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    143-4. "வாைளப் பகுவாய் வணக்கு  ேமாதிரம்" சிலப்.6.95. 
 
    147. " ைனயா ேவாவியம் ேபால நிற்ற ம்", " ைனயா ேவாவியம் றம்ேபாந் 
ெதன்ன" மணி. 16:131; 22:88. 
 
    149. அம்பைனத் தைடஇய ெமன்ேறாள்: " ங்கிைறத் தைட இய வைமம ள் 
பைணத்ேதாள்" ப திற். 54: 8. தைடஇய ெமன்ேறாள்: க . 93: 5. 
 
    152. பி-ம். 'நைரவிர ற்ற' 
    "நாைறங் கூந்த  நைரவிரா ற்றன" ( மணி.22: 130); 
    "நைரயிைடப் படர்ந்த ந ெமன் கூந்தலர்" ெப ங்.1.41.99. 
 
    152-8 "நைரவிரா ற்ற ந ெமன் கூந்தற், ெசம்  ெசவி யர் பலபா ராட்ட" 
அகநா. 254: 1-2. 
 
    155. "இன்ேன வ குவர்" ல்ைல. 16. 
 
    156. பி-ம். ' ைகத்தைவ' 
 
    155-6. ல்ைல. 20-22. 
 
    153-6. "தைலவிைய வற் க்கும் ெசவி யர் ைனந் ைரத்  நகுவித் ப் ெபா  
ேபாக்குதற்குாியர்; இக்க த்தாேன சான்ேறார், 
    "ெசம் கச்....ஒல்லான்' என்றார் பாட் ள்" ெதால்.ெசய்.சூ.175,ந. 
 
    161. ங்குெசலன் மண் லம்: "யாங்ஙன ெமாத்திேயா ங்கு ெசலன் மண் லம்" 

றநா. 8: 6. 
 
    164-5. கண்ணீைர விரலால் வழித் த்ெதறித்தல்: "இ ம்பல் கூந்தற் ேசயிைழ 
மடந்ைத, கைணயி  ண நா னைணெயா  ெபா ந்தி, ெவய் ற் ப் லக்கு 
ெநஞ்செமா ைட யிரா, வாயிதழ் மைழக்கண் மல்கேநாய் கூர்ந் , ெப ந்ேதா 
ணைனக்குங் க ழ்ந் வா ராிப்பனி, ெமல்விர கிாிற் ெறறியினள்" அகநா, 373. 10-15. 
 



    169. விைன நவில் யாைன: "தாெரா  ெபா ந்த விைனநவில் யாைன" 
(மைலப .227):"ெசல்சமர் ெதாைலத்த விைனநவில் யாைன" (பதிற். 82:4) 
"விைனநவில் யாைன" றநா. 347:11. 
 
    169-171."ேவழத் ப் ............ப உக்ைக மிய....ஒழிந்ேதார்" ( ல்ைல. 69-72); 
"அம் ெசன் றி த்த வ ம் ண் யாைனத், ம் ைடத் தடக்ைக வாெயா  மிந் , 
நாஞ்சி ெலாப்ப நிலமிைசப் ரள, எறிந் களம் ப த்த ேவந் வாள் உலத்தர்" றநா. 
19; 9-12. 
 
    175. "பாண் ல் விளக்குப் ப உச்சுட ரழல"' , "சுட ம் பான் ற் றி நா  விளக்க " 
(பதிற். 47: 6, 52: 13): "உள்ளி றீஇய ெவான்னடர்ப் பாண் ல்" ெப ங். 1. 33: 93. 
 
    183. கனமர்ந் : குறள். 84, 92-93. 
 
    185. பி-ம். 'பரம் ளி'. "ஊைத ந் தா ளர் கானற் ற வ்ெவன் ற ன்ேற" (நற். 319: 
    1-2): "தவ்ெவனக் கு த்தி" கு ந். 356: 4. தவ்ெவன்ப  குறிப் ெமாழிெயன் கூறி, 
இவ்வ கைள ேமற்ேகாளாகக்காட் னர்; குறள்.1144, பாிேமல். 
 
    186. பி-ம். 'யாமத் ப்பள்ளி' 
 
    186-8. ெதால். கற் . சூ.34, ந, ேமற். 
 
    176-88. "அழிபைட தட்ேடார் தழிஞ்சிெயா  ெதாைகஇ" என்பதற்கு இவ்வ கள் 
ேமற்ேகாள்; ெதால். றத். சூ.8, ந. 
    ---------------------------------------------------------------- 
 

இதன் ெபா ள். 
 
    இப்பாட் ற்கு ெந நல்வாைட ெயன்  ெபயர் கூறினார். இப்ெபயர் ெந தாகிய 
நல்ல வாைடெயன  விாித ற் பண் த்ெதாைகயாயிற் . #வாைடெயன 
வாைடக்காற்றிற் ேறான்றின கூதிர்ப்பாசைறைய ணர்த்த ற் @ பிறந்த வழிக் 
கூறெலன் ம் ஆகுெபயராய் நின்ற . இப்பாட் ள், "கூதிர்நின் றன்றாற் ேபாேத" 
(72) என ம், "கூதிர்ப் பானாள்" (12) என ங் கூ கின்றாராத ன், இ  § "வாைக 
தாேன பாைலய  றேன" எனப் பாைலக்குப் றனாகாக் கூறிய வாைகத்திைணயாய் 



அத ள்,  $ "கூதிர் ேவனி ெலன்றி  பாசைறக், காத  ெனான்றிக் கண்ணிய 
மர பி ம்" எனக் கூறிய கூதிர்ப்பாசைறேயயாயிற் . தைலவைனப் பிாிந்தி ந்  
வ ந் ந்தைலவிக்கு £ ஒ ெபா  ஓ ழிேபால ெந தாகிய  வாைடயாய்ப் 
பாைலயாகிய உாிப்ெபா ணர்த்திற் . 
--------------- 
    # "வடந்ைதத் தண்வளி ெயறிெதா  டங்கி" (ெந நல்.173) என்  வாைட 
இந் ற் குறிப்பிடப்பட்ட  காண்க. 
    @. ெதால். ேவற் ைமமயங்கு. சூ. 31. 
    §. ெதால். றத். சூ. 18. 
    $ ெதால். றத். சூ. 21. 
    £ "ஊழியிற் ெபாிதா னாழிைக ெயன் ம்" ெபாிய தி ெமாழி. 
 
    அகத்ெதா ங்கிப் ேபாகம் கர்வார்க்குச் சிறந்த காலமயி ம் அரசன் # ேபாகம் 
    ேவண் ப் ெபா ச்ெசாற் ெபாறானாய் அப்ேபாகத்தில் மனமற் ப் ேவற் ப் 

லத் ப் ேபாந்தி க்கின்ற இ ப்பாக ன், அவற்கு நல்லதாகிய வாைடயாயிற் . 
எனேவ காமத்திடத்  ெவற்றிெயய்த ன், வாைகத் திைணயாயிற் ; இப்பாட்  @ 
சுட்  ஒ வர்ப் ெபயர் ெகாள்ளாைமயின் அகப் ெபா ளாேம ம், "ேவம்  தைல யாத்த 
ேநான்கா ெழஃகம்" (176) என§ அைடயாளப் க்கூறினைமயின், அகமாகாதாயிற் . 
 
    1-2. [ைவயகம் பனிப்ப வலேனர்  வைளஇப், ெபாய்யா வானம் ப்ெபயல் 
ெபாழிந்ெதன:] ெபாய்யா வானம் ைவயகம் பனிப்ப வலன் வைளஇ ஏர்   ெபயல் 
ெபாழிந்ெதன-ப வம்ெபாய்யாத ேமகம் உலெகல்லாங்குளி ம்ப யாகத் தான் 
கிடந்தமைலைய வலமாக வைளந்  எ ந்தி ந்  கார்காலத்  மைழையப் ெபய்ததாக, 
 
    3. ஆர்க  ைனஇய ெகா  ேகால் ேகாவலர்-ெவள்ளத்ைத ெவ த்த $ெகா ய 
ேகா ைன ைடய இைடயர், 
 
    4. ஏ  உைட இனம் நிைர ேவ  லம் பரப்பி-ஏற்ைற ைடய இனங்கைள ம் 
பசுக்கைள ம் ேமட் நிலமாகிய ல்ைலநிலத்ேத ேமயவிட்  எ ைமைய ம் 
ஆட்ைட ம் £ இனெமன்றார். 
    ---------------- 
    #. "ேபாகம் ேவண் ப் ெபா ச்ெசாற் ெபாறாஅ " ( றநா. 8:2); "ெபா ெமாழி 
பிறர்க்கின்றி தா ஞ் ெசல்வர்க்கு" க . 68:1 
    @. ெதால்.அகத். 5.54 
    §. அைடயாளப் ; ப 1.1, 3-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 



    $. ப. 275, 5-ஆம் அ க்குறிப்ைப பார்க்க. 
    £. பசு எ ைம ஆ  என்பன ன் ம் வினெமன் ம் ந்நிைரெயன் ம் 
வழ ங்கப்ெப ம்; " வின ேமய்த்தல்" (நம்பி.சூ.22:13) "இைழன் ந் ன்றப், ேபாற்றிக் 
கு மல்கிய ெபாற்பின பா ெயல்லாம்" (தணிைக. நா .69); "சால நன்  ந்நிைர  

ைடேயன்" (ெபாிய. சி த்ெதாண்ட.49); "நிைர வாழி- ந்நிைர வாழ்க" தக்க. 9, 
உைர. 
 
    5. லம்ெபயர் லம்ெபா  கலங்கி-தாம் பயின்ற நிலத்ைதக் ைகவிட் ப்ேபாம் 
தனிைமயினாேல வ த்தெமய்தி, 
 
    ஊர்க்கு அண்ணியவிடத்ேதேமய்த்  ஊாிற்றங்காைமயிற் லம் ெபயர் 

லம்ெபன்றார். 
 
    5-6. ேகாடல் நீ  இதழ் கண்ணி நீர் அைல கலாவ-காந்தளின  நீண்ட இதழ்களாற் 
கட் ன கண்ணி நீரைலத்தலாேல கலக்கெமய்த, 
 
    7-8. ெமய் ெகாள் ெப  பனி ந ய பல டன் ைக ெகாள் ெகாள்ளியர் க ள் 

ைட உ ந ங்க-தம் உடம்பிடத்ேதெகாண்ட ெபாிய குளிர்ச்சி வ த் ைகயினாேல 
பல ங்கூ க் ைகயிடத்திேல ெகாண்ட ெந ப்பிைன ைடயராய்ப் # பற்பைறெகாட்  
ந ங்க, 
 
    ைகைய ெந ப்பிேல காய்த்தி அதிற்ெகாண்ட ெவம்ைமையக் க ளிேல அ த்த ற் 
ைகக்ெகாள் ெகாள்ளியெரன்றார். 
 
    ேகாவலர் (3) பல டன் (7) பரப்பிக் (4) கலங்கிக் (5)கலாவக்(6)ெகாள்ளியராய்க் 
க ள் ைட உ ந ங்க (8) என்க. 
 
    9. மா ேமயல் மறப்ப-விலங்குகள் ேமய்தற்ெறாழிைல மறந்ெதா ங்க, மந்தி @ கூர-
குரங்கு குளிர்ச்சிமிக, குன்னாக்க ெவண்ப ளர். 
    ------------------- 
    #. " ைகெவண்ப திெபார ற்றிய க ம்பனி (க .31:20); "பன் னிெபா  
காலம் வர" (ெவங்ைகக்ேகாைவ, 413); "வாைட வந் டற்ற.......த மிகு நிைரப்ப ந் 
தானந் தகர்க்க" வாட்ேபாக்கிக்.85:30-33. 
    @. " வைலயி னைனந்த றத்த தயல , கூர க்ைக ய ளி" நற். 181: 6-7. 



 
    10. [பறைவ ப வன ழ:] ப வன பறைவ ழ-மரங்களிேல தங்குவனவாகிய 

ள் க்கள் காற்  மிகுதியால் நிலத்ேத ழ, 
 
    10-11. [கறைவ, கன் ேகா ெளாழியக் க ய சி:] கறைவ க ய சி கன்  ேகாள் 
ஒழிய-பசுக்கள் குளிாின் மிகுதியாற் க யவாய் உைதத் க் கன்ைற ஏற் க்ேகாடைலத் 
தவிர, 
 
    12. குன்  குளிர்ப்பன்ன கூதிர் பால் நாள் - மைலையக் குளிர்ச்சி 
ெசய் மா ேபான்ற கூதிர்க்காலத்  ந யாமத்ேத லம்ெபா  வதி மாி ைவக்கு 
[166]என ேமேல கூட் க. 
 
    13-4. ல் ெகா  சுண்ைட ெபாறி வால்  ெபான்ேபால் பீரெமா  தல் தல் 
மலர- ல் ய ெகா யிைன ைடய சுட்ைடயில் திரண்ட றத்ைத ைடய ெவள்ளிய 

ப் ெபான்ேபான்ற நிறத்ைத ைடய பீர்க்குடேன சி கேடா ம் விாிய, 
 
    15-9. [ைபங்காற் ெகாக்கின் ெமன்பைறத் ெதா தி, யி ங்களி பரந்த ர 
ெவண்ம்ணற், ெசவ்வாி நாைரேயா ெடவ்வா ங் கவரக், கயலற ெவதிரக் க ம் னற் 
சாஅய்ப், ெபய லந் ெத ந்த:] 
 
    க  னல் சாஅய் கயல் அறல் எதிர (18)-க தாேயா ன நீாினின் ம் ஒ கால் 
பற்றிக் கயல்கள் அற்றநீர்க்கு எதிேர வ ைகயினாேல, ெபயல் உலந்  எ ந்த (19) 
ைபங்கால் ெகாக்கின் ெமல் பைற ெதா தி (15)-மைழயாேல வ ந்தி அ  சிறி  
விட்டவளவிேல எ ந்த பசியகாைல ைடய ெகாக்கின  ெமல் ய சிறகைர ைடய 
திரள், 
 
    ெச வாி நாைரெயா  (17) இ  களி பரந்த ஈரம் ெவள் மணல் (16) எ வா ம் கவர 
(17) - சிவந்த வாியிைன ைடய நாைரகேளாேட காிய வண்ட ட்ட ேச பரந்த 
ஈரத்திைன ைடய ெவள்ளிய மணலாகிய எவ்விடங்களி மி ந்  அக்கயைலத்தின்ன, 
 
    19-20. ெபாங்கல் ெவள் மைழ# அகல் இ  விசும்பில் வைல கற்ப – ெபாங்கு-
தைல ைடய ெவள்ளியேமகம் அகன்ற ெபாிய ஆகாயத்ேத சி வைலயாகத் வ 
ேமற் கற்கும்ப யாகக் கூதிர் ஈண் நின்ற  (72) எனேமேல கூட் க. 
 



    கற்பெவன் ஞ் ெசயெவெனச்சம் ஈண்  எதிர்கால ணர்த்திற் . வைல 
கற்பெவன்றார், மிகப்ெபய்தேல தனக்கு இயல்ெபன்ப  ேதான்ற. 
 
    21-2. அம் கண் அகல் வயல் ஆர் ெபயல் க த்த வன் ேதா  ெநல் ன் வ  கதிர் 
வணங்க - அழகிய இடத்ைத ைடய அகன்ற வயனிைறந்த நீராேல மிக்ெக ந்த 
வளவிய இைலயிைன ைடய ெசல் ன் ம் றப்பட்ட கதிர் ற்றி வைளய, @ 

ல்லாத ன் ேதாெடன்றார். 
    --------------------------- 
    #. "அக  விசும்பில் - தன்ைன ெயாழிந்த நான்கு த ம் தன்னிடத்ேத அகன்  
விாிதற்குக் காரணமாகிய ெபாிய ஆகாயத்திடத்ேத" ெப ம்பாண். 1, ந. 
    @. "ேதாேட மடேல ..... ல்ெலா  வ ெமனச் ெசால் னர் லவர்" 
ெதால்.மர .சூ.86. 
 
    23-4.  தல் க கின் மணி உறழ் எ த்தின் ெகா  மடல் அவிழ்ந்த கு உ 
ெகாள் ெப  குைல - ெபாிய அ யிைன ைடய க கின  நீலமணிையெயாத்த 
க த்திற் ெகா விய மட டத் ப் பாைள விாிந்த திரட்சிையக்ெகாண்ட தா களில், 
 
    25-6. { ண்ணீர் ெதவிள ங்கிப் ைடதிரண் , ெதண்ணீர்ப் பசுங்காய் ேச ெகாள 

ற்ற :} ெதள் நீர் பசு காய் ண் நீர் ெதவிள ங்கி ைட திரண்  ேச  ெகாள ற்ற - 
ெதளிந்தநீைர உள்ேள ைடய பசியகாய் ண்ணிய நீர்தான் திர ம்ப யாக ங்கிப் 
பக்கந்திரண்  இனிைமெகாள் ம்ப  ற்ற, 
 
    27. {நனிெகாள் சிைமய விர மலர் வியன்கா :} விர  மலர் நனி ெகாள் சிைமயம் 
வியல் கா - ன்  விரவின க்கள்ெசறிதைலத் தன்னிடத்ேதெகாண்ட உச்சியிைன-

ைடயவாகிய அகன்றெபாழில்கள், 
 
    28. குளிர் ெகாள் சிைனய கு உ ளி ங்க - குளிர்ச்சிையத் தம்மிடத்ேத ெகாண்ட 
ெகாம் கைள ைடயவாகி அவற்றில் ஏற் நின்ற நிறத்ைத ைடய மைழத் ளி 
மாறாமல் ழ, 
 
    29-30. மாடம் ஓங்கிய மல்லல் ர் ஆ  கிடந்தன்ன அகல் ெந  ெத வில்-
மாடங்க யர்ந்த வளப்பத்ைத ைடய பைழய ாில் யா  கிடந்தாற்ேபான்ற அகன்ற 
ெந ய ெத விேல திாிதர (35) என்க 
 



    31-2. படைல கண்ணி ப  ஏர் எ ழ் திணி ேதாள் டைல யாக்ைக  வ  
மாக்கள்-தைழவிரவின மாைலயிைன ம் ப த்த அழகிைன ைடயவாகிய 
வ யிைன ைடய இ கினேதாளிைன ம் க்குண்ட உடம்பிைன ம் நிரம்பின 
ெமய்வ யிைன- ைடய மிேலச்சர், 
 
    33.வண்  சு ேதறல் மாந்தி மகிழ் சிறந் -வண் கள் ெமாய்க்கும் கள்ைள ண்  
மகிழ்ச்சிமிக்கு, 
 
    34-5. [ வைலத் தண் ளி ேபணார் பக றந், தி ேகாட் ட ைவயர் ேவண் வயிற் 
றிாிதர:] வைல தண் ளி ேபணார் இ  ேகா  அ ைவயர் ேவண்  வயின் திாிதர -
சி வைலயாகிய தண்ணிய ளிைய அஞ்சாராய் ன் ம் பின் ந் ெதாங்கலாக 
நாலவிட்ட கி ைன ைடயராய்த் தமக்கு ேவண் ன இடத்ேத திாிதைலச்ெசய்ய, 
'பக றந் ' என்பதைன ேமேலகூட் க. 
 
    36-7. [ெவள்ளி வள்ளி ங்கிைறப் பைணத்ேதாண், ெமத்ெதன்:] ெவள்ளி வள்ளி 

ங்கு இைற ெமத்ெதன் பைண ேதாள்-ெவ க்கப்பட்டதாகிய சங்குவைள இ கின 
இைறயிைன ைடய ெமத்ெதன்ற பைண ேபா ந் ேதாளிைன ம், 
 
    37. ெமத்ெதன் சாயல்-ெமய்ம் ம் # கட் லனாய்த் ேதான் கின்ற ெமத்ெதன்ற 
சாய ைன ம், த்  உறழ் வல்- த்ைதெயாத்த பல் ைன ம், 
 
    38.  குைழக்கு அமர்ந்த ஏந்  எழில் மைழ கண்- ெபா விைன ைடய 
மகரக்குைழயிட்ட அழகிற்குப் ெபா ந்தின உயர்ந்  ேதான் கின்ற அழகிைன ைடய 
குளிர்ச்சிைய ைடய கண்ணிைன ம், இனி உ  மயக்கமாக்கிக் குைழயிடத்ேத 
ெசன்றமர்ந்த கண்ெணன்  ைரப்ப, 
 
    39. ஏந்  (38) மடவரல் மகளிர்-உயர்ந்  ேதான் கின்ற மடப்பத்திைன ைடய 
மகளிர், 
    ேதாள் (36) த யவற்ைற ைடய மகளிெரன்க. 
 
    39-41. [பிடைகப் ெபய்த, ெசவ்வி ய ம்பின் ைபங்காற் பித்திகத், தவ்வித ழவிழ்பதங் 
கமழ:] பிடைக ெபய்த ைபங்கால் பித்திகத்  ெசவ்வி அ ம்பின் @ அ இதழ் பகல் 
இறந்  (34) அவிழ் பதம் கமழ- ந்தட் ேலயிட்  ைவத்த பசிய கா ைன ைடய 
பிச்சியி ைடய அவ ஞ்ெசவ்விைய ைடய அ ம்பின  அழகிய இதழ்கள் 



பகற்ெபா ைதக் கடந்  விாி ஞ் ெசவ்வி மணக்ைகயினாேல, ெசவ்வாிய ம்  
பாடமாயிற சிவந்த வாியிைன ைடய அ ம்ெபன்க. 
    ---------------- 
    #. ப.151, தல க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
    @. ப.251,4-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    41. #ெபா  அறிந் -அந்திக்காலெமன்றறிந் , என்றதனாற் கூதிரால் - @ 
இர ம்பக ந் ெதாியாெவன்றார். 
 
    42. இ ம்  ெசய் விளக்கின் ஈர்ந்திாி ெகாளீஇ-இ ம்பாற்ெசய்த § தகளியிேல 
ெநய்ேதாய்ந்த் திாிையக்ெகா த்தி, விளக்கு-ஆகுெபயர். 
 
    43. ெநல் ம் மல ம் உய் ைகெதா -ெநல்ைல ம் மலைர ஞ்சிதறி ## 
இல் ைற ெதய்வத்ைத வணங்கி, 
 
    44. மல்லல் ஆவணம் மாைல அயர-வளப்பத்ைத ைடய @@ அங்கா த் 
ெத ெவல்லாம் மாைலக்காலத்ைதக் ெகாண்டாட, மகளிர்(39)கம ைகயினாேல 
ெபா தறிந்  (41) திாிெகாளீஇத்(42) வித்ெதா  (43) அயரெவன்க. 
    ---------------------------------- 
    #. மலர்கள் மலர்தலாற் ெபா ைத அறிதல் பண்ைட வழக்க ெமன்  ெதாிகின்ற . 
ெபா திைன அறிவித்தல்பற்றிேய மல ம் ப வத் ப் வ ம்  
ேபாெதனப்பட்டெதன்  ேதாற் கிற . தக்கயாகப்பரணி உைரயாசிாியர் 
நாெளன்பதற்கு மலெரன்  ெபா ள் கூறியி த்தல் இக்க த்ைத த விப்ேபா ம். 
    @. "இர ம் பக  மயங்கி" ெந நல்.47 
    §. ப.284, 2-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
    $. "ெகா யிைடயார், அகன்ற மைனயிடெமங்கும் கதிேரான் மைறந்த 
மாைலக்காலத்ேத அ ம்  ாிெநகிழ்ந்த ல்ைலயின  ஒளி மலைர ெநல்ேலாேட வி 
இல் ைற ெதய்வத்ைத வணங்கி" சிலப். 6:1-2, அ யார். 
    ##. இல் ைற ெதய்வம்: "அணங்குைட கல் ல்" ம ைர. 578. 
    @@. அங்கா த்ெத -கைடத்ெத . 
 
    45-8. [மைன ைற றவின் ெசங்காற் ேசவ, ன்  ெபைடெயா  மன்  
ேதர்ந் ண்ணா, திர ம் பக  மயங்கிக் ைகயற் , மதைலப், பள்ளி மா வன வி ப்ப;] 



    இர ம் பக ம் மயங்கி (47)-இராக்கால ம் பகற்கால ம் ெதாியாமல் 
மயங்குைகயினாேல, மைனஉைற றவின் ெச கால் ேசவல் (45) இன்  உ  
ெபைடெயா  மன்  ேதர்ந்  உண்ணா  (46) மைனயின் கண்ேணயி க்கும் 
    றவி ைடய சிவந்த கா ைன ைடய ேசவல் தான் இன்ப க ம் ெபைடெயா  
மன்றிேலெசன்  இைரேத ண்ணாமல், ைக அற்  (47) மதைல பள்ளி மா வன 
இ ப்ப (48) - ெசயலற் க் ெகா ங்ைகையத் தாங்குதைல ைடய பலைககளிேல 
பறவாதி ந்  க த்தகால் ஆ ம்ப  மாறிமாறீ இ க்க, இனித் தைலமாறியி ப்ப 
ெவன்பா ளர். மதைலப்பள்ளி-# கேபாத கத்தைல. இைற ைற ற ம் பாடம். 
 
    49-50. க  உைட வியல் நகர் சி  கு  ெதா வர் ெகாள் உறழ் ந  கல் பல கூட்  
ம க - காவைல ைடய அகன்ற மைனகளில் சிறியராகிய குற்ேறவல் விைனஞர் @ 
க ங்ெகாள்ளின் நிறத்ைதெயாத்த  நறிய§ சாத்தம்மியிேல கத் ாி த ய 
$ பசுங்கூட்டைரக்க, 
 
    51-2. வடவர் தந்த ##வான்ேகழ் வட்டம் ெதன் லம் ம ங்கில் சாந்ெதா  றப்ப - 
வடநாட் ள்ளார் ெகாண் வந்த ெவள்ளிய  நிறத்ைத ைடய @@ சிலாவட்டம் 
ெதன்றிைசயிடத்திற் சந்தனத்ேதாேட பயன்படாமற் கிடப்ப, 
 
    53. [கூந்தன் மகளிர் ேகாைத ைனயார்:] மகளிர் கூந்தல் ேகாைத ைனயார் - 
மகளிர் குளிர்ச்சி மிகுதியால் தம்மயிாிடத்  மாைல யிட்  யாராய், 
 
    54. பல் இ  கூந்தல் சில் மலர் ெபய்மார் - தம் பலவாகிய காிய  மயிாிடத்ேத 
$$ மங்கலமாகச் சிலமல ாிட்  த்தைல ேவண் , 
 
    55-6. தண் ந  தகரம் ளாி ெந ப்  அைமத்  இ  காழ் அகிெலா  ெவள் அயிர் 

ைகப்ப - தண்ணிய நறிய மயிர்ச்சந்தனமாகிய  விறகிேல ெந ப்ைப ண்டாக்கி 
அதிேல காிதாகிய வயிரத்ைத ைடய  அகிேலாேட ெவள்ளிய $$ கண்ட 
ச க்கைரைய ங் கூட் ப் ைகப்ப, 
 
    57-8. ைக வல் கம்மியன் கவின் ெபற ைனந்த ெச ேகழ் வட்டம் சு க்கி - ைகயாற் 

ைனதல்வல்ல உ க்குத் கின்றவனாேல அழகு ெபறப் பண்ணின சிவந்த 
நிறத்ைத ைடய £ ஆலவட்டம் உைறயிடப் பட் , 
    ------------------------------ 
    # கேபாதகத்தைல - ட் ன் ஓ ப் . 



    @ க ங்ெகாள்: நால . 387. 
    §. சாத்தம்மி = சாந்  அம்மி 
    $. "தண்ண ஞ் சாந்த ம் - குளிர்ந்த நறிய பசுங்கூட் ம்" சிலப். 5:13, அ யார். 
    ## "வான் ேகழ் வட்டம்- அழகு ெக மிய சிலா வட்டம்" (சிலப். 4:37, அ ம்பத.); 
"வான்ேகழ் வட்டம் - மிக்க ஒளிைய ைடய சிலா வட்டம்" ௸.அ யார். 
    @@. சிலாவட்டம் - இங்ேக சந்தனக்கல். 
    §§. "மங்கலமாகி........ ேவ" நன். ெபா . சூ.30. 
    $$ பி-ம். 'கண்  ச க்கைர' 
    £ ஆலவட்டம் - விசிறி. 
 
    58-9.[ெகா ந்தறிச், சிலம்பி வா ல் வலந்தன ங்க:] சிலம்பி வால் ல் வலந்தன 
ெகா  தறி ங்க-சிலந்தியின  ெவள்ளீய லாற் சூழப்பட்டனவாய் வைளந்த 

ைளக்ேகாவிேல ங்க, 
 
    60. வான் உற நிவந்த ேமல் நிைல ம ங்கின்-ேதவ ைரத் தீண் ம்ப  உயர்ந்த 
ேமலாம் நிலத்திடத் , 
 
    61-2. ேவனில் பள்ளி ெதன் வளி த உம் ேநர் வாய் கட்டைள திாியா -இளேவனிற் 
காலத் த் யி ம் ப க்ைகக்குத் ெதன்றற் காற்ைறத் த ம் சாேலகத்திேல நின்  
உலாவாேத, ேநர் வாய்க் கட்டைளெயன்ற  மாடத்தின்கட் சாேலகத்ைத; கட்டைள 
ெதாியாெதன்  பாடமாயின், திறவாெதன்க. 
 
    62-3. திண் நிைல ேபார் வாய் கதவம் தாெழா  றப்ப-சிக்ெகன்ற 
நிைலயிைன ைடய இரண்  கத ம் தம் ட் ெபா தல் வாய்த்த கத  தாழிட் க் 
கிடக்க, 
 
    64-6. கல்ெலன் வைல வ ன் யாவ ம் ெதாகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் 
உண்ணார் பகு வாய் தடவில் ெச ெந ப்  ஆர-கல்ெலன்கின்ற ஓைசயிைன ைடய 
சி வைலைய வாைடகாற்  எங்கும் பரப்  ைகயினாேல இைளேயா ம் 

திேயா ம் குவிந்தவாைய ைடய # கரகத்திற் றண்ணீைரக் கு யாராய்ப் 
பகுத்தாற்ேபான்ற வாைய ைடய @ இந்தளத்தி ட்ட சிவந்த ெந ப்பின் ெவம்ைமைய 

கர, 
    ---------------- 



    #."எாிசுடர் ெந ப்ைபநீ ெரன்ன ேவட்டனர், த குளிர் நீாிைனத் த  னஞ்சினார்" 
சீகாளத்திப். ெபான் காி.45 
    @ இந்தளம்- ப ட் ; " தியிந்த னத்தகி ன் சு ைக வாசெம ம், ஆதியிந்த 

ரான்" ற்ெறட் த்.22 
 
    67. ஆடல் மகளிர் பாடல் ெகாள ணர்மார்-ஆடற்ெறாழிைல ைடய மகளிர் தாம் 
பா கின்ற பாட் ைன யாழ் தன்னிடத்ேத ெகாள் ம்ப  நரம்ைபக் கூட் தற்கு, 
 
    68-9. தண்ைமயின் திாிந்த இன் குரல் தீ ெதாைட ெகாம்ைம வ  ைல 
ெவம்ைமயில் தைடஇ-குளிர்ச்சியாேல தன் நிைல குைலந்த இனிய குரலாகிய 
நரம்ைபப் ெபாிய எ கின்ற ைலயின் ெவப்பத்ேத தடவி, 
    தீந்ெதாைட:ஆகுெபயர். 
 
    70. க  ேகா  சி  யாழ் பண்  ைற நி ப்ப-காியதண் ைன ைடய சிறிய 
யாைழப் பண் நிற்கும் ைறயிேல நி த்த, 
 
    71. காதலர் பிாிந்ேதார் லம்ப-கணவைரப் பிாிந்த மகளிர் வ ந்த, 
 
    71-2. ெபயல் கைளந்  கூதிர் நின்றன்றால்-காலமைழ ெசறிந்  கூதிர்க்காலமாய் 
நிைலெபற்ற ; அவ்விடத் , 
 
    72. ேபா -பின்னர் நிகழ்ந்தெபா  வானம் கார்காலத்  மைழையப் ெபய்ததாகப் 
(2) பின்னர் நிகழ்ந்த ெபா  (72) ேகாவலர் (3)ந ங்க (8)மறப்பக் கூர (9) ழ (10) 
    ஒழிய (11) மலரக் (14)கவரக் (17)கற்ப (20) வணங்க (22) ற்றத்(26) ங்கத் 
(28)திாிதர (35)அயர (44)இ ப்ப (48) ம கத் (50) றப்பப் (52) ைகப்பத் (56) ங்கத் 
(59) றப்ப (63) ஆர (66) நி ப்பப் (70) லம்பப் ெபயல் ெசறிந்  (71) 
கூதிர்க்காலமாய் நிைல ெபற்ற ; அவ்விடத்  (72) என க்க. 
 
    72-5. [மாதிரம், விாிகதிர் பரப்பிய வியல்வாய் மண் ல, மி ேகாற் குறிநிைல 
வ க்கா  குடக்ேகர், ெபா திறஞ் சாரா வைரநாளமயத் :] மாதிரம் விாி கதிர் பரப்பிய 
வியல் வாய் மண் லம் குடக்கு ஏர் - திைசகளிேல விாிந்த கிரணங்கைளப் பரப்பின 
அகன்ற இடத்ைத ைடய ஞாயி  ேமற்றிைசக்கட் ேசறற்ெக ந் , இ  ேகால் 
குறிநிைல வ க்கா  ஒ  திறம் சாரா அமயத்  அைர நாள்-இரண் டத்  நாட் ன 
இரண்  ேகா டத் ஞ் சாயா நிழலால் தாைரேபாக ஓ கின்ற நிைலையக் குறித் க் 



ெகாள் ந் தன்ைம தப்பாத ப  தான் ஒ  பக்கத்ைதச் சாரப்ெபாகாத சித்திைரத் 
திங்களின் ந  ப  தான் ஒ  பக்கத்ைதச் சாரப்ேபாகாத சித்திைரத் திங்களின் ந  
    விற்பத்தினின்ற யாேதார்நாளிற் பதிைனந்தாநாழிைகயிேல # அங்கு ரார்ப்பணம் 
பண்ணி, 
    ----------------- 
    # அங்குரார்ப்பணம்-தி ைனச்சார்த் . ப. 414, 2-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    76. ல் அறி லவர் ண்ணிதின் கயி  இட் -2 சிற்ப ைலயறிந்த தச்சர் கூாிதாக 

ைல ேநேர பி த் , 
 
    77. ேதஎம் ெகாண்  ெதய்வம் ேநாக்கி-திைசகைளக் குறித் க்ெகாண்  
அத்திைசகளில் நிற்குந் ெதய்வங்கைள குைறவறப் பார்த் , 
 
    78-9[ெப ம் ெபயர் மன்னர்க் ெகாப்ப மைனவகுத் ,ஒ ங்கு:] ெப  ெபயர் 
மன்னர்க்கு ஒப்ப ஒ ங்கு மைன வகுத் -ெபாியெபயாிைன ைடய அரசர்க்ெகாப்ப 
மைனகைள ம் வாயில்கைள ம் மண்டபங்கள் த யவற்ைற ங் கூ ப த்தி, 
 
    79. உடன் வைளஇ ஓங்கு நிைல வைரப்பின்-இவ்விடங்கைள ெயல்லாம் 
ேசரவைளத்  உயர்ந்த மதி ன் வாயி (88) ெலன்க. 
 
    80. ப  இ ம்  பிணித் -ஆணிக ம் பட்டங்க மாகிய பாிய இ ம்பாேல கட் , 
    ெசவ்வரக்கு உாீஇ-சாதி ங்கம் வழித் , 
 
    81-5. [ ைணமாண் கதவம் ெபா த்தி யிைணமாண் , நாெளா  ெபயாிய 
ேகாளைம வி மரத் ப், ேபாதவிழ் குவைளப் ப்பி  கால ைமத் த்,தாெழா  
குயின்ற ேபாரைம ணர்ப்பிற், ைகவல் கம்மியன் க்க ற் ைரதீர்ந் :] 
 
    தாெழா  குயின்ற (84) ைண மாண் கதவம் ெபா த்தி (81)- தாெழாேட ேசரப் 
பண்ணின இரண்டாய் மாட்சிைமப்பட்ட கதைவச் ேசர்த்தி, இைண மாண் (81)  
ேபா  அவிழ் குவைள பி கால் அைமத்  (88)-இைணதல் மாட்சிைமப் பட் ப் திய 
ேபாதாய் அவிழ்ந்த குவைளப் ேவாேட பி கைள ம் தன்னிடத்ேத பண்ணி, என்ற , 
# ந ேவ தி ம் இரண்  றத் ம் இரண்  ெசங்க  நீர்ப் ம் இரண்  பி மாக 
வகுத்த உத்தர @ கற்கவி. 
 



    நாெளா  ெபயாிய வி மரத்  ேகாள் அைம (82) ெந நிைல (86)- உத்தரெமன் ம் 
நாளின் ெபயர் ெபற்ற உத்தரக்கற்கவியிேல ெச குதல் ெபா ந்தின ெந நிைலெயன்க. 
 
    அைமத்ெதன் ெமச்சம் ெபயாிய ெவன்பதேனா  ந்த . 
 
    ைக வல் கம்மியன் க்க ன் ைர தீர்ந்  (85)ேபார் அைம ணர்ப்பின் 
(84)ெந நிைல (86)-ைகத்ெதாழில் வல்ல தச்சன் கடா ைகயினாேல ெவளியற் ப் 
பலமரங்க ம் தம்மிற்கிட் தலைமந்த கூட்டத்திைன ைடய ெந நிைல ெயன்க. 
 
    86. ஐயவி அப்பிய ெநய் அணி ெந நிைல-ெவண்சி க கு அப்பி 
    ைவத்த ெநய்யணிந்த ெந ய நிைலயிைன ைடய, § அதிற் ெறய்வத்திற்கு, 
$ ெவண்சி க கும் ெநய்  மணிந்த . 
    -------------------------- 
    # இரண்  யாைனகளின் இைடேய தி மகள் ற்றி த்தல், ேகாயில் த ய 
இடங்களிற் காணப்ப ம் சிற்பங்களா ம், "வாி த ெலழில் ேவழம் நீர்ேமற் 
ெசாாிதரப், ாிெநகிழ் தாமைர மலரங்கண் ெறய்தித், தி நயந் தி ந்தன்ன"(க . 
44:5-7) என்பதனா ம் "இரண்டாைன பக்கத்ேதநின்  நீைரச் ெசாாிய ந ேவ தாமைர 

விேல யி ந்த தி மகள்" (சீவக.2595,ந) என்பதனா ம் அறியலாகும். 
    @. கற்கவி:சிலப். 15:213, அ யார். 
    §. நிைலயில் ெதய்வம் உைறதல்: "அணங்குைட ெந நிைல" ம ைர. 353. 
    $. இைவ யிரண் ம் ெதய்வங்களால் வி ம்பப்ப வன; கு. 228- ஆம் அ ம், 
ம ைர.354-ஆம் அ யின் விேசட ைர ம், "ெதய்வங்கள் இனிதாகக் ெகாண்ட ஐயவி" 
(சீவக. 113, ந.) என்ப ம் இதைன உணர்த் ம். 
 
    87. ெவன்  எ  ெகா ெயா  ேவழ்ம் ெசன்  க-ெவன்றி ெகாண்ெட ம் 
ெகா கேளாேட யாைனகள் ெசன்  கு ம்ப  யர்ந்த, 
 
    88. #குன்  குயின்றன்ன ஓங்கு நிைல வாயில்-மைலைய ந ேவ ெவளியாகத் 
திறந்தாற் ேபான்ற ேகா ரவாயில்கைள ம், ஓங்கின நிைலைய ைடய ேகா ரத்ைத 
ஓங்குநிைலெயன்றார்; ஆகு ெபயர். 
 
    வைரப்பின்(79) ேவயிெலன்க. 
 



    கத ெபா த்திக் ேகாளைமத்த ணர்ப்பிைன ைடய ெந நிைலயிைன ைடய 
வாயிெலன்க. 
 
    89-92.[தி நிைல ெபற்ற தீ தீர் சிறப்பிற், ற மணன் ெஞமிாிய தி நகர் ற்றத் , 
ெந மயி ெரகினத் நிற ேவற்ைற, கு ங்காலன்னேமா க  ன்கைட:] @ ெந  
மயிர் எகினம்  நிறம் ஏற்ைற கு  கால் அன்னெமா  உக ம் ன்கைட-ெந ய 
மயிாிைன ைடய கவாிமாவில் யநிறத்ைத ைடய ஏற்ைற குறியாகா-விைன ைடய 
அன்னத்ேதாேட தாவித்திாி ம் வாசல் ன்பிைன ம், 
 
    கைட ன் ன்கைடெயன ம உ . அன்ன ம் தாவிப்பறத்த ன், 
உக ெமன்  கவாிமாேவாேட ஒ விைனகூறினார். §த  மணல் ெஞமிாிய தி  நகர் 

ற்றத் . தி  நிைலெபற்ற தீ  தீர் சிறப்பின்-தி மகள் நிைலெபற்ற குற்றமற்ற 
தைலைமயிைன ம், வாயி ைன ம் (88) ன்கைடயிைன ம் (92) ற்றத்திைன ம் 
(90) சிறப்பிைன ைடய (89) ேகாயில் (100) என க்க. 
 
    93-4.பைண நிைல ைனஇய பல் உைள ரவி ல் உணா ெதவிட் ம் லம்  வி  
குரெலா -பந்தியிேல நிற்றைல ெவ த்த பலவாகிய ## ேகசாாிைய ைடய குதிைரகள் 

ல்லாகிய உணைவக் குதட் ந் தனிைம ேதாற் விக்கின்ற குரேலாேட, 
 
    95-7. @@ நில  பயன்ெகாள் ம் ெந  ெவன் ற்றத்  கிம் ாி பகுவாய் அம்பணம் 
நிைறய க ழ்ந்  ழ் அ வி பா  விறந் -நிலாவின் பயைன அரசன் க ம் ெந ய 
ெவள்ளிய நிலா ற்றத்தி ள்ள நீர்வந்  
    ------------ 
    # "குன்  குயின்றன்ன-மைலைய உள்ெவளியாக வாங்கி இ ப்பிட 
மாக்கினாற்ேபான்ற" ம ைர. 474,ந. 
    @ "ஏழககத் தக  ெமகினக் கவாி ந், மயி ரன்ன ந் ைணெயனத் 
திாி ம்..........நீெண  வாயி ென ங்கைட" சிலப்.10:5-8. 
    § இந்தப் பாகத்திற்கு உைர கிைடத்தில *; ெகாண்  வந்திட்ட மணல் பரந்த 
அழகிய ட் ன் ன்னிடத்ைத ெமன்க. 
    ## ப. 380, 5-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
    @@ "நில ப் பயன் ெகாள் ெமன இடக்கரடக்கிக் கூறினார்" என்பர் அ யார்க்கு 
நல்லார்; சிலப்.4: 32, உைர. 
 
 
    ம் மகரவாயாகப் பகுத்த வாயிைன ைடய # பந்தநிைறைகயினாேல 



    கலங்கி வி கின்ற அ வியிேனாைச ெசறிந் , 
 
    97-9 அயல ஒ  ெந  பீ  ஒல்க ெமல் இயல் க  மயில் அக ம் @வயிர் ம ள் இன் 
இைச-அதற்கு அயவிடத்தனவாகிய தைழத்த ெந ய பீ  ஒ ங்க ெமல் ய 
இயல்பிைன ைடய ெச க்கின மயில் ஆரவாாிக்கும் ெகாம்ெபன்  ம ம் 
இனியேவாைச, 
    ---------------------------- 
    #. பி-ம். 'பந்தல் நிைறய' 
    @. வயிாிைச அன்றி ன் ஓைசக்கும் உவைம கூறப்ப ம்' குறிஞ்சி.219. 
 
    100. நளி மைல சிலம்பின் சிலம் ம் ேகாயில்-ெசறிந்த மைலயின் ஆரவாரம் ேபால 
ஆரவாாிக்கும் ேகாயில், லம் வி குரேலாேட (94) அ விப்பா ம் (97) உயிர் 
ம ளின்னிைச ம் (99)விறந்  (97) மைலச்சிலம்பிற்சிலம் ங்ேகாயில் (100) 
    என க்க. 
 
    அ வி ம் மயி ம் மைலக்கும் உள்ளனவாக ன், உவைமெகாண்டார். 

லம் வி குரல் மைழ ெமத்ெதன ழங்கினாற் ேபான்றி த்த ன், உவைம 
ெகாண்டார். இனி அவற்றின் எதிெரா ெய கின்ற ேகாயிெலன் மாம். 
 
    101-2. யவனர் இயற்றிய விைன மாண் பாைவ ைக ஏந்  ஐ அகல் நிைறய ெநய் 
ெசாாிந் -ேசானகர் பண்ணின ெதாழில் மாட்சிைமப்பட்ட பாைவ தன்ைகயிேல 
ஏந்தியி க்கின்ற வியப்ைப ைடய தகளிநிைற ம்ப  ெநய் வார்க்கப்பட் , 
 
    103. ப உ திாி ெகாளீஇய கு உ தைல நிமிர் எாி-ப ந்திாிகைளப் பந்தங்களிேல 
ெகா த்திைவத்த நிறத்ைத ைடத்தாகிய தைலயிைன ைடய ேமேனாக்கிெயாிகின்ற 
விளக்ைக, 
 
    104. அ  அ  காைல ேதா  அைமவர பண்ணி-ெநய் வற்றின காலந்ேதா ம் 
ஒளிம ங்கின காலந்ேதா ம் ெநய்வார்த்  ண் , 
 
    105. பல் ேவ  பள்ளி ெதா ம் பாய் இ ள் நீங்க-பலவாய் ேவ பட்ட 
இடங்கேடா ம் பரந்த இ ள்நீங்கும்ப , 
 
    106-7. பீ  ெக  சிறப்பின் ெப ந்தைக அல்ல  ஆடவர் கு கா அ  க  
வைரப்பின்- ெப ைமெபா ந்தின தைலைமயிைன ைடய பாண் யனல்ல  சி  



கு ந்ெதாழில் ெசய் ம் ஆண்மக்க ம் அ கவாராத அாியகாவைல ைடய 
கட் க்களின், 
    108. வைர கண்டன்ன ேதான்றல-மைலகைளக் கண்டாற்ேபான்ற உயர்ச்சிைய-

ைடயவாய், 
 
    108-9. வைர ேசர்  வில் கிடந்தன்ன ெகா ய-மைலகைளச் ேசர்ந்  இந்திரவில் 
கிடந்தாற்ேபான்ற பலநிறமாய் ழ்ந் கிடந்த ெகா கைள ைடயவாய், 
    இ  ேமேலகட் ன ெகா . 
 
 
    109.பல் வயின் - பலவிடங்கேடா ம், 
 
    110.ெவள்ளி அன்ன விளங்கும் சுைத உாீஇ-ெவள்ளிைய ெயாத்த விளங்குகின்ற 
சாந்ைத வாாி, 
 
    111.மணி கண்டன்ன மா திரள் திண் காழ் – நீலமணிையக் கண்டாற்ேபான்ற 
க ைமயிைன ம் திரட்சியிைன ைடய திண்ணிய ண்கைள ைடயவாய், 
 
    112.ெசம்  இயன்றன்ன ெசய்  உ  ெந  சுவர் – ெசம்பினாேல 
பண்ணினாெலாத்த ெதாழிலகள் ெசய்த ற்ற ெந யசுவாிேல, 
 
    113.உ வம் பல்  ஒ  ெகா  வைளஇ - வ வழகிைன ைடய வாகிய 
பல க்கைள ைடய #வல் சாதியாகிய ஒப்பில்லாத ெகா ையெய தி, 
    ----- 
    #இக்ெகா கைள வல் சாதிெயன்ேற குறிப்பி வர் தக்கயாகப் பரணி 

ைரயாசிாியர். கிற்ெகா ைய விலக்குவதற்காக இவ்வா  இவர்கள் 
கூ கின்றார்கள்ேபா ம். 
 
    114. க ெவா  ெபயாிய காண்  இன் நல் இல் – ைதத்த க ேவாேட ெபயர்ெபற்ற 
காட்சிக்கினிய நன்றாகிய இல், என்ற , க ப்பக்கி கெமன்ற வா . 
    திண்காைழ ைடயவாய்ச் (111) ெசய் ெந ஞ்சுவாிேல (112) 
    விளங்குஞ் சுைத ாீஇப் (110) பல்வயின் (109) ஒ ெகா வைளஇ (113) 
    வைரகண்டன்ன ேதான்றலவாய்க் (108) ெகா ய வாய்ப் (109) பாயி ணீங்க (105) 
எாி (103) அைமவரப்பண்ணிக் (104) காட்சிக்கினிய வாகிய நல் ல் (114) என க்க. 



 
    ேகாயில் (100) வைரப்பின் (107) காண்பினல் ல் (114) என க்க. 
 
    115. [தசநான் ெகய்திய] நான்கு தசம் எய்திய - நாற்பதிற்றியாண்  ெசன்ற, 
    பைண ம ள் ேநான் தாள் - ரெசன் ம ம் வ யகால்கைள ம், 
 
    116.[இகன்மீக் கூ  ேமந்ெதழில் வாி தல்:] ஏந்  எழில் வாி தல் - உயர்ந்த 
அழகிைன ம் கர்நிைறந்த மத்தகத்திைன ைடய நாகம் (117), 
    இக ல் மீ கூ ம் நாகம் (117) - ேபாாில் ேமலாகச்ெசால் ம் நாகம், 
 
    117.ெபா  ஒழி நாகம் - ெபா  பட்ட யாைனயி ைடய, 
 
    117-8. [ஒழிெயயி ற ெகறிந் , சீ ஞ் ெசம்ைம  ெமாப்ப] ஒழி எயி  சீ ம் 
ெசம்ைம ம் ஒப்ப அ கு எறிந்  – தாேன ழ்ந்த ெகாம்ைபக் கன ம் 
ெசம்ைம ெமாப்ப இரண்  றத்ைத ஞ்ெசத்தி, 
 
    118-9. வல்ேலான் கூர் உளி குயின்ற-தச்சன் கூாிய சிற் ளியாேல பண்ணின, 
 
    119. ஈாிைல இைட இ -ெபாிய இைலத்ெதாழிைல இைடேய இட் , 
 
    120-30. [ ங்கியன் மகளிர் ங்கு ைல க ப்பப், ைடதிரண் ந்த குடத்த 
விைடதிரண், ள்ளி ேநான் தல் ெபா த்தி ய ைமத் ப்,ேபரள ெவய்திய 
ெப ம்ெபயர்ப் பாண் ன், மைடமா ண்ணிைழ ெபா யத் ெதாைடமாண் , 

த் ைடச் சாேலக நாற்றிக் குத் த் ப், ப்ெபாறிக் ெகாண்ட ங்ேகழ் தட்டத் த், 
தக கண் ைதயக் ெகாளீஇத் கஉர்த், ட்  பன்மயிர் விைரஇ வயமான், 
    ேவட்டம் ெபாறித்  வியன்கட் கானத் , ல்ைலப் பல்ேபா றழப் நிைரத் :] 
 
    ஊட்  பல் மயிர் விைரஇ (128)-பலநிறம்பி த்த மயிர்கைள உள்ேளைவத்  
அதன்ேமேல, வயமான் (128)ேவட்டம் ெபாறித்  (129)-சிங்க த யவற்ைற 
ேவட்ைடயா கின்ற ெதாழில்கைளப் ெபாறித்த தக கைள ைவத் ,  

த யவற்றின் வாிகள்ேதான்ற உள்ேள மயிர் விரவின. 
 



    வியல் கண் கானத்  (129) ல்ைல ேபா  உறழ பல் நிைரத்  (130)-அகற்சிைய 
இடத்ேத ைடய காட் டத்  ல்ைலப்ேபா டேன மா ப ம்ப  ஏைனப் பல 

க்கைள ம் நிைரத் , சாேலகம் தக  குத் த்  (125)-சாளரங்களாகத்திறந்த தக  
    கைள ஆணிகளாேல ைதத் , மைட மாண் (124) பாண் ல் (123)- ட் வாய் 
மாட்சிைமப் பட்ட வட்டக்கட் ல், ெகாம்ைபச்ெசத்தி (117) உளியாற்குயின்ற 
இைலைய இைடயிட் ப் (119) ெபாறித்  (129) நிைரத் ச் (130)சாேலகத் 
தக கைளக்குத் த் (125) மைடமாண் (124) பாண் ல்(123) என க்க. 
 
    த்  உைட (125) ண் இைழ ெபா ய (124)நாற்றி (125) ெதாைட மாண்  
(124)ெப  அள  எய்திய பாண் ல்(123)- த்ைதத் தன்னிடத்ேத ைடய ெமல் ய ல் 
அழகு ெப ம்ப  கட் ன் கீேழ ழ நா ற ம்நாற்றி அதைனத் தன்னிடத்ேத 
கட் தல் மாட்சிைமப்பட் ப் ெபாிய எல்ைலையப்ெபற்ற பாண் ெலனக் கூட் க. 
 
    என்றதனால், தந்தத்தாற்ரைமத்த கட் ைலச்சூழ த் வட நாற்றிெயன்றார். 
 
     ெபாறி ெகாண்ட  ேகழ் தட்டத்  (126) கண் ைதய ெகாளீஇ கள் திாிந்  
(127)ெப  ெபயர் பாண் ல்(124)- யின  வாிையத் தன்னிடத்ேதெகாண்ட, 
ெபா ெபற்ற நிறத்ைத ைடய கச்சாேல ந ெவளியான இடமைற ம்ப  
ேகாக்கப்பட் க் குற்றமற் க் கச்சுக்கட் ல்ெலன் ம் ெபாிய ெபயைர ைடய பாண்  
    ெலனக்கூட் க. 
 
    ங்கு இயல் மகளிர் ங்கு ைல க ப்ப (120) ைட திரண்  இ ந்த குடத்த (121) 
அ  (122) - சூல் ற்றி அைசந்த இயல்பிைன ைடயராகிய மகளிர  பால்கட்  

ங்கின ைலையெயாப்பப் பக்க ண் ந்த குடத்ைத ைடயவாய அ , 
 
    இஃ  உ ட்சிக்கு உவைம கூறிற் . 
 
    இைட திரண்  (121) உள்ளி தல் ேநான் அ  ெபா த்தி அைமத்  (122) - 
குடத்திற்கும் கட் ற்கும்ந வாகியஇடம் ஒ கெமல் தாய்த்திரண்  
உள்ளி தல்ேபா ம் வ யிைன ைடயகால்கைளத் தன்னிடத்ேத ைதத் ச்சைமத் ப் 
*ேபானெவய்திய பாண் ெலன்க. 
 
    உள்ளிப் ட் ல்ேபால்வதைன உள்ளி தெலன்றார். 
 
    131-3. [ெமல் தின் விாிந்த ேசக்ைக ேமம்படத், ைண ணரன்னத் நிறத் வி, 
யிைணயைண ேமம்படப் பாயைண யிட் :] 



 
    ெமல் தின் விாிந்த இைண அைண ேசக்ைக – ெமல் யதாக விாிந்த இைண 
தலைணந்த ப க்ைகெயன்க. 
 
    ேமம்பட ைண ணர் அன்னம்  நிறம் வி பாய் - அச்ேசக்ைகக்கு ேமலாகத் 
தம்ேபட்ைடப் ணர்ந்த அன்னச்ேசவ ன் ய நிறத்ைத ைடய சூட்டாகியமயிர் 
பரக்கப்பட் , 
 
    # "சி ைள ெசம்பஞ்சு ெவண்பஞ்சு ேசண, வி @ேசக்ைகேயா ைரந் " என்ற 
ஐந்திைண ம்ப த்தெதன்ப ேதான்ற §இைணயைணெயன்றார். ##என் கி மிக்க 
அன்ேபா ணர்த ற் சூட் ற்கு ெமன்ைம பிறக்குெமன்ப  ேதான்றத் ைண 

ணரன்னத் நிறத் வி ெயன்றார். 
    ------------- 
    #. க . 72: 1-8, ந. ேமற்; சீவக.888, ந.ேமற் 
    @. பி-ம். 'தாமிைவேயா ைரந் ', 'ேசக்ைகேயாைடந் .' 
    §. "இைணபட நிவந்த நீலெமன் ேசக்ைக ள்" (க . 72:1) என்றவிடத் , 
'ஐந் வைகப்படப்ப தலால் உயர்ந்த நீலப்பட்டாற்ெசய்த ெமல் ய ப க்ைகயிடத் ' 
என் ைரெய வர் நச்சினார்க்கினியர். 
    ##. " ைணையப் ணர்ந்தகாலத்  ெமய் கி உதிர்ந்த விதா ம் மிக 
ெமல் யதாயி க்குெமன்ப  உணர்த்தற்குத் ைண ணரன்ன ெமன்றார்" (க . 72: 1-
8,ந) என ம், " ணர்ச்சியால் விக்கு ெமன்ைம பிறக்குெமன்றார்" (சீவக. 189,ந) 
என ம் இவ் ைரயாசிாிய ம், "தன் ேசவெலா  ணர்ந்த அன்னப்ேபைட அப் ணர்ச் 
    சியான் உ கி உதிர்ந்த வயிற்றின் மயிர் எஃகிப் ெபய்த பல்வைக யாைணமீேத" 
(சிலப். 4:58-71, அ யார்.) எனப் பிற ம் எ தியைவ இங்ேக உணர்தற்குாியன. 
 
    பிற ம், இக்க த்ேதபற்றி, # "ஆதரம் ெப கு கின்ற வன்பினாலன்ன ெமாத் ம்" 
என்றார். 
 
    134-5. [கா  ெகாண்ட க  க ங்கத் த், ேதாடைம ம  விாித்த ேசக்ைக:] 
ேமம்பட அைணயிட்  (133)கா  ெகாண்ட க  க ங்கத்   ம  விாித்த ேதா  
அைம ேசக்ைக- அத் விக்கு ேமலாக அைணக மிட் ைவத் க் கஞ்சிையத் 
தன்னிடத்ேத ெகாண்ட க த ற்ற கி ன் ய ம த்த விாித்த ெசங்க நீர் 

த யவற்றின் இதழ்கள்ெபா ந்தின ப க்ைக, 
 



    இைணயைண ேசக்ைக ேமம்படத் வி பாய் அத் விக்கு ேமம்பட 
@அைணயிட் த் ம விாித்த ேசக்ைகெயன்க. 
 
    138-7. ஆரம் தாங்கிய அவர் ைல ஆகத்  பின் அைம ெந  ழ் தாழ- ன்  

த்தாற் ெசய்த கச்சுச்சுமந்த ப த்த ைலயிைன ைடய மார்பிடத்ேத இப்ெபா  
குத் தலைமந்த ெந ய தா  நாெணான் ேம ங்க, 
 
    ழ்ந் கிடத்த ன் ெழன்றார். இனிப் பின் தலைமந்த ெந ய ழ், 
மயிெரன்பா ளர். 
 
    137. ைண றந் -அரசன் பிாிைகயினாேல, 
 
    138. நல் தல் §உலறிய சில்ெமல் ஓதி- நன்றாகிய த டத்ேத ைகெசய்யாமல் 
உலறிக்கிடந்த சிலவாகிய ெமத்ெதன்ற மயிாிைன ம், 
 
    இனித் ைண றந்  உலகறிய ஓதிெயனக்கூட் க் கூ க்கிடந்த தன்ைம நீங்கி 
உலகறிய ஓதிெயன் ைரப்பா ளர். 
 
    139-40. [ெந நீர் வார்குைழ கைளந்ெதனக் கு ங்கண், வா ைறய த்திய வறி ழ் 
காதில்:] 
 
    ெந  நீர் வார் குைழ கைளந்ெதன வறி  ழ் காதின்-ெபாிய ஒளிெயா கின 
மகரக்குழையவாங்கிற்றாகச் சிறிேததாழ்ந்த காதிைன ம், 
 
    நீர்ைம-ஒளி. 
 
    கு  கண் வா ைற அ த்திய கா -சிறிய இடத்ைத ைடய தா  அ த்திய 
கா , 
 
    வா றெவன் பாடமாயின், க க்கைன வா ம்ப ய த்தினகாெதன்க. 
 
    ------------ 
    #. சீவக. 189. 
    @. "ஐவைக யமளி யைணேமற் ெபாங்கத், தண்மலர் கம ம் ெவண்ம  விாித் " 
தி விைட. ம்.19. 



    §. உலகறிய: சி பாண்.18. 
 
    141-2. ெபாலம் ெதா  தின்ற மயிர் வார் ன்ைக வலம் ாி வைளெயா  க ைக ல் 
யாத் - ன்  ெபான்னாற்ெசய்த ெதா  கிடந்  த ம்பி ந்த மயிர் ஒ ங்குபட் க் 
கிடந்த ன்ைகயிேல # வலம் ாிையய த் ப்பாண்ணின வைளைய இட் க் காப்  
நாைணக்கட் , 
 
    ஒ : ேவ விைனேயா . 
 
    143-4. வாைள பகு வாய் க ப்ப வணக்கு த்  ெச விரல்ெகாளீஇய ெச ேகழ் 
@விளக்கத் -வாைளயின  பகுத்தவாையெயாக்க டக்கத்ைத ண்டாக்கிச் சிவந்த 
விர டத்ேதயிட்ட சிவந்த நிறத்ைத ைடய § டக்ெகன்  ேமாதிரத்ைத ம், 
 
    145-6.  கில் மாீஇய ஏந்  ேகா  அல்குல் அ மாசு ஊர்ந்த அவிர் ல் 
க ங்கெமா - ன்  த்ெதாழிைல ைடய ## கில் கிடந்த உயர்ந்த 
வைளவிைன ைடயவல்கு ல் இக்காலத்  உ த்த அழகிய மாேசறிய விளங்குகின்ற 

லாற் ெசய்த ைடைவ டேன, 
 
    147. [ ைனயா ேவாவியங் க ப்பப் ைனவில்:] 
 
    @@ ைனயா ஓவியம் க ப்ப-வண்ணங்கைளக் ெகாண்ெட தாத வ ைவக் 
ேகாட் ன சித்திரத்ைத ெயாப்ப, 
 
    ைனவில் நல்ல  (151) என ேமல் வ வதைனக் கூட் , க விச் ெசம்பஞ்சிட் ப் 

ண்களணியாத நன்றாகிய அ ெயன்க. 
 
    148. தளிர் ஏர் ேமனி-§§ மாந்தளிைர ெயாத்த நிறத்திைன ம், தாய சுணங்கின்-பரந்த 
சுணங்கிைன ம், 
 
    149. அம் பைண தைடஇய ெமல் ேதாள்-அழகிைன ைடய ங்கில் ேபாலத் திரண்ட 
ெமல் ய ேதாளிைன ம், 
 
    149-50 [ கிழ் ைல, வம் விசித் தியாத்த:] வம்  விசித்  யாத்த கிழ் ைல-கச்ைச 
வ த் க் கட் ன தாமைர ைகேபா ம் ைலயிைன ம், 



 
    150. வாங்கு சாய் சப்பின்-வைள ம் டங்கு மிைடயிைன ம், 
    ------------ 
    #. " அரம்ேபாழ்ந் த த்த கண்ேண ாிலங்குவைள' [ம ைர. 316] என்பதன் 
அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
    @. விளக்கம்-ேமாதிரம்; ம ைர.719,ந. 
    § "வாைளப் பகுவாய் வணக்கு  ேமாதிரம்" (சிலப்.6:95) என்பதற்கு, ' டக்கு 
ேமாதிரம்' என்  அ ம்பத ைரயாசிாிய ம்,ெநளிெயன்  அ யார்க்கு நல்லா ம் 
எ வர். 
    ##. கில்-ஆைட வைக ள் ஒன் ; " ைட ழந் கில்"(181) என்பர் பின் ம்; 
"வாழ்வேர, பட் ந் கி  த் " நால . 264. 
    @@. "ேத  ெதண்கட லமிழ் ெகாண் டநங்கேவள் ெசய்த, ஓவியம் ைக ண்டேத 
ெயாக்கின்ற வாள். (கம்ப.காட்சி. 11) என்ப  இதி ந்  எ ந்  வளர்ந்த 
க ெதன்  ேதாற் கின்ற . 
    §§. "மாவின், அவிந்தளிர் ைர  ேமனியர்" ( கு. 143-4) என்பதன் 
அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. 
 
    151. ெமல் இயல் மகளிர்-ெமத்ெதன்ற தன்ைமயிைன ைடய ேச யர், 
 
    நல் அ  வ ட- # யி ண்டாகுேமாெவன்  அ ையத் தடவ, ேமனி 
(148) த யவற்ைற ைடயமகளிர் (151) ைனவில்(147) நல்ல  வ டெவன்க. 
 
    152-3. நைர விரா ற்ற ந  ெமல்கூந்தல் ெச க ெசவி யர் ைக மிக குழீஇ-நைர 
கலத்த ற்ற நறிய ெமல் ய மயிாிைன ைடய சிவந்த கத்ைத ைடய 
ெசவி த்தாயார் இவளாற்றாெவா க்க மிகுைகயினாேல திரண் , 
 
    154. குறிய ம் ெந ய ம் உைர பல பயிற்றி- @ெபா ெளா  ணராப் 
ெபாய்ம்ெமாழி ம் ெமய்ம்ெமாழி மாகிய உைரகள் பலவற்ைற ம் பலகாற் ெசால் , 
    § "ஒன்ேற மற் ஞ் ெசவி க் குாித்ேத" என்ப  இலக்கணம். 
 
    155-6. இன்ேன வ குவர் இன் ைணேயார் என உகத்தைவ ெமாழிய ம் ஒல்லாள் 
மிக க ழ்ந் -இப்ெபா ேத வ குவர் நினக்கினிய ைணயாந் தன்ைமைய 

ைடேயாெரன்  அவள் மனத் க்கு இனிய வார்த்ைதகைளக் கூற ம் அதற்குப் 
ெபா ந்தாளாய் மிகக்கலங்கி, 
    -------- 



    #. யி தற்கு காைலவ டல் மர ; இ , மைழயார் சாரற் ெசம் னல் வங்தங் 
க வ டக், கைழயாற் க ம்  கண்வளர் ேசாைலக் க க்காழி", "ெதன்றலா ர வ டச் 
ெச ங்க ம்  கண்வள ந்தி ைவ யாேற ' (தி ஞா.ேத) என்ற தி வாக்குக்களிற் 
குறிப்பிக்கப் ெபற்றி த்தல் காண்க. 
    @. "ெபா ெளா  ணராப் ெபாய்ம்ெமாழி யா ம், ெபா ெளா  ணர்ந்த 
நைகெமாழி யா ம்" (ெதால்.ெசய்.சூ.173) என்ப ம், 
'ெபா ெளா ... ......ெபாய்ம்ெமாழியா ம்-ெபா ண் ைற யின் றிப் ெபாய்யாகத் 
ெதாடர்ந்  கூ வன; அைவ ஓர் யாைன ங் குதிைர ம் தம் ள் நட்பா  இன் ழிச் 
ெசன்  இன்னவா  ெசய்தனெவன்  
    அவற் க் கிையயாப் ெபா ள் பட்டேதார் ெதாடர் நிைலயாய் ஒ வ ைழ 
ெயா வன் கற்  வரலாற் ைறைமயான் வ கின்றன; 
ெபா ெளா ..........நைகெமாழியா ம்-ெபாய்ெயனப்படா  ெமய்ெயனப்பட் ம் 
நகுதற் ேக வாகும் ெதாடர்நிைலயா ம்' (ந.) என்ற அத ைர ம் இத்ெதாடர்களின் 
ெபா ைள விளக்கும். 
    §. ெதால்.ெசய்.சூ.175. 
 
    157-8. [ ண்ேச  வழித்த ேநானிைலத் திரள்கா, றா வ  ைல ெகாளீஇய:] 
ஊறா வ ைல ெகாளீஇய ண் ேச  வழித்த ேநான் நிைலதிரள் கால்-குடங்கைளக் 
கைடந்  ைதத்த சாதி ங்கம் சின வ ய நிைலயிைன ைடய ேமற்கட் யிற் றிரண்ட 
கால்கைள, ஊறாவ ைல : குடத்திற்கு ெவளிப்பைட; # ைலேபாற ன் 
    ைலெயன்றார். 
 
    158.கால் தி த்தி - கட் ற்கால்க க்கு அ காக நிற்கும்ப  பண்ணி 
அதனிடத்ேதகட் , 
 
    159.[ வ தியன்ற ெம குெசய் படமிைச:] ெம கு ெசய்படம் மிைச வ  
இயன்ற - ெம கு வழித்த ேமற்கட் யின் ேமேல திதாக எ தின, 
 
    160-61.[திண்ணிைல ம ப்பி னா தைல யாக, விண் ர்  திாி த ம்:] 
    விண் - ஆகாயத்திடத்ேத, திண் நிைல ம ப்பின் ஆ  தைலயாக ஊர்  திாித ம் - 
திண்ணிய  நிைலயிைன ைடய ெகாம்பிைன ைடய ேமடராசி தலாக ஏைன இராசி 
    களிற் ெசன்  திாி ம், 
 



    161-2. ங்கு ெசலல் மண் லத்  ரண் மிகு சிறப்பின் ெசல்வ ெனா  நிைலஇய - 
மிக்க ெசலவிைன ைடய ஞாயிற்ேறாேட மா பா  மிகுந்த தைலைமயிைன ைடய 
திங்கேளா  # திாியாமனின்ற, 
 
    163.உேராகிணி நிைனவனள் ேநாக்கி - உேராகினிையப் ேபால  யா ம் பிாிவின்றி 
யி த்தைலப் ெபற்றிலேமெயன்  நிைனத்  அவற்ைறப் பார்த் , ஞாயி , 
ஈண்ெட தியன் ; திங்களிற்கு அைடகூறிற் . 
    ெந  உயிரா - ெநட் யிர்ப் க் ெகாண் , 
 
    164-5. [மாயித ேழந்திய ம ந்  ழ ாிப்பனி, ெசவ்விரல் கைடக்கண் ேசர்த்திச் 
சிலெதறியா:] மா இதழ் ழ் கண் கைட ம ந்  ஏந்திய அாி பனி சில ெசவ்§விரல் 
ேசர்த்தித் ெதறியா – நீலப்  வி ம்பினகண் தன்கைடகண்ணிடத்ேதவர மிக்குச் சுமந்த 
ஐதாகிய  நீாிற் சிலவற்ைறச் சிவந்த விரைலச் ேசர்த்தித் ெதறித் , என்ற  மிக ம ழாமல் 
மல்கினநீைரத் ெதறித்ெதன்றார். 
 
    166. லம்ெபா  வதி ம் நலம் கிளர் அாிைவக்கு – தனிைமேயா  கிடக்கும் அன்  
மிகுகின்ற அாிைவக்கு, 
    --------------------- 
    #. ெந நல். 120-21 
    @ பி-ம். 'ெதாியாமனின்ற' 
    §. "உற ெகா ேராகிணிேயா டனிைல ாிந்த, ம ைட மண் லக் கட ைள" 
ெப ங். 2. 9: 167-8. 
 
    அரசன் பிாிைகயினாேல, ெந ழ்தாழ (137) ல்யாத்  (142) மாசூர்ந்த 
க ஙத்ேதாேட (146) ஓதியிைன ம் (138) காதிைன ம் (140) விளக்கத்திைன ம் 
உைடயளாய் (141) மிகக்கலங்கி (156) உேராகினி நிைனவனேணாக்கி ெந யிர்த் த் 
(163) ெதறித்  (165) மகளிர் நல்ல  வ ம் (151) ஓவியங் க ப்ப (147) 
வதி மாிைவக்கு (166) என விைன க்க. 
 
    166-7, அாிைவக்கு இன்னா அ  படர் தீர- அாிைவக்குத் தீதா யி க்கின்ற 
ஆற் தற்காிய நிைன  தீ ம்ப , 
 



    பாசைறத் ெதாழில் (188) விறல் தந்  (167) இன்ேன க தில் (168) - ேவந்தன் 
பாசைறயிடத்தி ந்  ெபா கின்ற ேபார்த்ெதாழில் அவ க்கு ெவற்றிையக் ெகா த்  
இப்ெபா ேத வதாக; இஃ  எனக்கு வி ப்பம் என க்க. 
 
    168. அம்ம- ேகட்பாயாக; 
 
    இஃ , இவள் வ த்தமிகுதி தீரேவண் க் ெகாற்றைவைய ேநாக்கிப் பர கின்றவள் 
கூற்றாயிற் . ேகட்பாயாக ெவன்ற  ெகாற்றைவைய ேநாக்கி. கெவன்ற 
வியங்ேகாள், ேவண் ேகாடற் ெபா ண்ைமக்கண் வந்த . தில், விைழவின்கண் 
வந்த . 
 
    168-171. மின் அவிர் ஓைடெயா  ெபா ந்த விைன நவில் யாைன மின் திரள் தட 
ைக நிலமிைச ரள களி  களம் ப த்த ெப  ெசய் ஆடவர்- ஒளி விளங்குகின்ற 
பட்டத்ேதாேட ெபா ெபற்ற ேபார்த் ெதாழிைலப் பயின்ற யாைனயி ைடய 
நீண்டதிரண்ட ெப ைமயிைன ைடய ைக அற்  நிலத்ேத ர ம்ப  யாைனைய 

ன்னர்க்ெகான்ற ெபாிய ெசயைல ைடய ர ைடய, ெசயெலன் ம் விைனப்ெபயர் 
ெசய்ெயன தனிைலயாய் நின்ற . 
 
    172 ஒளி  வாள் #வி  ண் காணிய றம் ேபாந் - விளங்கும் வாளினாற் ேபாழ்ந்த 
சீாிய ண்ைணக் கண்  பாிகாித்தற்குத் தானி க்கின்ற இடத்திற்குப் றம்ேபேபாந்  
திாித ம்ேவந்தன் (187) என்க. 
    #. "வி ப் ண்- கத்ததி ம் மார்பி ம் பட்ட ண்" குறள் 776, பாிேமல். 
 
    173. @வடத்ைத தண் வளி- வடதிைசக் கண்ணதாகிய குளிர்ந்த காற் , என்ற  
வாைடைய. 
    @. இப்பாட் ற்கு "வடந்ைதத் தண்வளி" என் ம் இப்பகுதி உயிர்ேபான்ற . 
 
    173-5. [எறிெதா  டங்கித், ெதற்ேகர் பிைறஞ்சிய தைலய ஈற்பல், பாண் ல் 
விளக்கிற் ப உக்கட ரழல:] நல் பல் பாண் ல் விளக்கில் ப உ சுடர் எறிெதா ம் 

டங்கி ெதற்கு ஏர்  இைறஞ்சிய தைலய அழல- நன்றாகிய பலகால் 
விளக்கிெலாிகின்ற ப த்தெகா ந்  வாைடக்காற்  அ க்குந்ேதா ம் அைசந்  
ெதற்கு ேநாக்கிெய ந்  சாய்ந்த தைலயிைன ைடயவாய் எாிய, 
 
    விளக்கு: ஆகுெபயர். 
 



    176-7. ேவம்  தைல யாத்த ேநான் காழ் எஃகெமா  ன்ேனான் ைற ைற 
காட்ட- ேவப்பந் தாைரத் தைலயிேலகட் ன வ ய காம்பிைன ைடய ேவேலாேட 

ன்ெசல்கின்ற ேசனாபதி ண்பட்ட ரைர அைடேவ அைடேவகாட்ட, 
 
    177-80. பின்னர் மணி றத்  இட்ட மா தான் பி ெயா  ப மம் கைளயா பாய் பாி 
க  மா இ  ேச  ெத வின் எறி ளி விதிர்ப்ப- பின்னாக மணிகைளத் 
தன்னிடத்ேதயிட்ட ெப ைமைய ைடய தாளிைன ைடய குைசேயாேட 
பக்கைரவாங்காத பாய்ந் ெசல் ஞ் ெசலவிைன ைடய ெச க்கின குதிைரகள் காிய 
ேசற்ைற ைடய ெத விேல தம்ேமேல சும் ளிகைள தற, தாெளன்ற  
வாய்க்க வியிற் ேகாத் ம் குைசயிற்றைலைய. 
 
    181. ைட ழ் அம் கில் இடவயின் தழீஇ- இடத்ேதாளினின் ம் ந வி ழ்ந்த 
அழகிைன ைடய #ஒ யைல இடப்பக்கத்ேத யைணத் க்ெகாண் , 
    #- ஒ யல்-உத்தாீயம். 
 
    182-3. வாள் ேதாள் ேகாத்த வன்கண் காைள சுவல் மிைச அைமத்த ைகயன்- 
வாைளத்ேதாளிேல ேகாத்த த கண்ைமைய ைடய வாெள ப்பான்ேறாளிேல ைவத்த 
வலக்ைகைய ைடயனாய், 
 
    183. கன் அமர்ந் - @ ண்பட்ட ரர்க்கு அகமலர்ச்சி ேதான்ற கம் ெபா ந்தி, 
    ------ 
    @. அரசன் கம் ெபா ந் வதால் ரர் அகமலர்வாெரன்ற இச்ெசய்திேயா , 
"தழிச்சிய வாட் ண்ேணார் தம்மில்லந் ேதா ம், பழிச்சியசீர்ப் பாசைற ேவந்தன் -
வி ச்சிறப்பிற், ெசால் ய ெசால்ேல ம ந்தாகத் ர்ந்தன, ல்லணலார் 
ெவய் யிர்க்கும் ண்" (ெதால். றத். சூ. 8, ந. ேமற்.) என்ற ெவண்பாவின் க த்  
ஒப் ேநாக்கற்குாிய . 
 
    184. ல் கால்யாத்த மாைல ெவண்குைட- லாேல சட்டத்ேத கட் ன 

த் மாைலயிைன ைடய ெகாற்றக்குைட, 
 
    185. தவ்ெவன்ற அைசஇ தா ளி மைறப்ப- தவ்ெவன்  ேமாைசபட்  அைசந்  
பரக்கின்ற ளிையக் கரக்க, 
 
    தாழ் ளி ம் பாடம். 
 



    186-7. §நள்ெளன் யாமத் ம் பள்ளிெகாள்ளான் சிலெரா  
    ---- 
    §. "நள்ெளன் மாைல" ( றநா. 149: 1-2) என்பதற்கு 'நள்ெளன் ம் ஓைசைய ைடய 
மாைலப்ெபா ' என்  அதன் உைரயாசிாிய ம் "நள்ளி ள் யாமத் " (சிலப். 15: 
105) என்பதன் பத ைரயில், 'ெசறிந்த இ ைள ைடய ைவகைற யாமத்ேத' என ம் 
அதன் விேசட ைரயில், 'நள்: நளிெயன் ம் உாிச்ெசால் ஈ  திாி ; ெசறிவின் 
    கண் வந்த ' என ம் அ யார்க்கு நல்லா ம் எ வர். 
 
    திாித ம் ேவந்தன்- நள்ெளன் ம் ஓைசைய ைடய ந வியாமத் ம் பள்ளி 
ெகாள்ளானாய்ச் சில ரேராேட ண்பட்ேடாைரப் பாிகாித் த் திாிதைலச் 
ெசய் மரசன். 
 
    188. பலெரா  ரணிய பாசைற ெதாழில்- ேசரன் ெசம்பியன் த ய 
#எ வேராேட மா பட் ப் ெபா கின்ற பாசைறயிடத் ப் ேபார்த்ெதாழில், 
 
    ண்காணிய றம்ேபாந்  (172) சுடரழலக் (175) காட்ட (177) விதிர்ப்பத் (180) 
தழீஇக் (181) ைகயனாய் அமர்ந்  (183) மைறப்பப் (185) பள்ளிெகாள்ளானாய்த் (186) 
திாி ம்ேவந்தன் (187) என்க. 
 
    அம்ம (168) வானம் கார்காலத்  மைழையப் ெபய்ததாகப் (2) பின்னர் 
நிகழ்ந்தெபா  கூதிர்க்காலமாய் நிைலெபற்ற  (72) ; அக்கூதிர்காலத்  
ந வியாமத்ேத (75) வாயி ைன ம் (88) ன்கைடயிைன ம் (92) ற்றத்திைன ம் 
(90) சிறப்பிைன ைடய (89) ேகாயில் (100) வைரப் க்களிற் (107) 
காண்பினல் ல் ற் (114) பாண் ற்(123) ேசக்ைகயிேல (135) வதி மாிைவக்குப் 
(166) படர்தீ ம்ப  
    (167) ேவந்தன் (187) பலெரா ரணிய பாசைறத்ெதாழில் (188) விறறந்  (167) 
இன்ேன வதாக; இஃ  எனக்கு வி ப்பம் (168) எனக் ெகாற்றைவையப்பரவிற்றாக 
விைன க்க. 
 
    இப்பாட் த் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் மண்ணைசயாற்-
ெசன்  ெபா த ன், இப்ேபார் வஞ்சியாக ன், @ வஞ்சிக்குக் ெகாற்றைவ 
நிைல ண்ைமயின், ெகாற்றைவைய ெவற்றிப் ெபா ட் ப் பர தல் கூறினார்., அ  
பாைலத்திைணக்கு ஏற்ற ன். 
    ----- 



    # எ வர் ெபயைர ம் ம ைரக்காஞ்சி, 55-6 -ஆம் அ க க்குக் காட் ய 
அ க்குறிப் க்களா ணரலாகும். 
    @. . ெவ. 40. 
 
    ெவண்பா. 
 
    #வாைட ந ய வ க்கண்ணா @ேடாணைசஇ 
    ஓைட மழகளிற்றா ள்ளான்ெகால்- ேகாடல் 
    ைகேயா டலமர ற்ெறாிேபாற் ெபாங்கிப் 
    பைகேயா  பாசைற  ளான். 
    ------------ 
    #. இவ்ெவண்பா, றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைலயில் வாைடப் பாசைற ெயன் ம் 

ைறக்கு (170) உதாரணமாகக் காட் ய ெசய் ள். 
    @. பி-ம் 'ேதாணைச' 
 
 
    பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைன ம ைரக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் பா ய 
ெந நல்வாைடக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த உைர 

ற்றிற் . 
    --------- 
 


