 

ற்றி ந்த ெத விைன ைடய ம ைர ம் வறி ,; 
 
    நைனமகிழ் -விைனத்ெதாைக. 
 
    ேகாமான் (62) ம மான் (63) ெசழியன் (65) அவ ைடய ம ைர ம் த ம்பாிசில் 
சிறிதாயி க்கும். 
 
    அதாஅன்  -அவ் ரன்றி, 
 
    (கு - ) நைனத்தல் -உண்டாதல், அ ம் கைள நைனெயன்ப  இ  காரணம் 
பற்றிேய. சங்கப் லவர்கள் ற்றி ந்  தமிழாராய்தற்கு இடமாயி ந்த பற்றி, 
"தமழ்நிைலெபற்ற....ம ைர" என்றார். "தமிழ்ெக கூடல்" ( றநா . 58) 'ெதன்றமிழ் 
ம ைர' (மணிேமகைல, 25 -வ  139). வறி  என்பதற்கு ன் 50 -ம் அ க்குறிப்பில் 
எ தியவாேற ெபா ள்ெகாள்க. 
 
    68. [ந நீர்ப் ெபாய்ைக யைடகைர நிவந்த:] ெபாய்ைக ந  நீர் அைடகைர நிவந்த -
ெபாய்ைகயிடத்  நறிய நீரைடகைரயிேல நின்  வளர்ந்த, 
 
    (கு - .) இனி, ேசாழ ைடய இராசதானியாகிய உைற ர் கூறப்ப கின்ற . 
ெபாய்ைக - ஒ வைக நீர்நிைல: மானிடரால் ஆக்கப்படாத நீர்நிைல ெயன் ங் 
கூ வர்: சீவகசிந்தாமணி, நாமகளிலம்பகம், 308 -ம் ெசய் ைரையப் பார்க்க. 
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    69.  நீர் கடம்பின் ைண ஆர் ேகாைத - ெந ங்குகின்ற தன்ைமைய ைடய 
கடம்பி ைடய இைணதல் நிைறந்த மாைல, *ேகாைதேபாலப் த்த ற் 
ேகாைதெயன்றார். 
 
    (கு - .) கடம்  -கடப்பமரம்; என்ற  நீர்க்கடம்பிைன. அதன் மாைலேபாலேவ 
ேதான் மாத ன், அதைனக் ேகாைத ெயன்றார். 
 
    70 -71. [ஓவத் தன்ன ண் ைற ம ங்கிற், ேகாவத்தன்ன ெகாங்குேசர் 

ைறத்த ன்] ேகாவத்  அன்ன ெகாங்கு உைறத்த ன் ேசர்  ஓவத்  அன்ன உண் 
ைற ம ங்கின் - தன்னிடத்  இந்திரேகாபத்ைதெயாத்த தாைத உதிர்த்த ன் 

அத்தா  ேசர்ந்  சித்திரத்ைதெயாத்த உண் ம் ைறயிடத்ேத நின்ற, 
 
    (கு - .) ேகாவம் -இந்திரேகாபம்; இ  பட் ப் ச்சிெயன்  இக்காலத்  
வழங்கப்ப கின்ற . தா , ேமற்கூறிய கடப்பம் வின் மகரந்தங்கள். உண் ந் ைற -
பல ம்வந்  நீ ண் ந் ைற. 
 
    72 -3. (வ  ைல அன்ன) வண் ைக உைடந்  தி கம் அவிழ்ந்த ெதய்வம் 
தாமைர -(எ கின்ற ெபாிய ைலையெயாத்த) ெபாிய ைக ெநகிழ்ந்  
அழகிைன ைடய கம்ேபால மலர்ந்த ெதய்வத்தன்ைமைய  ைடய தாமைரயிடத் , 
 
    #”ெபா ேள வமஞ் ெசய்தனர்” என் ஞ் சூத்திரத்தாற் ெபா ைள உவமஞ் 
ெசய்தார். 
 
    (கு - ) ைக -அ ம் . ெபா ேள உவமஞ் ெசய்தன ெரன்பதற்குப் ெபா ள்: 
உவேமயத்ைத உவமானமாகச் ெசய்தனெரன்ப ; ெபா ள் - உவேமயம். 
 
    74 -6. ஆசு இல் அங்ைக அரக்கு ேதாய்ந்தன்ன ேசயிதழ் ெபாதிந்த ெசம் ெபான் 
ெகாட்ைட ஏம இன் ைண தழீஇ -குற்றமில்லாத அங்ைக ையச் சாதி ங்கந் 
ேதாய்ந்தாெலாத்த சிவந்த இதழ்சூழ்ந்த ெசம்ெபான்னாற் ெசய்தாெலாத்த பீடத்திேல 
தன் யிர்க்குக் காவலாகிய இனிய ெபைடையத் த வித் யில்ெகாண் , 
    _________________________ 
    *”கடம்  சூ ய கன்னி மாைலேபால்” என்றார் சிந்தாமணியி ம்; குணமாைல -
யாாிலம்பகம், 140. 
    # ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், உவமவியல், 9. 
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    (கு - ) அங்ைக=அகங்ைக -உள்ளங்ைக. ெகாட்ைடெயன்ற ம் பீடெமன்ற ம் 
தாமைரப் வின் உட்ெகாட்ைடைய; இ  ெபாகுட்ெடன ம் வழங்கும்; இ  
ெபான்னிறமாக இ ப்ப  பற்றி, ெசம்ெபாற்ெகாட்ைட ெயன்றார்; ப ம 
பீடத்தன்னக ம்" என்ற  இங்ேக அறியத்தக்க . (கம்பராமாயணம், ைகயைட. 7) 
ெபைட -இங்ேக ெபண்வண் . 
 
    76 -8. இறகு உளர்ந்  காமர் ம்பி காமரம் ெசப் ம் தண்பைண தழீஇய தளரா 
இ க்ைக -அத் யிெல ந்  வி ப்பம வின ம்பி சீகா மரெமன் ம் 
பண்ைணப்பா ம் ம தநிலஞ்சூழ்ந்த அைசயாத கு யி ப்பிைன ைடய, 
 
    (கு - ) இறகுளர்தல் , இங்ேக யிெல தைலப் லப்ப த்திய . ம்பி -ஒ வைக 
வண் . பைண -வயல். 
 
    79. குண லம் காவலர் ம மான் -கிழக்கின்கண்ணதாகிய நிலத்ைதக் 
காத்தற்ெறாழிைல ைடேயார் கு யி ள்ேளான், 
 
    (கு - ) குணக்கு -கிழக்கு. 
 
    79 -81. (ஒன்னார் ஓங்ெகயிற் கதவ ச்சுவல் ெசாறி ந், ங்ெகயி ெலறிந்த 
ெதா விளங்கு தடக்ைக:) கதவம் ஓங்கு எயில் உ சுவல் ெசாறி ம் ஒன்னார் ங்கு 
எயில் எறிந்த ெதா  விளங்கு தட ைக - கதவத்ைத ைடய உயர்ந்த மதிற்றைலயிேல 
உ ேம  தன்க த்ைதத் தினவால் ேதய்க்கும் பைகவர் ங்ெகயிைல அழித்த 
ெதா விளங்கும் ெப ைமைய ைடய ைகயிைன ம், 
 
    (கு - ) கதவம் -ேகா ரவாயிற்கத . உ ேம  -இ . ங்கு எயில் -அைச ம்மதில், 
ேசாழபரம்பைரயிற் பிறந்த ஓரரசன், உலகவிேராதிகளாகிய ஒ வைகயார் ெபற்றி ந்த 
அைசந் திாி ம் மதிெலான்ைற அழித்தைம பற்றி அவ க்குத் ங்ெகயிெலறிந்த 
ெதா த்ேதாட் ெசம்பியெனன்  ெபயராயிற்ெறன்ப  பைழய வரலா . இதைன, 

றநா , 69 -ம் ெசய் ளின் குறிப் ைரயா  ணர்க,. ெதா  - ரவைள. 
 
    82. நாடா நல் இைச நற்ேறர் ெசம்பியன் -ஐ ற்  ஆராயப்படாத உலகறிந்த நல்ல 

கழிைன ம் நல்ல ேதாிைன ைடய ேசாழன , 
 
    (கு - ) சிபிவம்சத்திற் பிறந்தவெனனப்ெபா ள்ப ம் ைசப்பியெனன்ப , 
ெசம்பியெனன்  ஆயிற்ெறன்பர். 
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    83. ஓடா ட்ைக உறந்ைத ம் வறி  -தன்னிடத்தி ந்ேதார் ஓடாைமக்குக் 
காரணமாகிய ேமற்ேகாளிைன ைடய உறந்ைதெயன் ம் ஊ ம் த ம்பாிசில் 
சிறியதாயி க்கும்; 
 
    அ , *" றஞ்ெசவி வாரண ன்சம க்கிய, றஞ்சிைற வாரணம் க்கனர் 

ாிந்ெதன" என்பதனா ணர்க. 
 
    அதாஅன்  -அவ் ரன்றி, 
 
    (கு - ) " ட்ைக ெயன்ப  ேமற்ேகா ளாகும்" என்ப  திவாகரம் றஞ் ெசவி" 
என் ம் ேமற்ேகா க்குப ெபா ள். றம் ெசவி வாரணம் - றம்ேபா ம் 
காைத ைடய யாைனைய, ன் சமம் க்கிய - ன்  ேபாாிற் ெக த்த, றம் சிைற 
வாரணம் - றத்ேத சிறைக ைடய ேகாழிெயன் ம் ெபயைரப் ெபற்றதாகிய 
உைற ாில், ாிந்  க்கனர் -வி ம்பிப் குந்தார்; என, அைச. " றஞ்சிைற" என்ப  
வாரணத்திற்கு அைட; குடர் ெதாடர் கு திக்ேகாட் க் குஞ்சரநகரம்" (சீவக.மண்மக.81) 
என்ப  ேபாலக்ெகாள்க. தான் ஏறி வந்த யாைனைய ஒ  ேகாழிெபா  ெவன்றைம 
கண் , அந்நிலவன்ைமையயறிந் , அதில் நகரம் சைமப்பித்த ேசாழெனா வன், 
அந்நகரத்திற்குக் ேகாழி ெயன்  ெபயர்ைவத்தாெனன்ப  பண்ைடவரலா . 
 
    84 -5 .வானம் வாய்த்த வளமைல கவாஅன் கான மஞ்ைஞக்கு க ங்கம் நல்கிய -
மைழ ப வம்ெபாய்யாமற் ெபய்ைகயினாேல உண்டான ெசல்வத்ைத ைடய 
மைலப்பக்கத்திற் காட் டத்ேததிாி மயில் கூவியதற்குக் குளிர்ந்  கூவிற்ெறன்  
அ ள்மிகுதியாற் ேபார்ைவையக்ெகா த்த 
 
    (கு - ) இனி, ேபகன், பாாி, காாி, ஆய், அதிகன், நள்ளி, ஓாிெயன் ம் கைடெய  - 
வள்ளல்க ம் இப்ெபா  இல்ைல ெயன்பார், த ற் ேபகைனக்கூ கின்றார்: 
கவான், மைலப்பக்கெமன்பைத "விறல்வைரக்கவாஅன்" , "மாேயா னன்ன மால்வைரக் 
கவாஅன்" கவா யர் ேசாைலயின் வாய்த்தனி ேயவரக் கண்டனேன" 
என்பவற்றா ணர்க. 
 
    86 அ  திறல் அணங்கின் ஆவியர் ெப மகன் -ெப தற்காிய வ ைய ைடத்தாகிய 
வ விைன ைடய ஆவியர் கு யிற்பிறந்த ெபாியமகன், 
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    (கு - ) ேபகன், ஆவியர் கு யிற்பிறந்தவ ெனன்ப , "அ மெனம் பாிசி லாவியர் 
ேகாேவ" ( றநா . 147) என்பதனா ம் ெவளியாகின்ற . 
 
    87. † ெப  கல் நாடன் ேபக ம் -ெபாிய மைலநாட்ைட ைடய ேபகெனன் ம் 
வள்ள ம், 
    - - - - - - - - - - - 
    *சிலப்பதிகாரம் நா காண்காைத. 
    † சிலபிரதிகளில், ெப ங்கடனாடெனன லத் ம் ெபாிய கடனாடெனன 
உைரயி ம் ேவ பா ண் . 
 
    நல்கிய ெப மகனாகிய ேபக ெமன க்க. 
 
    (கு - ) ேபகன், குளிர் மிகுதியாற் கூவியெதன்  மயி க்குப் ேபார்ைவ 
ெகா த்தைம ம், அவன் மைலநாட்ைட ஆண்டவெனன்ப ம் பின் ள்ள வற்றா ம் 
விளங்கும்; "உடாஅ ேபாரா வாகுத லறிந் ம் , பாடாஅ மஞ்ைஞக் கீத்த ெவங்ேகா, 
கடாஅ யாைனக் க மான் ேபகன்" , மடத்தைக மாமயில் பனிக்குெமன் ற ளிப், 
படாஅ மீத்த ெகாடாஅ நல் ைசக், கடாஅ யாைனக் க மான் ேபக" , "ஈர்ந்தண் 
சிலம்பி னி ங்கு நளி ைழ, ய ந்திறற் கட ள் காக்கு யர்சிைமயப், ெப ங்க 
னாடன் ேபகன்" ( றநா ,141, 145, 158); " ல்ைலக்குத் ேத  மயி க்குப் 
ேபார்ைவ , ெமல்ைலநீர் ஞாலத் திைச விளங்கத் -ெதால்ைல, இரவாம ந்த 
விைறவர்ேபா னீ ங், கரவாம ைக கடன்" என்ப  றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைல, 
பாடாண் படலம், 6. இங்ஙனங் ெகா த்தல் ெகாைடமட ெமனப்ப ம். இவ ைடய 
ஊர் நல் ெரன்ப . இவன் ெபயர் ைவயாவிக்ேகாப்ெப ம்ேபகெனன ம் வழங்கும். 
தனக்கு உாியவளாகிய கண்ணகிெயன்பவைளத் றந்ததனால் அவைள 
அங்கீகாித் க்ெகாள் ம் வண்ணம் கபிலர் த ய லவர்களால் இரந் பாடப் 
ெபற்றான். இ  "கண்ணகிகாரணமாக ைவயாவிக்ேகாப் ெப ம்ேபகைனப் 
பாணர்பா ய ைகக்கிைளவைகப் பாடாண் பாட் " (ெதால். றத்திைண. 35 - 
சூ.நச்சினார்க்கினியம்) என்பதனா ம் விளங்கும். இவைனப்பா ய லவர்கள்: பரணர், 
கபிலர், வன்பரணர், அாிசில்கிழார், ெப ங்குன்  ர்கிழாெரன்பார். இன் ள்ள 
இவ ைடய வரலாற்ைறப் றநா , அச்சுப் த்தகத்தி ள்ள "ைவயாவிக் 
ேகாப்ெப ம்ேபகன்" என் ம் ெபயரா ணர்க. 
 
    87 -8. சு ம்  உண ந   உைறக்கும் நாகம் ெந வழி -சு ம் ண் ம்ப நறிய த் 
ேதைனத் ளிக்கும் சுர ன்ைனைய ைடத்தாகிய ெந ய வழியினின்ற, 
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    (கு - ) இனி, பாாிெயன் ம் வள்ளைலக் கூ வார். சு ம்  -வண் . 
 
    89. சி   ல்ைலக்கு ெப  ேதர் நல்கிய -சிறிய க்கைள ைடய ல்ைலக்ெகா  
த த்தற்கு அ  ேவண் ற்றாகக்க திப் ெபாிய ேதைரக் ெகா த்த, 
 
    (கு - ) சி  ல்ைல, ெப ந்ேதர் என்பன ரண்ெதாைட. 
 
    90 -91. பிறங்குெவள் அ வி ம் சாரல் பறம்பிற் ேகாமான் பாாி ம் -மிகுகின்ற 
ெவள்ளிய அ விகுதிக்கும் பக்கத்திைன ைடய பறம்ெபன் ம் மைலக்கரசனாகிய 
பாாிெயன் ம் வள்ள ம், 
 
    (கு - ) பாாி, ல்ைலக்குத் ேதர் ெகா த்தைத ம், அவன் பறம் ெபன் மைலக்குத் 
தைலவெனன்பைத ம், "இவேர, த்தைல யறாஅப் ைன ெகா  ல்ைல, நாத்த ம் 
பி ப்பப் பாடா தாயி ங், கறங்குமணி ெந ந்ேதர் ெகாள்ெகனக் ெகா த்த, 
பரந்ேதாங்கு சிறப்பிற் பாாி மகளிர்", "இவேர, ட னிரவலர்க் க ளித் ேத டன், 

ல்ைலக் கீத்த ெசல்லா நல் ைசப் , பறம்பிற் ேகாமான் பாாி மகளிர்" ( றநா , 
200, 201) என்பவற்றா ம், " ல்ைலக்குத் ேத ம்" என் ம் ெவண்பாவா ம் உணர்க; 

சுந்தர ர்த்தி நாயனார ளிச்ெசய்த, "ெகா க்கிலா தாைனப் பாாிேய ெயன்  
கூறி ங் ெகா ப்பாாிைல" என் ம் தி ப் க ர்த் ேதவாரத்தால் இவ ைடய 
வள்ளன்ைம நன்ககு லப்ப ம். இவன், ந் ஊர்கைள ைடய பறம் நாட்ைட 
ஆண்டவன்; அந்த ந் ர்கைள ம் தன் ைடய மற்ைறப் ெபா ள்கைள ம் 
பாிசிலர்க்குக் ெகா த்ேதான், மிக்க பராக்கிரம ைடயவன்; இவைன ெவல்லக்க திய 
தமிழ்நாட் ேவந்தர் வ ம் ேபார்ெசய்  ெவல்ல ெவாண்ணாைமயின் வஞ்சித்  
இவைனக்ெகான்றனர். இவ ைடய பிறவரலா கைளப் றநா  
அச்சுப் த்தகத் ள்ள பாாிெயன் ம் ெபயரா ணர்க. 
 
    91 -3 . கறங்கும் மணி வால் உைள ரவிெயா  ைவயகம் ஈர நன்ெமாழி ம ள 
இரவலர்க்கு ஈந்த காாி (95) -ஒ க்கும் மணியிைன ம் ெவள்ளிய தைலயாட்டத்திைன 

ைடய குதிைரேயாேடதன  நாட் ைன ம் அ ளிைன ைடய நன்றாகிய 
ெமாழியிைன ம் ஏைனேயார் ேகட்  வியக்கும்ப  இரவலர்க்குக் ெகா த்த காாி, 
    ஈரநன்ெமாழி ம ளெவன்  மா க. 
 
    94 -5. அழல் திகழ்ந்  இைமக்கும் அஞ்சுவ  ெந ேவல் கழல் ெதா  தடைக 
காாி ம் -தன்னிடத் ைற ங் ெகாற்றைவ ைடய ேகாபத்தின் மிகுதியினாேல தான் 
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விளங்கும் அச்சந்ேதான் ம் ெந யேவ ைன ம் உழ ந்ெதா யிைனயணிந்த 
ெப ைமைய - ைடய ைகயிைன ைடய காாிெயன் ம் வள்ள ம், 
 
    (கு - ) அழல் -ேகாபம். ெகாற்றைவ - ரமகள். ரல மிெயன் ங் கூறப்ப வள்; 

ரத்தின் அதிேதவைதயாத ன், ரர்க ைடய ேதாள்களி ம் ஆ தங்களி ம் இவள் 
இ ப்பதாகச் ெசால் வ ண் . ெதா  - ரவைள. இவன், ரத்திற் சிறந்தவன். 
பைகவர் பலைரெவன் மிக்க கழ் ெபற்றவன்; மைலயமான் தி க்காாிெயன் ம் 
மைலயெனன் ம் கூறப்ப பவன்; இவன் குதிைரக்குக் காாிெயன்ப ெபயர்; 
ஓாிெயன் ம் வள்ளைல ெவன்றவன். இவற்ைற பின்வ ம் "காாிக் குதிைரக் 
காாிெயா  மைலந்த, ஓாிக்குதிைர ேயாாி ம்" என்பதனா ம், "காாி ர்ந்  ேபரமர்க் 
கடந்த, மாாியீைக மறப்ேபார் மைலயன்" என்பதனா ணர்க; இவனி ந்த இடம் 
தி க்ேகாவ ர்; இவ ைடயமைல ள் ர்மைலெயன்  ல்களில் வழங்கும். 
இவ ைடய கு த்தைலவ க்கு மைலயமாெனன்ப  ெபயராத ன் இவனாண்ட நா  
மைலயமானாெடன்  த ற் கூறப்ெபற் ப் பிற்காலத்  அ  மலாெடன்  ம வி 
வழங்குவதாயிற் , அந்நா  ெகா ந்தமிழ்நா  பன்னிரண்ட ள் ஒன் . இன் ள்ள 
இவ ைடய வரலா கைள றநா ற்  அச்சுப் த்தகத்தில் "மைலயமான் 
தி க்காாி" என்பதன்பின் ள்ள வாக்கியங்களா ணர்க. 
 
    95 -7. (நிழறிகழ், நீல நாக நல்கிய க ங்க, மாமலர் ெசல்வற் கமர்ந்தனன் ெகா த்த:) 
நாகம் நல்கிய நிழல் திகழ் நீலம் க ங்கம் ஆல் அமர் ெசல்வற்கு அமர்ந்தனன் ெகா த்த 
ஆய் (99) -பாம்  ஈன்றெகா த்த ஒளி விளங்கும் நீலநிறத்ைத ைடய உைடயிைன 
ஆ ன்கீழி ந்த இைறவ க்கு ெநஞ்சுெபா ந்திக் ெகா த்தஆய், 
 
    (கு - ) ஆ ன் கீழி ந்த இைறவன் -சிவெப மான்; "ஆலமர் ெசல்வன் தல்வன் 
வ ம்" (சிலப்பதிகாரம், குன்றக்குரைவ) என்பதனா  ணர்க; இவ்வள்ளல் 
சிவெப மா க்கு ஆைடெகா த்த சாித்திரம், ேவேற எங்கும் காணப்பட் ல , 
 
    98 -9. சாவந் தாங்கிய சாந்  லர் திணி ேதாள் ஆர்வம் நன்ெமாழி ஆ ம் -
வில்ைலெய த்த சந்தனம் சிப் ல ம் திண்ணிய ேதாளிைன ம் ேகட்ேடார்க்கு 
வி ப்பத்ைதச்ெசய் ம் நன்றாகிய ெசால் ைன ைடய ஆெயன் ம் வள்ள ம், 
 
    (கு - ) சாவந்தாங்கியேதாெளன்க. "ஆர்வநன்ெமாழி"என்பதைன ம் இதன் 
ெபா ைள ம் "ேகட்டார்ப் பிணிக்குந் தைகயவாய்க் ேகாளா ம் ேவட்ப ெமாழிவதாஞ் 
ெசால்" என் ந் தி க்குறளா ம் அதன்ெபா ளா ம் விளங்க உணர்க. ஆெயன் ம் 
வள்ளல், உ வித் ண்ேபார்வைகயினன்; அரசராற் ெகா க்கப்ப ம் ேவெளன் ம் 
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உாிைமையயைடந்ேதான்; சிறந்த ரன்; ெபாதியின்மைலத்தைலவன்; அம்மைலயின் 
அ ேக ள்ள ஆய்கு ெயன்ப  இவ ைடயஊர். ஆய் அண் ரெனன் ம் 
அண் ரெனன் ம் இவன் ெபயர் வழங்கும்; பாணர்க்கும் மற்ற இரவலர்க்கும் 
யாைனகைள ம் மற்றப் ெபா ள்கைள ம் மிகுதியாகக்ெகா த்தவன்; சுர ன்ைனப் 

மாைலைய ைடயவன்; ெகாங்குநாட்  அரசேரா  ேபார்ெசய்  
அவர்கைளெவன்ேறான். சங்கப் லவர்களில் இவைனப்பா யவர்கள்: உைற ர் 
ஏணிச்ேசாி டேமாசியார், ைற ர் ஓைடகிழார், குட் வன்கீரனார் ; இவர்க ள் 
இவன் இறந்;தபின் ம் இ ந்ேதார்: ைற ர் ஓைடகிழாெராழிந்த மற்ைறேயார், 
 
    99 - -101 மால் வைர கமழ்  சாரல் கவினிய ெநல்  அமிழ்  விைள தீங்கனி * 
ஔைவக்கு ஈந்த அதிகன் (103) –ெப ைமைய ைடய *ஔைவ அதிகமானிடத்த 
ெநல் க்கனி ெபற்றைமையப் பின்வ ம் ெசய் ளா ணர்க; றநா  91 - 
    "வலம்ப  வாய்வா ேளந்தி ெயான்னார், களம்படக் கடந்த கழெறா த் தடக்ைக, 
யார்க  நறவி னதிகர் ேகாமான், ேபார  தி விற் ெபாலந்தா ரஞ்சி, பால் ைர 
பிைற தற் ெபா ந்த ெசன்னி, நீல மணிமிடற் ெறா வன் ேபால, மன் க ெப ம 
நீேய ெதான்னிைலப் ெப மைல விடரகத் த மிைசக் ெகாண்ட, சிறியிைல ெநல் த் 
தீங்கனி குறியா, தாத னின்னகத் தடக்கிச், சாத னீங்க ெவமக்கீத் தைனேய." 
 
    திைண: பாடாண் ைண. ைற: வாழ்த்தியல். அதிகமாென மானஞ்சிைய 
ஔவயார் ெநல் ப்பழம்ெபற் ப் பா ய . 
 
    மைலயிற் கம ம் க்கைள ைடயபக்கமைலயிேலநின்  அழகுெபற்ற 
க ெநல் யின  அமிழ்தின்தன்ைம தன்னிடத்ேத ண்டான இனிய பழத்ைதத் தான் 

கர்ந்  உடம் ெபறாேத ஓளைவக்குெகா த்த அதிகன், 
 
    (கு - ) ெநல் மரங்க ள் ஒ வைகெநல் யின்கனி அ தமயமாய் விளங்கி, 
உண்டவர்கைள அேநகவ டங்கள் வாழ்ந்தி க்கச் ெசய் ெமன்ப ம் இதனாேலதான், 
அந்தக்கனிைய ண்ட ஓளைவயார் அேநகவ டங்கள் சீவித்  
வாழ்ந்தி ந்தனெரன்ப ம் பண்ைடவரலா . அ தமயமான ெநல் க்கனி -

ண்ெடன்ப , வில் த் ரார் பாரதம், பழம்ெபா ந்  ச க்கத்தில், "அ வ ம்" 
என் ம் 22 -ம் ெசய் ளில், நிைறசுைவய த ெநல் யின்கனி ம்" என்பதனா ம் 
அறியலாகும்; "இனிய கனிகெளன்ற , ஓளைவ ண்டெநல் க்கனிேபால 
அமிழ்தானவற்ைற (தி க்குறள்:100, உைர) என்  பாிேமலழகெர திய ம் இங்ேக 
அறிதற்பால ; " ங்கமலவாவிசூழ் ல்ேவ ர்ப் தைன , மாங்கு வ ெபண்ைண 
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யாற்றிைன ம் - ஈங்ேக, மறப்பித்தாய் வாழதிகா வன்கூற்றி னாைவ, ய ப்பித்தா 
யாமலகந்தந் " என் ம் ஓளைவயார் தி வாக்கும் இதைனப் லப்ப த் கின்ற , 
    இ , தமிழ் நாவலர் சாிைதயிற் கண்டெசய் ள். 
 
    102 -3. உர  சினம் கன ம் ஒளிதிகழ் ெந  ேவல் அரவம் கடல் தாைன அதிக ம் - 
-தன்னிடத் ைற ம் ெகாற்றைவய  வ யிைன ைடய சினம் நின்ெறாி ம் 
ஒளிவிளங்கும் ெந யேவ ைன ம் ஆரவாரத்ைத ைடய கடல்ேபா ம் 
பைடயிைன ைடய அதிகமாெனன் ம் வள்ள ம், 
 
    (கு - ) உர  வ , இதி ள்ள 'உர ச்சினங் கன  ெமாளி திகழ் ெந ேவல்' 
என்பத ைர ம், ன் ள்ள (அ , 94) "அழறிகழ்ந் திைமக்கு மஞ்சுவ  ெந ேவல்" 
என்றத ைர ம் ஒத் ள்ளன. 
 
    103 -5. கரவா  நட்ேடார் உவப்ப நைடப் பாிகாரம் ட்டா  ெகா த்த நள்ளி ம் 
(107) - -தன்மனத்  நிகழ்கின்றனவற்ைற மைறயா கூறி நட் ச்ெசய்ேதார் 
மனமகி ம்ப  அவர்கள் இல்லறம் நடத் தற்கு ேவண் ம் ெபா ள்கைள நாேடா ம் 
ெகா த்தநள்ளி ம், 
 
    (கு - ) கரவா  -ஒளியாமல், நைட -இல்லற ஒ க்கம், ட்டாமல் -தட் ல்லாமல். 
 
    105 -7. ைன விளங்கு தடக்ைக ளி மைழ ெபாழி ம் வளி ஞ்சு ெந ேகா  நளி 
மைலநாடன் நள்ளி ம் -பைகப் லத்ேத ெகாைலத் ெதாழிலால் விளங்கும் 
ெப ைமைய ைடய ைகயிைன ைடய ளிைய ைடய மைழ ப வம் ெபாய்யா  
ெபய் ம் உயர்ச்சியாற் காற் த்தங்கும் ெந ய சிகரங்கைள ைடய ெசறிந்த 
மைலநாட்ைட ைடயனாகிய நள்ளிெயன் ம் வள்ள ம், 
 
    (கு - ) ைன -ேபார்க்களம். தட -ெப ைம. மைழெபாழி மைல நாெடன்க. நளி -
ெசறி . நள்ளிெயன்வன், கைடெய வள்ளல்களில் ஒ வன். ேதாட்  
ெயன் மைலக்கும் அதைனச்சார்ந்தநாட் ற்கும் காட்  நாட் ற்கும் தைலவன். 
இவைனப்பா ய லவர்கள்: வன்பரணர், ெப ந்தைலச் சாத்தனார். இவ ைடய 
குணவிேசடங்கள், றநா ற்றின், 148 -ம் ெசய் ள் த யவற்றால் விளங்கும். 
இவன்ெபயர் கண் ற் ேகாப்ெப நள்ளி கண்டீரக் ேகாப்ெப நள்ளிெயன ம் 
காணப்ப கின்ற . 
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    107 -9 . நளி சிைன ந  கஞ ய நாகு திர் நாகத்  கு ம்ெபாைற நன்னா  
ேகா யர்க்கு ஈந்த ஓாி (111) -ெசறிந்த ெகாம் களிடத்ேத நறிய க்கெண ங்கின 
ளைமைய ைடய திர்ந்த சுர ன்ைனைய ம், குறிய மைலகைள ைடய நன்றாகிய 
நா கைளக் கூத்தா ேவார்க்குக் ெகா த்த ஓாி, 
 
    (கு -  -) ந ைமேபா ; நறிய -நல்லமண ள்ள. சுர ன்ைன -ஒ வைகப் ன்ைன 
மரம். ெபாைற -மைல 
 
    110 -111 காாி குதிைர காாிெயா  மைலந்த ஓாி குதிைர ஓாி ம் - காாிெயன் ம் 
ெபயைர ைடத்தாகிய குதிைரைய ைடய காாிெயன் ம் ெபயைர ைடயவ டேன 
ேபார்ெசய்த ஓாிெயன் ம் ெபயைர ைடத்தாகிய குதிைரைய ைடய ஓாிெயன்; ம் 
வள்ள ம். 
 
    காாி காியகுதிைரெயன் ம், ஓாி பிடாிமயிெரன் ம் கூ வா ளர். 
 
    (கு - ) கைடெய வள்ளல்களில் ஒ வனாகிய இவன், ெகால் மைலக்கும் அைதச் 
சார்ந்த நாட் ற்கும் தைலவன்,. இவன் ெபயர் ஆதேனாாி ெயன ம் 
வல்விேலாாிெயன ம் வழங்கும். இவைனப்பா ய லவர்கள்: வன்பரணர், 
கைழதின்யாைனயார். இவ ைடய குணவிேசடங்கள், றநா  , 152, 153 -ம் 
பாடல்களால் விளங்கும். 
 
    111 -3 (எனவாங், ெக சமங் கடந்த ெவ றழ் திணிேதா, ெள வர் ண்ட ைகச் 
ெசந் கம் :) என எ வர் ஆங்கு ண்ட ஈைக ெசந் கம் -என் ெசால்லப்பட்ட 
    எ வ ம் அக்காலத்ேத ேமற்ெகாண்ட ெகாைடயாகிய ெசவ்விய பாரத்ைத, 
 
    எ  சமம் கடந்த எ  உறழ் திணி ேதாள் எ வர் -தம்ேமேல வ கின்ற ேபார்கைளக் 
கடந்த கைணயத்ேதா  மா ப கின்ற திணிந்த ேதாளிைன ைடய எ வர், 
 
    (கு - ) இந்த ஏ வள்ளல்களின்வரலா கள், " ரசுக ப் பிகுப்ப ம் வால்வைள 

ைவப்ப , மரசுடன்ெபா த வண்ண ென வைரக், கறங்கு ெவள் ள வி கல்லைலத் 
ெதா கும், பறம்பிற் ேகாமான் பாாி ம் பிறங்குமிைசக், ெகால்  யாண்ட கல்வி 
ேலாாி ங், காாி ர்ந்  ேபரமர்க் கடந்த, மாாி யீைக மறப்ேபார் மைலய , ரா 
ேதந்திய குதிைரக் கூர்ேவற், கூவிளங் கண்ணிக் ெகா ம்  ெணழியி ம், ஈர்ந்தண் 
சிலம்ப னி ங்கு நளி ைற, ய ந்திறற் கட ள் காக்கு யர்சிைமயப், ெப ங்க 
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னாடன் ேபக ந் திரந் ெமாழி, ேமாசி பா ய வா  மார்வ ற், ள்ளி வ ந ைல  
நனிதீரத், தள்ளா தீ ந் தைகசால் வண்ைமக் ெகாள்ளா ேராட் ய நள்ளி  ெமனவாங், 
ெக வர்" ( றநா , 158) என்பதனா ம் றநா ற்  அச்சுப் த்தகத் ள்ள 
பாடப்பட்ேடார் வரலாற்றா ம் விளங்கும். கம் -பாரம் கைணயம் -யாைனையத் 
த க்கு மரம். 
 
    114 -126 (விாிகடல் ேவ  வியலகம் விளங்க ெவா தான் றாங்கிய ர ைட 
ேநான்றா, ண  நாக  மகி  மார ந், ைறயா  மகளிர்க்குத் ேதாட்பைண யாகிய 
ெபா ன ற உம் ேபாக்க  மரபிற், ெறான்மா விலங்ைகக் க ெவா  ெபயாிய 
நன்மா விலங்ைக மன்ன ள் ம், ம வின்றி விளங்கிய வ வில் வாய்வா, த் 

ப்பி ேனாவியர் ெப மகன், களிற் த் த ம்பி ந்த கழறயங்கு.தி ந்த ப், 
பி க்கணஞ் சித ம் ெபயன் மைழத் தடக்ைகப், பல் யக் ேகா யர் ரவலன் ேபாிைச, 
நல் யக் ேகாடைன நயந்த ெகாள்ைகெயா :) 
 
    விாிகடல் ேவ  வியலகம் விளங்க ஒ  தான் தாங்கிய நல் க்ேகாடைன 
நயந்தனிர்ெச ன் (269) -பரந்த கடலாகிய ேவ ைய ைடய உலகெமல்லாம் 
விளங்கும்ப  ஒ வனாகிய தாேன ெபா த்த நல் யக்ேகாடைன வி ம்பிச் ெசல் ன், 
 
    ம  இன்றி விளங்கிய உரன் உைட ேநான் தாள் வ  இல் வாய் வாள் உ  

ப்பின் ஓவியர் ெப மகன் -குற்றமின்றி விளங்கிய அறிைவ ைடத்தாகிய 
வ ைய ைடய யற்சியிைன ம் பைகவர் கத்தி ம் மார்பி ம் ெவட் ன 
வாய்த்தவாைள ம் மிக்க ேபா ம் வ யிைன ைடய ஓவிய ைடய 
கு யி ள்ேளான், 
 
    ந   நாக ம் அகி ம் ஆர ம் ைற ஆ ம் மகளிர்க்கு ேதாட் ைண ஆகிய 
ெபா  னல் த உம் இலங்ைக -நறிய க்;கைள டய சர ன்ைனைய ம் அகிைல ம் 
சந்தனத்ைத ம் குளிக்குந் ைறயிேல னலா மகளி ைடய ேதாள்க க்குத் 
ெதப்பமாகக் கைரையக்குத் கின்ற நீர்த மிலங்ைக, 
 
    க ெவா  ேபாக்க  மரபின் இலங்ைக -க ப்பதித்த கூர்த்தத்தாேல ஒ வரா ம் 
அழித்தற்காிய ைறைமயிைன ைடய இலங்ைக, 
 
    ெதான்மா இலங்ைகப் ெபயாிய நன் மா இலங்ைக -பைழயதாகிய ெப ைமயிைன -

ைடய இலங்ைகயின  ெபயைரப்ெபற்ற நன்றாகிய ெப ைமைய ைடய இலங்ைக, 
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    மன்ன ள் ம் ஓவியர் ெப மகன் -அவ்விலங்ைகக்குாிய அரசர் பல ள் ம் ஓவியர் 
கு யிற் பிறந்ேதான், களி  த ம்  இ ந்த கழல் தயங்கு தி ந்  அ  -யாைனையச் 
ெச த் தலா ளதாகிய த ம்பகிடந்த ரக்கழல் கிடந்தைச ம் பிறக்கிடாத 
    அ யிைன ம், 
 
    பி க்கணம் சித ம் ைக -பி த்திரைளப் பலர்ஞக்குங் ெகா க்குங்ைக, 
    ெபயல் மைழ தடக்ைக -ெபய்தற்ெறாழிைல ைடய மைழேபான்ற பயைன ைடய 
ெபாியைகயிைன ைடய, பல் யம் ேகா யர் ரவலன் -பல வாச்சியங்கைள ைடய 
கூத்தைரப் ரத்தைல வல்லவன், ேபர்இைச நல் யக்ேகாடைன நயந்த 
ெகாள்ைகெயா  -ெபாிய கைழ ைடய நல் யக்ேகாடைனக் காண்டற்குவி ம்பிய 
ேகாட்பாட் டேன, 
 
    ெப மகன் ரவலனாகிய நல் யக்ேகாடெனன க்க. 
 
    (கு - ) கத்தி ம் மார்பி ம் ஆ தங்களா ண்டாகும் ண்கைள 'வி ப் ண்' 
என்பர்; "வி ப் ண் படாதநா ெளல்லாம்" என் ந் தி க்குறளா ணர்க. க ப்பதித்த 

கூர்த்தெமன்ற , இந்நகரம் அைமத்தற்கு அஸ்திவாரஞ் ெசய்த காலத்ைத. 
ெதான்மாவிலங்ைக -இராவணன் இராசதானியாகிய இலங்கா நகரம்,. இப்பாட் ைடத் 
தைலவன் நகரம் மாவிலங்ைகெயன ம் வழங்கும்; "ெப மா விலங்ைகத் தைலவன் 
சீறியா, ழில்ேலார் ெசான்மைல நல் யக்ேகாடைன" ( றநா ,176) 
என்பதனா ணர்க. பிறக்கிடாத -பின்னிடாத. பி க்கணம் -ெபண்யாைனக்கூட்டம். 
 
    127. தாங்க  மரபின் தன் ம் -பிறராற் ெபா த்தற்காிய கு ப்பிறந்ேதார்க்குாிய 

ைறைமகைள ைடய தன்ைன ம், 
 
    (கு - ) மர  - ைறைம. 
 
    127 -8 . தந்ைத வான் ெபா  ெந  வைர வள ம் பா  -அவன்றந்ைத ைடய 
ேதவ லகத்ைதத்தீண் ம் ெந ய மைலயிற் ெசல்வத்ைத ம்பா , 
 
    (கு - ) தந்ைதயின்வைரெயன்க. 
 
    129. ன் நாள் ெசன்றனமாக -நா பத் நாைகக்கு ன்ேன ேபாேனமாக, 
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    இந்நாள் -இற்ைறநாள், 
 
    (கு - ) நா பத் நாள் -சிலநாள். 
 
    130 . திறவா கண்ண சாய் ெசவி கு ைள -விழியாத கண்ைண ைடயவாகிய 
வைளந்த ெசவியிைன ைடய குட் , 
    * "நாேய பன்றி ய னான்கு, மா ங் காைலக் கு ைள ெயன்ப" 
 
    (கு - ) பிறந்த சிலாள்வைரயில் நாய்க்குட் யின் கண்கள் டப்பட் க்கும். 
    ---------- 
    * ெதால்காப்பியம்,ெபா ளதிகாரம், மரபியல், 8. 
 
    131. கறவா பால் ைல கவர்தல் ேநானா  -பிறராற் கறக்கப்படாத 
பா ைன ைடய ைலைய ண் தைலத் தன்பசிமிகுதியாற் ெபா த்தலாற்றா , 
 
    ( கு - ) கு ைளயான  கவர்தைல, 
 
    132. னி  நாய் குைரக்கும் ல்ெலன் அட் ல் -ஈன்  அணிைமைய ைடய நாய் 
கூப்பி ம் ெபா வழிந்த அ க்கைளயில், 
 
    (கு - ) அ க்கைள -சைமயற்கட்  
 
    133. காழ் ேசார் அட் ல் (132) -கழிகள் ஆக்ைகயற்  வி கின்ற அட் ல், 
 
    சுவர் கணம் சிதல் அாித்த அட் ல் (162) -பைழய சுவாிடத்ெத ந்த திரண்ட 
கைறயான் தின்ற அட் ல் 
 
    (கு - ) ஆக்ைக -கழிகைளக்கட் ம் கயி த யன. 
 
    134 ( ழி த்த ழற்கா ளாம்பி:) ழி ழல் காளாம்பி த்த அட் ல் -(162) 
நைனந்த தி உட்ெபாய்யாகிய காளாைனப் த்த அட் ல் 
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    (கு - ) காளான் த்த அட் ெலன்றதனால், மிக்கவ ைமையப் லப்ப த்தினார்; 
"ஆ நனி மறந்த ேசா ய ர ப்பில் ஆம்பி ப்ப" என்றார் ெப ந்தைலச் சாத்தனா ம்; 
( றநா  164) 
 
    135 -6. (ஒல்குபசி ழந்த ெவா ங்கு ண் ம ங்குல் வைளக்ைகக் கிைணமகள்:) 
ஒ ங்கு பசி உழந்த ஒல்கு ண்ம ங்குல் வைள ைக கிைணமகள் -ஒ ங்குதற்குக் 
காரணமான பசியாேல வ ந்திய டங்கும் ண்ணிய இைடயிைன ம் 
வைளயைலயணிந்த ைகயிைன ைடய கிைணவ ைடய மகள், 
 
    (கு - ) கிைணவன் -கிைணெயன் ம் பைறையக் ெகாட் ேவான். மகள் என்ற  
அவன் மைனவிைய, "நினக்கிவன் மகனாத்ேதான்றிய உம், மனக்கினி யாற்குநீ 
மகளாய உம், பண் ம் பண் ம் பல்பிறப் ளவால்" (மணிேமகைல,21 -வ  காைத, 
29 -31) என்பதனா ணர்க. 
 
    136 -7. வள் உகிர் குைறத்த குப்ைப ேவைள உப்பி  ெவந்தைத – ெபாிய உகிராற் 
கிள்ளின குப்ைபயினின்ற ேவைள உப்பின்றாய் அட் ேல ெவந்தவதைன, 
 
    138 -9. மடேவார் காட்சி நாணி கைட அைடத்  இ  ேபர் ஒக்கெலா  ஒ ங்கு 
உடன் மிைச ம் -வ ைம த ம் இயல்ெபன்றறியா  றங்கூ ேவார் காண்டற்கு 
நாணித் தைலவாசைலயைடத்  மி யாற் காிய ெபாிய சுற்றத்ேதாேட கூடவி ந்  
அைடயத்தின் ம், 
 
    140. அழிபசி வ த்தம் ட -அறி த யன அழிதற்குக் காரணமான 
பசியா ளதாகிய வ த்தங்கள் விட் ப் ேபாம்ப , 
 
    (கு - ) பசி அறி த யவற்ைற அழிக்குெமன்ற , "ெதால்வர த் ேதா ங் 
ெக க்குந் ெதாைகயாக, நலகுர ெவன்  நைச" (தி க்குறள் 1043) என ம், "கு பிறப் 
பழிக்கும் வி ப்பங் ெகால் ம், பி த்த கல்விப் ெப ம்பிைண வி உ, நாணணி கைள  
மாெணழில் சிைதக்கும்,.....பசிப்பிணி ெயன்னம் பாவி" (மணிேமகைல, 11 -வ  காைத; 
76 -80) என ம் "மானங் குலங்கல்வி வண்ைம யறி ைடைம, தானந் தவ யர்ச்சி 
தாளாண்ைம......பத் ம், பசிவந் திடப்பறந்  ேபாம்" (நல்வழி) என ம் 
வ வனவற்றால் உணரப்ப ம். 
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    140 -143. ெபாழி க ள் த கண் ட்ைக மணி தயங்கும் ம ங்கின் சி கண் 
யாைனெயா  ெப  ேதர் எய்தி யாம் அவண்நின் ம் வ ம் –மதம் ழ்கின்ற 
க ப்பிைன ம் க கக் ெகால் தலாகிய ேமற்ேகாே◌ாளிைன ம் மணியைச ம் 
பக்கத்திைன ம் சிறியகண்ைண ைடய யாைன டேன ெபாிய ேதைர ம் ெபற்  
யாம் அவனிடத் நின் ம் வாராநின்ேறம்., 
 
    இ  நிகழ்காலத்  வ தல், * "உம்ெமா  வ உங் கடதற" என் ழிக் கூறினாம். 
 
    (கு - ) க ப்  -கன்னம். ேமற்ேகாள் -ெகாள்ைக. அவெனன்ற , 
நல் யக்ேகாடைன. 'இ ' என்ற , ம் விகுதிைய. ; அ  நிகழ்காலத்  வ ெமன்  
இந் ல் உைரயாசிாியர் கூறிய ; "இக்கடதறக்கள் தனிைலைய அ த் வ ங்கால் 
இறப் ம் ஈற்றிைன அ த் வ ங்கால் எதிர் ம் உணர்த் ம்; இனி இவற் ள், 
சி பான்ைம நிகழ்காலம் உணர்த்  வன ள; அ  
"சி கண்யாைனெயா .......வ ம்" எனவ ம் என்ப ; (ெதால்ஞகாப்பியம், விைன, 5 
-ம் சூத்திரம், நச்சினார்க்கினிய ைர.) 
 
    143 -5. நீயி ம் நயந்  இவண் இ ந்த இ  ேபர் ஒக்கல் ெசம்மல் உள்ளெமா  
ெசல்குவிராயின் - நீங்க ம் ேவந்தர்பாற்ெப ம் பாிசிைல வி ம்பி இவ்விடத்தி ந்த 
வ ைமயாற் காியவாகிய ெபாிய சுற்றத்தின  தைலைமைய ைடத்தாகிய 
ெநஞ்சுடேன அவனிடத்ேத ேபா ராயின், 
 
    (கு - ) ேவந்தர் -ேசரேசாழபாண் யர். இனி நல் யக்ேகாடன  எயிற்பட் னம் 
கூ வார் அதைன ைடய ெநய்தனிலச் சிறப் க் கூ கின்றார். 
 
    146 -150. (அைலநீர்த் தாைழ யன்னம் ப்ப ந், தைலநாட் ெச ந்தி தமனிய 
ம ட்ட ங், க ஞ்சூன் ண்டகங் கதிர்மணி கழாஅல , ெந ங்காற் ன்ைன நித்திலம் 
ைவப்ப ங், கானல் ெவண்மணல் கட லாய் நிமிர்தர:) 
 
    கடல் உலாய் நிமிர்தர அைலநீர் கானல் ெவண்மணல் - கடல்பரந்  எற்றிப் 
ெபா தலாேல அைல ம்நீைர ைடய கைரயில் ெவள்ளிய மண டத்  நின்ற, 
    ---------------- 
    *ெதால்காப்பியம், ெசால்லதிகாரம், விைனயியல், 5 
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    தாைழ அன்னம் ப்ப ம் -தாைழ அன்னம்ேபாலப் க்ைகயினா ம், தைலநாள் 
ெச ந்தி தமனியம் ம ட்ட ம் -இளேவனிற்காலம் ெதாடங்குகின்ற நாளிேல ெச ந்தி 
தன்ைனக் கண்டாைரப் ெபான்ெனன்  ம ளப் பண் ைகயினா ம், 
 
    க  சூல் ண்டகம் கதிர் மணி கழாஅல ம் - தற்சூைல ைடய கழி ள்ளி 
ஒளிைய ைடய நீலமணிேபாலப் க்ைகயினா ம், 
 
    கன்னியாய் நின்  அ ம் த ற் க ஞ்சூல், கழாஅல -கழற்ற, 
 
    ெந கால் ன்ைன நித்திலம் ைவப்ப ம் -ெந ய தாளிைன ைடய ன்ைன 
நித்திலம்ேபால அ ம் ைகயினா ம், 
 
    (கு - ) ெச ந்தி -ஒ வைகமரம். அதன்  ெபான்னிற ைடய ; "ெச ந்தி ெபான் 
ெசாாித ந் தி ெநல்ேவ ைற ெசல்வர்தாேம" என்ப , ேதவாரம். கழி ள்ளி -
கடற்கைரக்கண் ேதான் வேதார்ெச . நித்திலம் - த்  
 
    151. பாடல் சான்ற ெநய்தல் ெந வழி பட் னம் (156) - கழ்தலைமந்த 
ெநய்தனிலத்  ெந யவழியிற் பட் னம். 
 
    152. மணிநீர் ைவப்  பட் னம் (153) -நீலமணிேபா ம் கழிசூழ்ந்த 
ஊர்கைள ைடய பட் னம், மதிெலா  ெபயாிய பட் னம் (156) - மதிேலாேட ெபயர் 
ெபற்ற பட் னம் 
    என்ற  எயிற்பட் ன ெமன்றதாம். 
 
    (கு - ) ைவப்  -ஊர்; மதில், எயிெலன்பன ஒ  ெபா ளன. பட் னம் -கடற்கைர ர் 
 
    153. பனி நீர் ப வின் பட் னம் படாின் –குளிர்ச்சிைய ைடய நீைர ைடய 
குளங்கைள ைடத்தாகிய எயிற்பட் னத்ேத ெசல் ராயின், ப  -ம மாம் 
    (கு - ) ப  -குளம் ; ம , ஆற்றி ண்டாவ . 
 
    154. ஓங்குநிைல ஒட்டகம் யில் ம ந்தன்ன -உயர்ந்த தன்ைமைய ைடய ஒட்டகம் 
உறக்கத்ேத கிடந்தாெலாத்த 
    (கு - ) ஒட்டகம் -ஒட்டைக; இஃ  அைலக்கு உவமம். யில்ம தல் - ங்குதல். 
 



 45

    155. ங்குதிைர ெகாணர்ந்த விைர மர விறகின் -மிகுகின்ற திைர ெகாண் வந்த 
மணத்ைத ைடய அகிலாகிய விறகாேல, 
    (கு - ) "விைரமரம்" என்றைமயின், அகிலாயிற் ; விைர -வாசைன. 
 
    156. க  ைக ெசந்தீ மாட்  -காிய3 ைகைய ைடய சிவந்த ெந ப்ைப எாித் , 
    (கு - ) க ைம, ெசம்ைமெயன்பன, ரண், 
 
    156 -8. ெப  ேதாள் மதி ஏக்க உம் மாசு அ  தி  கத்  திேவல் ேநாக்கின் 

ைளமகள் அாித்த - ெபாிய ேதாளிைன ம் மதி இத்தன்ைம ெபற்றிேலேமெயன்  
வி ம் தற்குக் காரணமான ம  அ கின்ற அைமதியிைன ைடய கத்திைன ம் 

ைனயிைன ைடத்தாகிய ேவல்ேபா ம் பார்ைவயிைன ைடய ைளச்சாதியிற் 
பிறந்தமகள் அாிக்கப்பட்ட, 
    (கு - ) "கைடக்க ேணக்கற" என்ப , சிந்தாமணி (கனக. 66) ைளச்சாதியிற் 
பிறந்தவர், ைளயன், ைளத்திெயனவழங்ஞகப்ப வர். அாிக்கப்ப தலால், கள், 
அாியெலனவழங்கும். 
 
    159. பழம்ப  ேதறல் பரதவர் ம ப்ப - பைழதாகிய களிப்  மிகுகின்ற 
கட்ெடளிைவப் பரதவர் எ த் வந்  வாயிடத்ேத ைவக்க, 
    (கு - ) பழைமப , பரதவர் -கடற்கைரமாக்கள். 
 
    160 -161. கிைள மலர் படப்ைப கிடங்கில் ேகாமான் தைள அவிழ் ெதாியல் 
தைகேயான் பா  -ெகாத்திெல ந்த க்கைள ைடயவாகிய ேதாட்டங்கைள ைடய 
கிட கிெலன் ம் ஊர்க்கு அரசனாகிய அ ம் ெநகிழ்ந்த மாைலயிைனயிைடய 
அழைக ைடேயாைனப் பா , 
    (கு - ) கிடங்கில், கிடங்காெலன வழங்குகின்ற . 
 
    162. அறல் குழல் பாணி ங்கியவெரா  -தாளவ திைய ைடய 
குழேலாைசயயின் தாளத்திற்ெகாப்ப ஆ ன மகளிேராேட, 
 
    (கு - ) அறல் -அ தல். ங்கல் -ஆ தல். 
 
    163. வறல் குழல் சூட் ன் -உலர்தைல ைடய குழன்மீைனச் சுட்டதேனாேட, வயின் 
வயின் ெப குவிர் -மைனேதா ம் மைனேதா ம் ெப குவிர்; 
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    (கு - ) குழன்மீன் -ஒ வைகமீன். 
    பட் னம் படாிற்(153) கிடங்கிற்ேகாமானாகிய (160) தைகேயாைனப்பா  (161) 
ஆ னமகளிேராேட (162) நீங்க ம் சூட்ேடாேட (163) ேதறைலப் பரதவர்ம ப்ப (159) 
அவற்ைற வயின்வயிற் ெப குவிெரன க்க. 
 
    (கு - ) இனி அவ ைடய ேவ ர் கூ வார், ல்ைல ம் குறிஞ்சி ம் கலந்த 
இடத்ேத அஃ ண்ைமயின், அந்நிலங்களின் சிறப்ைப ைறேய பாராட் கின்றார். 
 
    164. ைப நைன அவைர பவழம் ேகாப்ப ம் -பசுத்த அ ம் கைள ைடய அவைர 
பவழம்ேபாலப் க்கைள ைறேய ெதாடாநிற்க ம், 
 
    (கு - ) "பனிப் த வர்ந்த ைபங்ெகா  யவைரக், கிளிவா ெயாப்பி ெனாளிவி  
பன்மலர்" என்ப  கு ந்ெதாைக. ெதாடாநிற்க -ெதா க்க. 
 
    165. க  நைன காயா கணம் மயில் அவிழ ம் -காிய அ ம்பிைன ைடய காயாக்கள் 
திரண் மயி ன் க த் ப்ேபாலப் வாநிற்க ம், 
 
    (கு - ) காயா -ஒ வைகமரம்; " ல்ெலன் காயாப் க்ெக  ெப ஞ்சிைன, ெமன்மயி 
ெல த்திற் ேறான் ம்" (கு ந்ெதாைக); "ெசறியிைலக் காயா வஞ்சன மலர" 
( ல்ைலப்பாட் ) "கலவ மாமயி ெல த்திற் க மலர விழ்ந்தன காயா" (சிந்தாமணி். 
கனக. 2) 
 
    166. ெகா  ெகா  சுண்ைட ெகாட்டம் ெகாள்ள ம் -ெகா விய 
ெகா யிைன ைடய சுண்ைட ெகாட்டம்ேபா ம் ைவத் தன்னிடத்ேத 
ெகாள்ளாநிற்க ம், ெகாட்ைட - ற்கின்ற ெகாட்ைட மாம் 
 
    (கு - ) சுண்ைட - சுட்ைடக்ெகா . ெகாட்டம் -பனங்கு த்தாற் ெசய்விக்கப்ப ம் 
சிறியெபட் ; "அக  விசும்பினாஅல் ேபால, வா தின் விாிந்த ன்ெகா  

சுண்ைட" (மைலப கடாம், 100) 
 
    167. ெச குைல காந்தள் ைகவிரல் ப்ப ம் -வளவிய குைலயிைன ைடய காந்தள் 
ைகவிரல்ேபாலப் வாநிற்க ம், 
 
    (கு - ) "ேகாடற் குவி ைக யங்ைக யவிழ" என்ப  ல்ைலப் பாட் , 95. 
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    168. ெகால்ைல ெந  வழி ேகாபம் ஊர ம் -ெகால்ைலயிடத்  ெந ய வழிகளிேல 
இந்திரேகாபம் ஊராநிற்க ம், 
 
    (கு - ) இந்திரேகாபம் -பட் ப் ச்சி. 
 
    இச் ெசயெவெனச்செமல்லாம், ஈண்  நிகழ்கால ணர்த்திேய நின்றன; "ஞாயி பட 
வந்தான்" என்றாற்ேபால, 
 
    169. ல்ைல சான்ற ல்ைல அம் றவின் -இைவகால ணர்த்தி இங்ஙனம் 
நிகழ்ந்தாநிற்க ம் கணவன் கூறிய ெசாற்பிைழயா  இல் ந்  நல்லறஞ்ெசய்  
ஆற்றியி ந்த தன்ைமயைமந்த ல்ைலக்ெகா படர்ந்த அழகிைன ைடய காட் டத் , 
 
    இ , *"மாேயான் ேமய" என் ம் சூத்திரத்தா ணர்க. 
 
    (கு - ) "இைவ" என்ற , அவைர த யவற்ைற; அைவ கார்காலத்திற் 

த்தற்குாியன. கணவன் பிாிந்தவிடத்  மைனவி தனித்தி ந்  ஆற்றியி த்தற்குாிய 
இடம் ல்ைலெயன்பர்; " ல்ைல" என்பதற்கு இங்ேக ெபா ள் ெசய்தி த்தல்ேபால 
" ல்ைல சான்ற றவணிந் " (ம ைரக்காஞ்சி.285) 
    --------- 
    * ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், அகத்திைணயியல், 5. 
 
    என்றவிடத் ம் இப்ப ேய ெபா ள் ெசய்தி க்கின்றனர். "மாேயான் ேமய 
    கா ைற லக ம்" என்றதனால், கா  ல்ைலயாதல் ெபறப்ப ம். இ கா ம் 
    ல்ைல நிலம் கூறப்பட்ட . இனி்க் குறிஞ்சிநிலம் கூறப்ப ம். 
 
    170 -171. விடர் கால் அ வி வியன் மைல ழ்கி சுடர் கால்மாறிய ெசவ்வி ேநாக்கி -

ைழஞ்சுகளிேல குதிக்கும் அ வியிைன ைடய ெபாிய அத்தகிாியிேல 
ஞாயி மைறந்  அவன்கிரணங்கள்ேபான அந்திக்காலத்ைதப் பார்த் , 
 
    (கு - ) ைழஞ்சு -குைக. அத்தகிாி -அஸ்தமயகிாி. 
 
    172 -3. (திறல்ேவ தியி்ற் த்த ேகணி, விறல்ேவல் ெவன்றி ேவ ெரய்தின்:) 
திறல்ேவல் தியின் ேகணி த்த விறல்ேவல் ெவன்றி ேவ ர் எய்தின் -

கன்ைகயில் வ யிைன ைடத்தாகிய ேவ திேபாலக் ேகணி க்கப்பட்ட 
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ெவற்றிைய ைடய ேவலாேல ெவற்றிைய ைடய ேவ ைரச் ேசாின், என்ற  : 
நல் யக்ேகாடன் தன்பைகமிகுதிக்குஅஞ்சி கைன வழி பட்டவழி அவன் 
இக்ேகணியிற் ைவவாங்கிப் பைகவைர எறிெயன்  கனவிற்கூறி அதிற் ைவத் 
தன்ேவலாக நி மித்தேதார் கைதகூறிற் . இதனாேன ேவ ெரன்ற ெபயராயிற் , 
 
    (கு - ) ெசவ்விேநாக்கி எய்திெனன்க. 
 
    174. உ ெவயிற் உைலஇய உ ப்  அவிர் குரம்ைப -மிகுகின்ற ெவயி க்கு 
உள் ைறகின்ேறார்வ ந்தப்பட்ட ெவப்பம் விளங்குகின்ற கு க்கின்ற, 
 
    (கு - ) உைலஇய குரம்ைப; குரம்ைப -கு ைச. 
 
    175. எயிற்றியர் அட்ட இன் ளி ெவஞ்ேசா  –எயினக்குலத்தின் மகளிராேல 
அடப்பட்ட இனிய ளிங்கறியிடப்பட்ட ெவவ்வியேசாற்ைற, 
    ளி -தித்திப் மாம். 
 
    (கு - ) எயிற்றியர் -எயினச்சாதி மகளிர். 
 
    176. ேதமாேமனி சில்வைள ஆயெமா  -ேதமாவின் தளிர்ேபா ம் ேமனிைய ம் 
சிலவாகிய வைளயிைன ைடய ம்மகளி ைடய திர டேன, 
 
    177 -ஆமான் சூட் ன் -ஆமானினத சூட் ைறச்சிைய ைடய, அைமவரப் 
ெப குவிர் -பசிெகடப் ெப குவிர். 
    ேவ ெரய்தின் (173) சூட் ைன ைடய (177) ேசாற்ைற (175) ஆயத்ேதாேட (176) 
அைமவரப் ெப குவிெரன க்க. 
 
    ல்ைல ம் குறிஞ்சி ம் ேசர்ந்தி த்த ற் ேசரக்கூறினார், இரண் ங் கூ யல்ல  
பாைலத்தன்ைம பிறவாைமயின். 
 
    (கு - ) ஆமான் -காட் ப்பசு. சூட் ைறச்சி –சுைடதைல ைடய மாம்ஸம். அைமவர -
நிைறய. இந்த இரண் நில ம் கூ யவிடத் ப் பாைலத் தன்ம உண்டாெமன்பைத, 
" ல்ைல ங் குறிஞ்சி  ைறைமயிற் றிாிந் , நல் யல் பிழந்  ந ங்கு ய த் ப், 
பாைல ெயன்பேதார் ப வங் ெகாள் ம்" (சிலப்பதிகாரம். கா காண். 64 -6) 
என்பதனா ணர்க. "இரண் ங் கூ யல்ல " என் ம் வாக்கியம் இரண்  நில ம் 



 49

கூ ய இட ண்ெடன்பைதப் லப்ப த்த வந்த . இனி அவ ைடய ஆழர் கூ வார், 
த ேல அதைன ைடய ம தநிலச்சிறப் க் கூ கின்றார். 

 
    178 -9. (ந ம் ங் ேகாைத ெதா த்த நாட்சிைனக், கு ங்காற் காஞ்சிக் ெகாம்ப 
ேரறி:) நாள் ேகாைத ெதா த்த ந   சிைன கு  கால் காஞ்சி ெகாம்பர் ஏறி -நாட் 
காலத்ேத மாைலகட் னாற்ேபால இைடயறாமல் ெதா த்த நறிய க்கைள ைடய 
சிறிய ெகாம் கைள ம் குறிய தாளிைன ைடய காஞ்சிமரத்தின் ெபாிய 
ெகாம்பாிேலேயறி, 
 
    (கு - ) நாட்காலம் -வி யற்காலம். 
 
    180. நிைல அ  குட்டம் ேநாக்கி ெந  இ ந்  -ஒ காலத் ம் நிைலப்ப தல் 
அாிதாகிய ஆழத்திற்றிாிகின்ற மீன்கைள எ க்குங் காலத்ைதக் க தி ெந ம் 
ெபா தி ந் , 
 
    (கு - ) குட்டம் -பள்ளம். 
 
    181 -2. ல  கயல் எ த்த ெபான் வாய் மணி சிரல் வள் உகிர் கிழித்த வ  ஆழ் 
பாசைட - லானாற்றத்ைத ைடய கயைல கிெய த்த ெபான்னிறம்ேபா ம் 
வாைய ைடய நீலமணிேபான்ற சிச்சி யின  ெபாிய உகிர்கிழித்த வ வ ந்தின 
பசிய இைலயிைன ைடய, 
 
    (கு - ) சிச்சி  -மீன்ெகாத் க்கு வி. உகிர் -நகம் 
 
    183 . ள் அைர தாமைர கிழ் விாி நாட்ேபா  - ள்ைள ைடத்தாகிய 
தண் ைன ைடய ெவண்டாமைரயின  அ ம்  விாிந்த நாட்காலத்திற் ைவ, 
 
    184 . ெகாங்குகவர் நீலம் ெசங்கண் ேசவல் -ேதைன கர்கின்ற நீல நிறத்திைன ம் 
சிவந்த கண்ணிைன ைடய வண்ெடா ங்கு, 
 
    ைவத் ேதைனெயன்ற , *"ெதள்ளி " என்றதனான் க்க. 
 
    185. மதிேசர் அரவின் மான ேதான் ம் -திங்கைளச் ேசர்கின்ற 
க ம்பாம்ைபெயாப்பத் ேதான் ம், 
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    (கு - ) க ம்பாம்  -ேக . ெவண்டாமைரப் விற்குத் திங்க ம் அைதச் சார்ந்த 
வண்ெடா ங்கிற்குக் க ம்பாம் ம் உவைம. 
    ------------- 
    * " தன்  ைனவாிற் கண்ெணன் ேவற் ைம , சிைன ன் வ த ெறள்ளி ெதன்ப" 
என்ப  ெதால்காப்பியம், ெசால்லதிகாரம்,ேவற் ைம மயங்கியல், 5 
 
    186. ம தம் சான்ற ம தம் தண்பைண - -ஊ ங்கூ ம் ேபாக க ந் 
தன்ைமயைமந்த ம தநிலத்திற் குளிர்ந்த வய டத் , 
 
    187 -8.[அந்தண ர கா வ ங்க  வியனகர், அந்தண் கிடங்கினவனா  
ெரய்தின்:]அம் தண் கிடங்கின் அ  க  வியன் நகர் அந்தணர் அ கா அவன் ஆ ர் 
எய்தின் -அழகிைன ைடய குளிர்ந்த கிடங்கிைன ம் அாிய காவைல ம் 
அகற்சிைய ைடய அகங்கைள ைடய அந்தணர் சு ங்காத அவ ைடய ஆ ைரச் 
ேசர் ராயின், 
 
    (கு - .)கிடங்கு - அகழி, அகங்கள் - கள். 
 
    189 -190. வலம்பட நட க்கும் வ ண ெர த்தி, ரன்ெக  ேநான்பகட் ழவர் 
தங்ைக:] வ  ணர் எ த்தின் வலம் பட நடக்கும் ேநான் பகட்  உரன் ெக ம் உழவர் 
தங்ைக -இ த்தற்குாிய வ ெபா ந்தின க த்தினாேல ெவற்றி ண்டாக நடக்கும் 
ெமய்வ யிைன ைடத்தாகிய எ த்திைன ைடய அறி ெபா ந்தின உழவ ைடய 
தங்ைகயாகிய, 
 
    உரன் -அறி ; * "உரேவா ெரண்ணி  மடேவா ெரண்ணி ம்" என்றாற்ேபாேல. 
 
    (கு - .) ேநான்ைம - வ . எ  -காைள. 
 
    191 -2. பி  ைக அன்ன பின்  ழ் சி றத்  ெதா  ைக மக உ –பி யின  
ைகையெயாத்த பின்னின மயிர் ழ்ந்  கிடக்கின்ற சிறிய கிைன ம் 
ெதா யணிந்த ைகயிைன ைடய மகள், 
 
    மக ைற த ப்ப - -உழவர் தங்ைகயாகிய(190)மக உத்(192)தான் உள்ேளயி ந்  
தன்பிள்ைளகைளக்ெகாண்  ம்ைம அைடேவ எல்லாைர ம் ேபாகா  
விலக்குைகயினாேல, 
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    இனிப் பிள்ைளகைள உபசாிக்குமா ேபாேல உபசாித்  விலக்கெவன் மாம். 
 
    (கு - .)பி  -ெபண்யாைன; ெதா  -ேதாள்வைள; வைளந்தி ப்ப ெதன்  ெபா ள். 
ெபண்யாைனயின்ைக மகளி ைடய பின்னிய கூந்த க்கு உவைம; "பி க்ைகக் 
கூந்தற் ெபான்னாி மாைல தாழ" (சிந்தாமணி, த்தி. 65) மக உ, சாதிெயா ைம. மக 

ைற த ப்ப - மகவால் ைறேய த க்க ெவன்க; இனி, மகைவக்ெகாண் , 
அண்ணன், அம்மான் என்றாற்ேபால் வனவாகிய ைறப்ெபயர்கைளச் 
ெசால் வித் த்த ப்பெவனி ம் ெபா ந் ம்; "மக ைற த ப்ப மைனெதா ம் 
ெப கு ர்" (மைலப கடாம், 185) என்பத ைரையப்பார்க்க. 
 
    193 -4. இ  காழ் உலக்ைக இ ப்  கம் ேதய்த்த அைவப்  மாண் அாிசி அமைல 
ெவண் ேசா  -காிய வயிரத்ைத ைடய உலக்ைகயின  ணிைன ைடய கத்ைதத் 
ேதய்ப்பண்ணின குத் தல்மாட்சிைமப்பட்ட அாிசியாலாக்கின கட் யாகிய 
ெவள்ளியேசாற்ைற, 
    --------- 
    * பதிற் ப்பத் , எட்டாம்பத் , 3. 
 
    (கு - )இ ைம -க ைம, காழ் -வயிரம். இ ம் , ஆகுெபயர். அைவத்தல் -குத் தல். 
அமைல -திரைள. 
 
    195. கைவ தாள் அலவன் கலைவெயா  ெப குவிர் -கைவத்த கா ைன ைடய 
ெஞண் ம் பீர்க்கங்கா ங்கலந்த கலப் டேன ெப குவிர்; 
 
    (கு - ) கைவத்த -பிள பட்ட. கலைவ -கலந்தி ப்ப . 
 
    தண்பைணயின் (186) ஆ ெரய்தின் (188) உழவர் தங்ைகயாகிய (190) மக உத் 
த க்ைகயினாேல(192)ேசாற்ைறக் (194)கலைவெயா  ெப குவிெரன க்க. 
 
    196 -201. (எாிமறிந் தன்ன நாவி னிலங்கியிற் க், க மறிக் காதிற் கைவய ப் 
ேபய்மக, ணிண ண்  சிாித்த ேதாற்றம் ேபாலப், பிண  ைகத் ச் சிவந்த ேப கிர்ப் 
பைணத்தா, ளண்ணல் யாைன ய வி க ளவிப்ப, நீறடங்கு ெத வினவன் சாறயர் 

ர்:) 
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    எாி மறிந்  அன்ன நாவின் -ேமேனாக்கிெயாிகின்ற ெந ப் ச் சாய்ந்தாெலாத்த 
நாவிைன ம், 
 
    க  மறி காதின் -ெவள்யாட் மறிகைள அணிந்த காதிைன ம்; 
 
    *கைவ அ ப் ேபய் மகள் -கைவத்த அ யிைன ைடய ேபய்மகள், நிணன் உண்  
சிாித்த இலங்கு எயி  ேதாற்றம் ேபால –நிணத்ைதத் தின்  சிாித்த விளங்குகின்ற 
எயிற்றின  ேதாற்றர  ேபால, 
 
    பிணன் உைகத்  சிவந்த ேபர் உகிர் பைணத்தாள் அண்ணல் யாைன அ வி கள் 
அவிப்ப நீ  அடங்கு ெத வின் ஊர் -தாம்ெகான்ற பிணங்களின் தைலகைளக் 
காலாேலதள்ளிச் சிவந்த ெபாிய உகிாிைன ம் ெப ைமைய ைடய 
கால்கைள ைடய தைலைமைய ைடயவாகிய யாைனகளின் மதவ வி எ ந்த 

கைள அவிக்ைகயினாேல தியடங்கின ெத விைன ைடய ஊர், 
 
    அவன் சா  அயர் ர் -அவ ைடய விழாநடக்கின்ற பைழய ஊர், 
 
    (கு - ) யாட் மறி -ஆட் க்குட் . எயி  -பல். ேபய்மகளின் பல் யாைனக்கால் 
நகத்திற் குவைம; " ைடக் க ந்தைல ரட்  ன்றா கி ைட ய ய 
ேவாங்ெகழில் யாைன" என்ப  பட் னப்பாைல 230 -231. கள் - தி. 
 
    202 ேசய்த் ம் அன்  சிறி  நணிய ேவ - ாிய இடத்த மன் ; சிறிதாக 
அண்ணிய இடத்தேத. ர் நணியெதன்க. 
 
    (கு - ) அண்ணிய -சமீபித்த 
    --------- 
    * "இ ம்ேப வைகயி ென ந்ேதார் ேபய்மகள், ***கண்ெடாட் ண்  கைவய  
ெபயர்த் த் தண்டாக் களிப்பி னா ங் கூத் க், கண்டனன்" என்றார் 
மணிேமகைலயி ம்; 6 -வ  சக்கரவாளக் ேகாட்டம் க்க காைத. 
 
    203 -6.(ெபா நர்க் காயி ம் லவர்க் காயி , ம மைற நாவி னந்தணர்க் காயி ங் 
கட ண் மால்வைர கண்வி த் தன்ன, வைடயா வாயிலவ ன ங்கைட கு கி:) 
 
    ெபா நர்க்கு அைடயாவாயி ம் லவர்க்கு அைடயாவாயி ம் அ மைற நாவின் 
அந்தணர்க்கு அைடயாவாயி ம் அ  கைடவாயில் கி - கிைணப்ெபா நர்க்கு 
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அைடக்கப்படாவாயி ம், அறி ைடேயார்க்கு அைடக்கப்படாவாயி ம் , அாிய 
ேவதத்ைத ைடத்தாகிய நாவிைன ைடய அந்தணர்க்கு அைடக்கப்படாவாயி ம், 
ஏைனேயார்க்கு உள்ேள ேசறற்காிய தைல வாயிைலய கி, அைடயாெவன்றபன்ைம 
நான்கு வாயிைல ங் க தி. 
 
    கட ள் மால் வைர கண் வி த்தன்ன அவன் வாயில் -அ தான் 
ெதய்வங்களி க்கின்ற ெப ைமைய ைடய ேம  ஒ கண்ைண விழித் ப் 
பார்த்தாெலாத்த அவ ைடய ேகா ரவாசல், 
 
    அன்றிப், ெபா நர்க்காயி ம் லவர்க்காயி ம் அ மைறநாவி 
னந்தணர்க்காயி ம் அைடயாவாயிெலன்றாற் ெபா ளின்ைம ணர்க. 
 
    (கு - ). கிைணப்ெபா நர் -தடாாிப்பபைற ெகாட் ம் ெபா நர்; ெபா நர் -கூத்தர்; 
"ெதண்கிைணப் ெபா நர் ெச க்குட ென த்த மண்கைண ழவின் மகிழிைச 
ேயாைத ம்" என்ப  சிலப்பதிகாரம், நா காண் காைத,138 -9. ேதவர்க க்ெகல்லாம் 
இ ப்பிடமாக இ த்தல் பற்றி ேம மைல, "கட ண்மால்வைர" எனப்பட்ட . 
சுராலயெமன் ம் அதன் ெபயரா ம் இ விளங்கும். 
 
    207. ெசய் நன்றி அறித ம் -பிறர் தனக்குச்ெசய்த நன்றிைய யறிந்  அவர்க்குத் 
தா ம் நன்ைமெசய்தைல ம், 
 
    சிற்றினம் இன்ைம ம் -அறி ம் ஒ க்க மில்லாத மாக்க ரள் 
தனக்கில்லாைமைய ம், 
 
    (கு - ). "சிற்றினமாவ  நல்லதன் நல ம் தீயதன் தீைம ம் இல்ெலன்ேபா ம், 
விட ம் ர்த்த ம் நட ள்ளிட்ட கு " என்பர் பாிேமலழகர். றநா , 29 -ம் 
பாட் ல், "நல்லத னல ந் தீயதன் றீைம ம், இல்ைலெயன்ேபார்" என்ற ம் 
இச்சிற்றினத்தவைரேய. மாக்கள் -ஐம் ல ணர்ச்சிைய மட் ம் உைடயவர்கள். 
 
    208. இன் கம் உைடைம ம் -ேநாக்கினார்க்கு இனிய கத்ைத எக்கால ம் 
உைடயனாதைல ம், 
 
    இனியன் ஆத ம் -* கத்தினினிய நகாஅ அகத்  இன்னாதவனாகாமல் ெநஞ்சு 

கத்திற்ேகற்ப இனியனாதைல ம், 
    ---------- 



 54

    * தி க்குறள், கூடாநட் , 4, " கத்தி னினிய நகாஅ வகத்தின்னா வஞ்சைர 
யஞ்சப்ப ம்" 
 
    209. ெசறிந்  விளங்கு சிறப்பின் அறிந்ேதார் ஏத்த - எக்கால ம் தன் டேன 
ெசறிந்  விளங்குகின்ற தைலைமயிைன ைடய பலகைலகைள ணர்ந்ேதார் கழ, 
 
    210. அஞ்சினர்க்கு அளித்த ம் - தன் ரத்ைதக்கண்  அஞ்சிவந்  அ ழ்ந்தார்க்கு 
அ ள்ெசய்தைல ம். 
 
    ெவஞ்சினம் இன்ைம ம் - ெகா ய சினமில்லாைம ம்; 
 
    ேகாபம் நீட் த்  நிற்கின்ற  சினம். 
 
    கு - ) ெவஞ்சினம், ைவரெமன்  வழங்கப்ப ம். 
 
    211.ஆன் அணி குத ம் - ரர ணி நின்ற அணியிேலெசன்  அவ்வணிையக் 
குைலத்தைல ம், 
 
    *"ஆண்பா ெலல்லா மாெணனற் குாிய" என்  கூறி, + "ெபண் மா ம் பிள்ைள  
மைவேய" என்றதனால் ஆெணன்ற  ஆண்பாைலேய ணர்த் ேம ம் 
அணி குதெலன்றதனால் ஈண்  ரைர ணர்திற் . 
 
    அழி பைட தாங்க ம் - தன  ெகட்ட பைடயிடத்ேத தான்ெசன்  பைகவைரப் 
ெபா த்தைல ம், 
 
    (கு - .) ஆண்ைம - ரம். பைகவைரப் ெபா த்தல் - பைகவேரா  ேபார் ெசய்தைல 
ஏற் க்ெகாள் தல். 
 
    212.வாள் மீ கூற்றத்  வயவர் ஏத்த - வாள்வ யாேல ேமலாகிய  ெசால்ைல ைடய 

ரர் கழ, 
 
    213. க திய  த்த ம் - தன்ெனஞ்சுக திய ணர்ச்சிையக் குைறகிடவாமல் 

க்கவல்ல தன்ைம ம், 
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    கர்தற்குாிய மகளிைர கர்ந்  பற்றறாக்காற் பிறப்பறாைமயிற் க திய  க்க 
ேவண் ெமன்றார். 
 
    கா ற ப த ம் - அங்ஙனம் தாேன யின்ப றாேத அம்மகளி ந் தம்மாேல 
மிக்கவின்பத்ைதப் ெப ம் தன்ைன வி ம்பப்பட் த்தைல ம், 
 
    214.ஒ வழி படாைம ம் - அவர்கள் அங்ஙனம் வி ம்பினார்கெளன்  
    அவர்கள் வசத்தனாகாைம ம்' ஓ ய  உணர்த ம் - தான் அவர் 
வசத்தனாகாைமயின் அவர் வ ந்திய  தன்ைமைய ணர்ந்  அவைரப் 
பா காத்தைல ம், இனி அவர்கள் ெநஞ்சில் நிகழ்ந்தத ைன ணர்ந்  அவர் 
குைற த்த ெலன் மாம். 
 
    215.அாி ஏர் உண் கண் அாிைவயர் ஏத்த - ெசவ்வாிெபா ந்தின ைம ண் 
கண்ணிைன ைடய மகளிர் கழ, 
    ------------ 
    * ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், மரபியல், 50. 
    + ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், மரபியல், 69. 
 
    216.அறி  மடம் ப த ம் -தான் கூ கின்றனவற்ைற ண ம் அறிவில்லாதார்-
மாட் த் தான் அறியாைமப்பட் த்தைல ம், 
 
    அறி  நன்கு உைடைம ம் -தன்ைனப்ேபால அறி ைடயார்மாட்  நன்றாக 
அறி ைடயனாயி த்தைல ம், 
 
    *"ஒளியார்  ெனாள்ளிய ராதல் ெவளியார் ன், வான்சுைத வண்ணங் ெகாளல்" 
என்றார் பிற ம். 
 
    (கு - .) மடம் -அறியாைம. ேமற்ேகா க்குப் ெபா ள்: ஒளியார் ன் ஒள்ளியர் ஆதல் 
-அறி ைடயவர் ஒள்ளியா ைடய அைவக்கண் தா ம் ஒள்ளியராக, ெவளியார் ன் 
வான்சுைத வண்ணம் ெகாளல் - ஏைன ெவள்ைளக ைடய அைவக்கண் தா ம் 
ெவள்ளிய சுைதயின் நிறத்ைதக்ெகாள்க என்பதாம். 
 
    217.வாிைச அறித ம் - பாிசில ைடய தரமறிந்  அவர் ெப ைறைமேய 
ெகா த்தைல ம், ெகா த்தல் இதற்குங் கூட் க. 
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    வைரயா  ெகா த்த ம் -அங்ஙனம் கல்விமிகுதியில்லாத பாிசிலர்க்குக் 
ெகாடாதி த்தைல ேமற்ெகாள்ளாேத அவர்களள விற்குத் தக்கனவற்ைறக் 
ெகா த்தைல ம், 
 
    இனித் தனக்ெகன ஒன் ம் வைரந் ைவயாமற் ெகா த்தெலன் மாம். 
 
    (கு - .) பாிசிலர் -பாிசில் ெப தற்குாியார்.தரம் -தகுதி. 
 
    218.பாிசில் வாழ்க்ைகப் பாிசிலர் ஏத்த - பிறர்ைகயிேலற்ற ெபா ளால் 
இல்வாழ்க்ைக ந த் தைல ைடய பாணர் கூத்தர் த ேயார் கழ, 
 
    219. பன்மீன் ந வண் பால் மதி ேபால - பலமீன்க க்கு ந வி ந்த  பால்ேபா ம் 
ஒளிைய ைடய கைலநிைறந்த மதிேபால, 
 
    (கு - .) கைல -கிரண ம், வித்ைத ம். 
 
    220.இன்னைக ஆயேமா  இ ந்ேதான் கு கி - இய ைச நாடகத்தா ம், இனிய 
ெமாழிகளா ம் இனியமகிழ்ச்சிையச் ெசய் ம் திரேளாேட இ ந்தவைனய கி, 
 
    கைலகள் நிைறந்தி ந்தைமபற்றித் தைலவற்கு ஈண்  மதி உவைமயாயிற் . 
 
    (கு - .) இங்ேக தைலவ க்கு மதி உவைமயாகக் கூறப்ப த்தல் ேபாலேவ, 
"ேதாள்வாய் சிைலயி ெனா யாற் ெறா  மீட்  மீள்வான், நாள் வாய் நிைறந்த 
நைகெவண்மதி ெசல்வ ெதாத்தான்" எனக்கைலநிைறந்  விளங்கிய பற்றிச் 
சீவக க்கு மதி உவைம கூறப்பட் த்தல் காண்க; சீவகசிந்தாமணி, 
ேகாவிந்ைதயாாிலம்பகம், 46. 
    ---------- 
    *தி க்குறள், அைவயறிதல், 4. 
 
    இனி யாழ் வாசித்தல் கூ வார். 
 
    221 -2. ைபங்கண் ஊகம் பாம்  பி த்தன்ன அம் ேகா  ெசறிந்த அவிழ்ந்  ங்கு 
திவவின் -பசியகண்கைள ைடய காியகுரங்கு பாம்பின்தைலையப் பி த்தகாலத்  
அப்பாம்  ஒ கா க ம் ஒ கால் ெநகிழ ம் அதன்ைகையச் சுற் மா ேபான்ற 
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அழகிைன ைடய தண் டத்ேத ெசறியச் சுற்றின,ெநகிழேவண் மிடத்  ெநகிழ்ந் ம் 
இ கேவண் மிடத்  இ கி ம் நரம் வக்கும் வார்க்கட் ைன ம். 
 
    (கு - .) நரம்  - தந்தி. வக்கும் -கட் ம். வார்க்கட்  -தந்தி கட் தற்குாிய உ ப் . 
 
    223. (மணிநிைரத் தன்ன வனப்பின்வா யைமத் :) 
 
    மணி நிைரத்  அன்ன வனப்பின் -இரண் விளிம் ம் ேசரத்ைதத்  க்கின 
ஆணிகளாேல மணிைய நிைரத் ைவத்தாெலாத்த அழகிைன ம், 
 
    வாயைமத்  - ெபா ந்தப்பண்ணி, 
 
    (கு - .) இரண்  விளிம்  - பத்தாின் இரண்  விளிம் . 
 
    224. வயி  ேசர்  ஒ கிய வைக அைம அகளத்  -வ யி ேசர்ந்  ஒ ங்குபட்ட 
ெதாழில்வைகயைமந்த பத்தாிைன ம், 
 
    வயி  -பத்தாின . தாழிேபாலப் ைடபட் த்த ன், அகள ெமன்றார். 
 
    (கு - .) அகளம் -தாழி. 
 
    225 -6. கானம் குமிழின் கனி நிறம் க ப்ப கழ் விைன ெபா ந்த பச்ைசெயா  -
காட் டத் க் குமிழி ைடய பழத்தின  நிறத்ைதெயாப்பப் கழப்ப ந் வ ட் ன 
ைகத்ெதாழிலாற் ெபா ெபற்ற ேபார்ைவேயாேட, 
 
    (கு - .) குமிழ் -ஒ வைக மரம். வர் -ெசம்ைம நிறம். ேபார்ைவ - யாழ்ப்ேபார்ைவ. 
 
    226 -7. [ ேதம்ெபய், தமிழ் ெபாதிந் தி ற்  மடங்கு ாி நரம்பின்:] 
 
    ேதம் ெபய்  ாி அட ங்கு நரம்பின் -ேதெனா குகின்ற தன்ைமையத் தன்னிடத்ேத 
ெபய் ெகாண்  க்கடங்கின நரம்பிைன ைடய, அமிழ்  ெபாதிந்  இ ற் ம் 
நரம்  -அமிழ்தத்ைதத் தன்னிடத்ேத ெபாதிந்  ளிக்கும் நரம் , 
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    இஃ  ஓைசயினிைமக்குக் கூறிற் ; * "தீந்ேத.*னணிெபற ெவா கியன்ன 
வமிழ் றழ் நரம்பி னல்யாழ்" என்றார் பிற ம். 
    --------- 
    * சீவகசிந்தாமணி, காந்த வதத்ைதயாாிலம்பகம், 230; 
 
    (கு - ) ேதெனா க்கு, க்கடங்கின நரம்பிற்கு உவைம; இ ற்றல் - ளித்தல்: 
"இ ற் ம்மதம்" (சீவகசிந்தாமணி, 2521) 
 
    228. பா ைற ற்றிய -நீர் பா ந் ைறகெளல்லாம் யப்பா தற்கு, 
 
    ற்றிய -ெசய்யியெவன் ம் விைனெயச்சம். 
 
    228 -9. பயன் ெதாி ேகள்வி கூ ெகாள் இன்னியம் -தன  பயன் விளங்குகின்ற 
இைசகைளத் தான் கூ தல்ெகாண்ட இனியயாைழ, பச்ைசேயாேட (226) 
வாயைமக்கப்பட்  வனப்பிைன ம் (223) திவவிைன ம் (222) அகளத்திைன ம் (224) 
நரம்பிைன ைடய (227) இன்னியெமன க்க. 
 
    (கு - ) இைச -ஸ்வரம். 
 
    229 -230. [குரல்குரலாக, ெனறி மரபிற் பண்ணி:] ல் ெநறி மரபின் குரல் 
குரலாகப் பண்ணி -இைச ல் கூ கின்ற ைறைமயாேல ெசம்பாைலயாக வாசித் , 
 
    பா ைற ற் தற்கு இன்னியத்ைதக் குரல் குரலாகப் பண்ணிெயன க்க. 
 
    (கு - ) குரல், ஸ்தாயிெயன்  கூறப்ப ம். இங்ேக கூறியயாழ் மகரயாழ்; 
சிந்தாமணியில் "குரல் குரலாகப்பண்ணி" என் ம் ெசய் ைரயில், "இப்பாைலத் 
திாிவிேல பத்ெதான்ப  நரம்ைப ைடய மகரயாழ் குரல் குரலாமா  காண்க" என்  
இந் ைரயாசிாியர் எ தியி த்தல் காண்க. 
 
    230 -231. [ஆனா  ேவார்க்கு கிழ்த்த ைகயிைன ெயன ம்:] ேவார்க்கு 
ஆனா  கிழ்த்த ைகயிைன என ம் -*அரசன் உவாத்தியாயன் தாய் தந்ைத 
தம் ன் த ேயார்க்குப் பலகா ம் குவித்த ைககைள ைடையெயன் ம், 
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    232. இைளேயார்க்கு மலர்ந்த மார்பிைன என ம் - ரெரறிதற்கு மன மகிழ்ந்  
ெகா த்த மார்பிைன ைடையெயன் ம், மகளி மாம். 
 
    †" வி ந்தாயிைன ெயறிநீெயன விைரமார்பகங் ெகா த்தாற், க ம்  
    ணற ெவறிந்தாங்கவ னின ழினி ெயனேவ" என்றார் பிற ம். 
    *ஆசாரக்ேகாைவ, 17: - 
    "அரச  வாத்தியாயன் றாய்தந்ைத தம் னிகாில் குரவ ாிவாிவைரத், ேதவைரப் 
ேபாலத் ெதா ெத க ெவன்பேதயாவ ங் கண்ட ெநறி" 
    † சீவகசிந்தாமணி, மண்மகளிலம்பகம், 164. 
 
    233. ஏேரார்க்கு நிழன்ற ேகா ைன என ம் -ஏாிைன ைடய கு மக்க க்கு 
நிழல்ெசய்த ெசங்ேகாைல ைடையெயன் ம், 
 
    234. ேதேரார்க்கு அழன்ற ேவ ைன என ம் -ேதாிைன ைடய அரசர்க்கு 
ெவம்ைமெசய்த ேவைல ைடைய ெயன் ம், 
 
    235. நீ சில ெமாழியா அளைவ -நீ சில கழிைனக் கூ தற்கு ன்ேன, 
 
    235 -6. (மாசில், காம் ெசா த் தன்ன வ ைவ டீஇ:) காம்  ெசா த்  அன்ன 
மாசு இல் அ ைவ உடீஇ - ங்கில் ஆைடைய ாித்தாெலாத்த மாசில்லாத 
உைடயிைன உ க்கப்பண்ணி, 
 
    இனி ங்கின் ைனயிற் பட்ைட மாம். 
 
    (கு - ) ங்கி ன் ஆைட ஆைடயின் ெமன்ைமக்கும் ெவண்ைமக்கும் உவைம. 
 
    237. பாம்  ெவகுண்  அன்ன ேதறல் நல்கி -பாம்ேபறி மயக்கினாற்ேபால மயக்கின 
கட்ெடளிைவத் தந் , 
 
    (கு - ) கட்ெடளி  -கள்ளின் ெதளி , 
 
    238 -240. (காெவாி ட் ய கவர்கைணத் ணிப், விாி கச்ைசப் கேழான் 
றன் ன் பனிவைர மார்பன் பயந்த:) கா எாி ஊட் ய கைணகவர் ணி  விாி கச்ைச 

கேழான் தன் ன் பனிவைர மார்பன் பயந்த - காண்டவவனத்ைத 
ெந ப் ண் ம்ப ெயய்த கைணைய உள்ளடக்கின ஆவ நாழிைகயிைன ம் 
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த்ெதாழில் பரந்த கச்ைசயிைன ைடய அ ச்சுனன் தைமயனாகிய இமவான்ேபா  
மார்பனான மேசனன் கண்ட, 
 
    (கு - ) ஆவநாழிைக -அம்பறாத் ணி. கண்ட -இயற்றிய, 
 
    240 -241. ண்ெபா ள் ப வ ன் வழாஅ பல் ேவ  அ சில் - 
கூாியெபா ைள ைடய மைட ெனறியிற்றப்பாத பலேவ பாட்ைட ைடய 
அ சிைல, 
 
    (கு - ) மைட ல் -பாகசாஸ்திரம்; என்ற , பீமேசனனாற் ெசய்யப் ெபற்றதான 
பாகசாஸ்திரத்ைத; அ  பீமபாகெமன வழங்கும். 
 
    242 -4. [வாணிற விசும்பிற் ேகாண்மீன் சூழ்ந்த விளங்கதிர் ஞாயிெறள் ந் 
ேதாற்றத் , விளங்குெபாற் கலத்தில்:] விசும்பில் வாள் நிறம் ேகாள் மீன் சூழ்ந்த 
இளங்கதிர் ஞாயி  எள் ம் ேதாற்றத்  விளங்கு ெபாற்கலத்தில் -ஆகாயத்தில் 
ஒளிைய ைடத்தாகிய நிறத்திைன ைடய ேகாளாகிய மீன்கள்சூழ்ந்த இைளய 
கிரணங்கைள ைடய ஞாயிற்ைற இக ந் ேதாற்றரைவ ைடய விளங்குகின்ற 
ெபாற்கலத்திடத்ேத, 
 
    வி ம் வன ேபணி -நீ வி ம் வனவற்ைற வி ம்பி உட்ெகாண் , 
 
    (கு - ) ேகாண்மீன் -ேகாட்களாகிய மீன்கள். 
 
    245. ஆனா வி ப்பின் தான் நின்  ஊட்  - ம்மிடத்  மிகுகின்ற வி ப்பத்தாேல 
தான் நின்  உண்ணப்பண் வித் , 
 
    ஆனாமரபிெனன் ம் பாடம் 
    . 
    நீ சிலெமாழியாவளைவ (235) வி ம் வன ேபணி (244) உடீஇ(236) நல்கி (237) 
அ சிைலக் (241) கலத்ேதயிட் த் (244) தான்நின்  ஊட்  ெயன்க. 
 
    246. திறல் சால் ெவன்றிெயா  ெதவ்  லம் அகற்றி -வ யைமந்த ெவற்றிேயாேட 
பைகையத் தத்தநிலத்ைதக் ைகவிட் ப் ேபாகப் பண்ணி, 
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    247. விறல் ேவல் மன்னர் மன் எயில் க்கி -ெவற்றிைய ைடத்தாகிய 
ேவ ைன ைடய ேவந்தர்மன் ம் அரண்கைள யழித் , 
 
    248. நயவர் பாணர் ன்கண் தீர்த்தபின் -அவ்விடங்களிற்ெபற்ற ெபா ளாேல 
வி ம்பிவந்தவர் ன்கண்ைமைய ம் பாணர் ன்கண்ைமைய ம் ேபாக்கினபின் , 
 
    (கு - ) நயம் -வி ப்பம். ன்கண் - ன்பம். பைகவ ைடய அரண்கைள அழித்த 
பின்  அங்ேக கிைடத்தவற்ைறப் பாிசிலர்க்குக் ெகா த்தல் மர . 
 
    249. வயவர் தந்த வான் ேகழ் நிதியெமா  -தன்பைடத்தைலவர் மிக்கனவாய்க் 
ெகாண் வந்  தந்த நன்றாகிய நிறத்திைன ைடய ெபா ட் ர டேன, 
 
    தன்பைடத்தைலவர் கு நிலமன்னைர ம், அரசைர மழித் , நயவர்க்கும் 
பாணர்க்குங்ெகா த்  மிக்குக்ெகாண் வந்த நிதியெமன்க. 
 
    250 -251. (ப வ வானத் ப் பாற்கதிர் பரப்பி, வ வான்மதி ர் ெகாண் டாங்கு:) 
ப வ வானத்  உ வ வான்மதி பாற்கதிர் பரப்பிஊர் ெகாண்டாங்கு - 
கூதிர்க்காலத்ைத ைடய வானிடத்ேத வ நிைற தைல ைடய ெவள்ளிய மதி 
பால்ேபா ங் கிரணங்கைளப் பரப்பிப் பரத்தைலக் ெகாண்டாற்ேபால, 
 
 
    (கு - ) கூதிர்க்காலம் -சரற்காலம் மற்ற0ை◌க்காலங்கைளக் காட் ம் 
    சரற்காலத்தில் ேதான் ம் சந்திரன் மிக ம் ெவள்ளிதாகப் பாராட்டப்ப ம். 
 
    252 -3. கூர் உளி ெபா த வ  ஆழ் ேநான் குற  ஆரம் சூழ்ந்த அயில்வாய் 
ேநமிெயா  -கூாிய சிற் ளிகள் ெசன்  ெசத்தின உ க்கள ந்தின வ யிைன ைடய 
குறட் டத்திற்ைறத்த ஆர்கைளச்சூழ்ந்த சூட் ைன ைடய உ ைளேயாேட, 
 
    குற  - அச்சுக்ேகாக்குமிடம். அயில்வாய் - கூாியவாய்; என்ற  சூட் ற்கு 
ஆகுெபயர். 
 
    (கு - .) குற , குடெமன ம், சூட் , வட்ைடெயன ம் வழங்கும். 
 
    254 - 5. [சிதர்நைன க்கின் ேசேணாங்கு ெந ஞ்சிைனத், ததர்பிணியவிழ்ந்த 
ேதாற்றம் ேபால;] க்கின் ேசண் ஓங்கு ெந ஞ்சிைன ததர் நைன சிதர் பிணி 
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அவிழ்ந்த ேதாற்றம் ேபால - க்கி ைடய விசும்பிேல ெசல்ல வளர்ந்த ெந ய 
ெகாம்பிற் ெசறிந்த அ ம் கள் வண் ற்குப் பிணியவிழ்ந்த ேதாற்றர ேபால, 
 
    ததர் - ெகாத் மாம். சிதர் - சிந் த மாம்; சிச்சி மாம். 
 
    (கு - .) க்கு - ள்  ங்ைக. 
 
    256 - 8. [உள்ளரக் ெகறிந்த க்கு  ேபார்ைவக், க ந்ெதாழில் விைனஞர் 
ைகவிைன ற்றி, ர்ந் ெபயர் ெபற்ற ெவழினைடப் பாகெரா .] 
 
    க ந்ெதாழில் விைனஞர் ைகவிைன ற்றி உ க்கு  அரக்கு உள் எறிந்த ேபார்ைவ 
பாகர் - வ ய ெதாழிைலச்ெசய் ந் தச்ச ைடய ைகயாற்ெசய் ம் உ க்கெளல்லாம் 

ற் ப்ெபற்  உ க்கப ஞ் சாதி ங்கம் உள்ேள நிரம்ப வழித்த பலைகைய ைடய 
பாகர், 
 
    ேதர்த்தட்  ெவளிமைறயப் பாவின பலைகையப் ேபார்ைவெயன்றார். அதன் ேமேல 
சுற் ச்சுவராகப் பலைகயாற்ெசய்த சுவைரப் பாகெரன்றார். பாகைர ைடய 
ேதைரப்பாகெரன்றார்; ஆகுெபயரால். 
 
    ஊர்ந்  ெபயர் ெபற்ற எழில் நைடப் பாகெரா  -ஏறிப்பார்த்  உண்ைமயாக 
ஓட்ட ண்ெடன்  ெபயர்ெபற்ற அழகிைன ைடத்தாகிய நைடயிைன ைடய 
ேதேராேட, 
 
    ேநமிேயாேட(253) ேபார்ைவைய ைடய (256) பாகெரன க்க. 
 
    259 - 260. மா ெசல  ஒழிக்கும் மதன் உைட ேநான் தாள் வாள் கம் பாண் ல் -தன் 
க ைமயாற் குதிைரயின்ெசலைவப் பின்ேனநி த் ம் வனப் ைடத்தாகிய 
வ யிைன ைடய தாளிைன ம், ஒளியிைன ைடத்தாகிய கத்திைன ைடய 
நாைரெய த்ைத ம், 
 
    வலவெனா  -அதைனச் ெச த் ம் பாகெனா , 
 
    260 - 261. [தாீஇ, யன்ேற வி க்குமவன் பாிசில்;] பாிசில் தாீஇஅவன் அன்ேற 
வி க்கும் -யாைன குதிைர அணிகல த ய பாிசில்கைள ந்தந்  அவன் 
அன்ேறவி க்கும்; 
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    நிதியத்ேதாேட (246) பாகேராேட (258) வலவேனாேட பாண் ைல ம் (260) 
பாிசிைல ந் (261) தாீஇ (260) அவன் அன்ேறவி க்குெமன க்க. 
 
    261 - 3. ெமன் ேதாள் கில் அணி ........ ளங்கு, இயல் மகளிர் அகில் உண விாித்த 
அம் ெமல் கூந்த ன் -ெமல் ய ேதாளிைன ம், கில் சூழ்ந்த ....... அைசந்த 
இயல்பிைன ைடய மகளிர் அகிற் ைகைய உண் ம்ப யாக விாித்த 
அழைக ைடய ெமல் ய கூந்தல்ேபாேல, 
 
    264 -5 [மணிமயிற் கலாப மஞ்சிைடப் பரப்பித், ணிமைழ தவழ்ந் யல்கைழ 
ெந ங்ேகாட் ;] 
 
    ணி மைழ மணி மயில் கலாபம் இைட மஞ்சு பரப்பி தவ ம் ேகா  -ெதளிந்தேமகம் 
நீலமணிேபா ம் மயி ைடய விாிந்த ேதாைகக்கு ந ேவ தன  மஞ்ைசப்பரப்பித் 
தவ மைல, 
 
    சிறி நீர் உட்ெகாண்  பக்கம் ெவள்ளியமாசாயி த்த ன், ேமகம் மஞ்ைசப் 
பரப்பிெயன்றார். 
 
    இனி 'மணிமயில் கலாபம்' என்  பாடமாயின், மயில் தன்கலாபத்ைத 
மஞ்சிைடயிேல பரப் தைலச்ெசய்  யல்ேகாெடன்க. யலல் -ஆ தல். 
 
    யல் கைழ ெந  ேகா  -அைசகின்ற ங்கிைல ைடய ெந ய 
மைலயிடத்ைத ைடய குறிஞ்சி (267) 
 
    266. [எறிந்  மிறந்த ேவற்ற ஞ்ெசன்னி;] ஏற்ற ம் உ ம் எறிந்  இற ந்த ெசன்னி 
ேகா  (265) -ஏ தற்ெறாழில் அாிதாகிய உ ேம தான் ஏ தற்காக இ த்  
வழியாக்கிப்ேபான சிகரத்ைத ைடயமைல, 
 
    இக்குதிைர ஏற்றாிெதன்ப. 
 
    267. குறிஞ்சி ேகாமான் -குறிஞ்சியாகிய ஒ க்கத்ைத ைடய நிலத்திற்கரசன், 
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    267 -9. ெகாய் தளிர் கண்ணி ெசல் இைச நிைலஇய பண்பின் நல் யக்ேகாடைன -
ெகாய்யப்பட்ட தளிர்விரவின மாைலயிைன ம், பிறாிடத்  நில்லாமற் ேபாகின்ற கழ் 
தன்னிடத்ேத நிற்றற்குக் காரணமான குணத்திைன ைடய நல் யக்ேகாடைன, 
 
    நயந்தனிர்ெச ன் -வி ம்பிச்ெசல் ன், 
 
    வாயிரவல்(40) ெப மகன்(122) ரவலனாகிய(125) நல் யக் ேகாடைன நயந்த 
ெகாள்ைகேயாேட(126) ன்னாட் ெசன்றனமாக, இந்நாள் (129), அழிபசி 
வ த்தம் ட(140) யாைனேயாேட ேதெரய்தி (142) யாம் அவணின் ம் வ கின்ேறம் 
இனி நீயி ம்(143) ேவந்தாிடத் ச் ெசல்குவிராயின்(145), வஞ்சி ம் வறி ; 
அ வன்றி (50) ம ைர ம் வறி ; அ வன்றி(67) உறந்ைத ம் வறி ; அ வன்றி(83) 
எ வர் ண்ட ஈைகச் ெசந் கம் (113) ஒ தான்றாங்கிய (115) குறிஞ்சிக் ேகாமானாகிய 
(267) நல் யேகாடைன நயந்தனிர்ெச ன்(269), வழியிற் ெப மவ ற்ைற யாவ  
    கூறக்ேகண்மின்; பட் னம்படாின் (156) , வயின் வயிற்ெப குவிர் (169); 
    அதன்பின்னர் ேவ ெரய்தின் (173) அைமவரப் ெப குவிர் (177); அதன்பின்னர் 
அவன் ஆ ெரய்திற் (188) கலைவெயா ெப குவிர் (195) அவற்ைறப்ெபற்றபின், 
அவன் ர் (201) ேசய்த் மன் ; சிறி  நணிய  ேவயாயி க்கும் (202); 
ஆண் ச்ெசன்  ன்னர் அவன் கைடவாயிைலக்கு கிப் (206) பின் அறிந்ேதாேரத்த 
(209) வயவேரத்த (212) அாிைவயேரத்தப் (215) பாிசிலேரத்த (218) 
இ ந்ேதாைனய கிப் (220) பா ைற ற் தற்கு (228) இன்னியத்ைதப் (229) 
பண்ணிக் (230) ைகயிைன ெயன் ம் (231) மார்பிைனெயன் ம் (232) 
ேகா ைனெயன் ம் (293) ேவ ைனெயன் ம் (234) நீசிலெமாழியா அளைவ (235) 
அவன் நீவி ம்பவனேபணி (244) உடீஇ (236) நல்கி (267) அ சிைலக் (241) 
    கலத்ேதயிட் த் (244) தான் நின்  ஊட்  (245) நிதியத்ேதாேட (249) பாகேராேட 
(258) வலவேனாேட பாண் ைல ம் (260) பாிசிைல ம் (261) தாீஇ (260) அவன் 
அன்ேறவி க்கும் (261) என விைன ெசய்க. 
 
    ஏ மாநாட்  நல் யக்ேகாடைன இைடக்கழிநாட்  நல் ர் நத்தத்தனார் பா ய 
    சி பாணாற் ப்பைடக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் 
ெசய்த ைர ற்றிற் . 

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


