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1. "நனந்தைல
‘நன' என்

லகம்" (பதிற். 63 : 18)

ம் அகர

ற் ாிச்ெசால், அகலெமன்

ங் குறிப் ப் ெபா ைள

ணர்த் தற்கும் உாிச்ெசால் எ த் த் திாிந்திைசத்தற்கும் இவ்வ

ேமற்ேகாள் ;

ெதால். உாி. 78, ந ; இ - வி. சூ. 282, 289.
2 - 3. "கயந்த

ந ம் னல் ைகயிற் றீண்ட

ம், பயந்தவர் க

மிகழ் குறளன்

பார்த்ெததிர், வியந்தவர் ெவ க்ெகாள விசும்பிேனாங்கினான், உயர்ந்தவர்க் குதவிய
தவி ெயாப்பேவ" (கம்ப. ேவள்வி. 35) ; "நீர்விாி கமலச் ெசங்ைக நீர்ெசல நிவந்த
மாேயான்" (பாகவதம், 8. வாமனாவதார. 64)
4. "வலேனர் " ( ல்ைல. 91 ;

கு. 1)

4 - 6. "ைவயகம் பனிப்ப வலேனர் வைளஇப், ெபாய்யா வானம்

ப்ெபயல்

ெபாழிந்ெதன " (ெந நல். 1 - 2)
7.
இப்ப

. "வாள்ேபாழ்" (நாற். சூ. 147, உைர, ேமற்.) என்
வந் ள்ள . 3. யாழிைசவண்

ஞ் ெசய் ளி

ம் ஓர

: "யாழ்வண் " (ெபா ந. 211) ; "வல்லவர்

யாழ்ேபால வண்டார்க்கும் தெலா " (க த். 32 : 9) ; "வண் யாழாக" (அகநா. 82 :
6) ; "உண்

ந்த ேதைன ய பதங்க

ப் ேபாய்ப், பண்

ந்த யாழ் ரல"

(ஈங்ேகாய். எ . 10); ெபா ந. 213, ந. குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.
8 - 10. "ெநல்

மல ந்

நிகர்மலர் ெநல்ெலா

உய்க்ைக ெதா

" (ெந நல். 43) ; "அ ம்பவிழ்

ல்ைல,

உய்" (சிலப். 9 ;1-2)

---11. ெப

ெபண் ர் : கு ந். 181 : 7.

8 - 11. "ெநன்னீ ெரறிந்

விாிச்சி ேயார்க்கும், ெசம்

ெபண் ன் ெசால்

நிரம்பா"

( றநா. 280 : 6 - 7)
" ல்ைல குறிஞ்சிெயன்பன இ குறிேயா காரணக்குறிேயா ெவனின், ஏகேதச
காரணம்பற்றி தலாசிாியர் இட்டேதார் குறிெயன்ேற ெகாள்ளப்ப ம். என்ைன

6
காரணெமனின், ‘ெநல்ெலா ................. உய்' என்றைமயால் கா ைற லகிற்கு
ல்ைலப் ச் சிறந்த தாகலா ம்............இவ்வா குறியிட்டாெரன் ெகாள்ளப்ப ம்
என்க" (ெதால். அகத். சூ. 5, இளம்.)
6 - 11. மாைலயில் விாிச்சி நிற்றல் : "ேவண் ய ெபா ளின் விைள நன் கறிதற்,
கீண்

ண் மாைலச் ெசால்ேலார்த் தன் " ( . ெவ. 4)

12. பசைலக்கன்

: "பறித்

ெமன் வா யைசப்பன பசைலயான் கன் "

(தி விைள. தி நகரப். 33)
12 - 4. இவ்வ க
ஒப்பி க.

டன், "எம்மைன மாாினி" (சீவக. 425) என்

ஞ் ெசய் ைள

15. ெகா ங்ேகாற் ேகாவலர் : "ெகா ங்ேகாற், கல்லாக் ேகாவலர்" (அகநா. 74 : 15 6)
16. "இன்ேன வ குவர்" (ெந நல். 155)
15-6. காதல்பற்றி ம் உவப் ப்பற்றி ம் அஃறிைண உயர்திைணயாய் மயங்கியதற்கு
இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் : ெதால். கிளவி. சூ. 27, ந. இ - வி. சூ. 299.
20. (பி-ம்.) ‘வ தராதல் வாய்வ ' 21. (பி-ம்.) ‘மாேயாெளன'
20-21. "ெபாய்ம்ைம

டன் ணரார் ேமலவர் ெபாய்ம்ைம , ெமய்ம்ைமசூழ்

ேமலவைர ேமவாவாம்-இம் ைறயாற்,

வல ந் தாராய்

பிாிந்தாற் ெபாலங்குைழயார், காவலர்ெசாற் ேபாற்றல் கடன்" (இ-வி. சூ. 658, ேமற்.)
என்பதன் க த் இவ்வ களின் க த்ைதெயாத்த .
-------20 - 22. "இன்ேன வ குவ ாின் ைண ேயாெரன,
ெமால்லாண் மிகக்க
23.
லம்

ப்ேபா

கத்தைவ ெமாழிய

ழ்ந் " (ெந நல். 155 - 6)

ண்கண்: நற். 20 : 6, 325 : 7 ; கு ந். 101 : 4 ; ஐங். 16 : 4, 101 : 4.

த் ைறப்ப : "விலங்கிநிமிர் ெந ங்கண் லம்

த்

ைறப்ப" (சிலப், 4 : 71)
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25. ைபம் தெல க்கி : ெப ம்பாண். 112.
28. (பி - ம்.) ‘பரந்த பாசைற'
பாசைறக்குக் கடல் : "கண்கூ

த்த கடன்ம ள் பாசைற", "கடல்கிளர்ந் தன்ன

கட் ர் நாப்பண்" ( றநா. 294 : 2. 295 : 1)
24 - 8. வஞ்சி,

ல்ைலயின் றெமன்பதற்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் : ெதால். றத்.

சூ. 6, இளம் ந.
29. ‘உவைல' தைழெயன்

ம் ெபா ைள

ணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; தஞ்ைச. 363.
29 - 30. "கவைல ம கிற் க ங்கண் மறவர், உவைலெசய் கூைரெயா ங்க" ( . ெவ.
169)
30 - 31. "எல்ைல நின்ற ெவன்றி யாைன ெயன்ன நின்ற ................. வாயிேல"
(கம்ப. நகர. 22)
31 - 3. "க ம்ெபா

காய்ெநற்

ற்றி........யாைன" (சீவக. 2522)

31 - 4. "யாைன தன், ேகாட் ைட ைவத்த கவளம்ேபால" ( றநா. 101 : 6 - 7)
------35. "கைவ ட் க வி

மாகிக் க ெகாள" (மணி. 18 : 164)

வடெமாழி பயிற்றி : "ெப ெவளில் பிணிமார் விர ெமாழி பயிற் ம் பாகர்"
(மைலப . 326-7)
36. "காேழார் க ங்களி
37-8. " க்ேகா

கவளங் ைகப்ப" (ம ைரக். 658-9)

ங் கமண்டல ஞ் ெசங்கற்

சு

ந்

ேதான் , மக்ேகாலம்" (வி. பா. அ ச்சுனன் தீர்த்த. 55)

ஞ் சிைக மாய்

திர்ந்
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40. கூடம் : "ஒல்லாக் கூட

ெமா ங்குதைலப் பிணங்கி" (ெப ங். 2. 12 : 45)

41. ெப ம்பாண். 119-20 -ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க.
41 - 2. "ேவ

யிட்ட தவர்க ளிட்ட வில்

ம் வா

ம் ேவ

ேம" (தி வரங்கக்கலம்.

53)
43. பட் னப். 216.
44. "ெந ங்காழ்க் கண்ட நிரல்பட நிைரத்த, ெகா ம்பட ெந மதில்" (சிலப். 27 :
151-2) : "காெழா

ேசர்த்த, கண்டப்

ந்திைர மண்டபத் திைழத்த, நன்னகர்", "கண்டப்

ந்திைர காழ் தற்ெகாளீஇ", "பல்காழ்த் திைர ம்" (ெப ங். 1.42 : 105-7, 2.4 : 134.
12 : 44)
46-7. "இ ம்பறக் க வி ெயஃகி னி ளற வ க்கப் பட்ட, வ ம்ெபறற் சுாிைக
யம் ங் கக்சிைடக் ேகாத்

வாங்கி" (சீவக. 698)

------48. "ெசாாிசுைர கவ

ெநய்வழி ரா ல்" (பதிற். 47: 5)

49. (பி-ம்.) ‘மாட் '
50. (பி-ம்.) ‘ெந நாெவண்மணி', ‘மிழற்றிய ந நாள்', ‘நிழத்த ன நாள்',‘நிழற்றிய'
"ெந நா ெவாண்மணி க மைன யிரட்ட", "யாமங் ெகாள்பவர் ெந நா ெவாண்மணி
ெயான்ெறறி பாணியி னிரட் ம்" (நற். 40 : 1. 132 ; 9-10)
51. அதிரல் : குறிஞ்சிப். 75.
54. ெப

தாளர் : "ெப

தாளேர மாகிய ெவமக்ேக" ( றநா. 243: 14) : "ெப

தாள, ேனர்ந்தைத ெயல்லா ெந ந்தைகக் குைரப்ப", "ெப
சுற்ற ம்" (ெப ங். 1. 34 : 110-11, 57: 17)

தாள ம் ெப ங்கிைளச்
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53-4. "ைபந் கின்

யணிந் தவர்பின், உல

55 - 8. "சூதர் வாழ்த்த மாகதர்

காஞ்சுகியவர்" (சீவக. 1558)

வல, ேவதா ளிகெரா

(ம ைரக். 670-71) : "கு நீர்க் கன்ன ெலண்

நாழிைக யிைசப்ப"

ந ரல்ல , கதிர்ம ங் கறியா தஞ்சுவரப்

பாஅய்" (அகநா. 43: 6-7) ; "நாழிைகக் கணக்கர்", "ஐந்

ேகள்வி

மைமந்ேதா

ென ந் , ெவந்திறல் ேவந்ேத வாழ்கநின் ெகாற்ற, மி நில ம ங்கின்
மன்னெரல்லாநின், றி மலர்த் தாமைரச் ேசவ

பணி ,

த்த மீங்கி

ன்னிய

திைசேம, ெல ச்சிப் பாைல யாெகன் ேறத்த" (சிலப். 5 : 49, 26 : 26-31) ; "கு நீர்க்
கன்ன ன் யாமங் ெகாள்பவர்" (மணி. 7: 64-5) ; "ெகாைல கக் களிற னாற்கு நாழிைக
ெசன்

கூற" (சீவக. 2733) ; " ன

கன்னலள வல்லான், மாைலபக

ற்

கு ெசப்பின், காலமறி

ற்றெதன ேவார்வாி

ற் ணர்தல்

மாேதா" (கம்ப. கார்காலப்.

73) ; " ெமன் கைண ம் ெபா சிைல ம் ைகக்ெகாண் , காமன் றிாி ங் க

ரா-

யாமங்க, ெளான் ேபா ெயான் ேபா ெயான் ேபாய் நாழிைக , ெமான் ேபா
ெயான் ேபா ெயான் " (சிலப். 5: 49, அ யார். ேமற்.)
----------60. ெமய்ப்ைப க்கு : "படம் கு மிேலச்சர்" ( ல்ைல. 66) ; "ெமய்ப்ைப க்கு" (சிலப்.
16 :107)
66. (பி - ம்.) ‘மிைலச்சர்'
படம் கும் : (ெப ம்பாண். 69) ; "ெசங்கட் ன்மயிர்த் ேதாறிைர ெசம் க, ெவங்க
ேணாக்கிற்குப் பாயமி ேலச்சைனக், ெசங்கட் விழி யாத்ெதழித் தான்" (சீவக. 431)
67. "ெச ேவட் ச் சிைலக்குஞ் ெசங்க ணாடவர்" (அகநா. 157 : 4) ; "ேபாெரனிற்
க

ம் ைனகழன் மறவர்" , "ெபா விற்

ெதண்கண் ேகட்பி , ன ேபா ெரன்

ங்கும் விசி

ெமன்ைன

தண்

ைம, வளிெபா

ளேன", "வாள்வ

விளங்கிய

ெசன்னிச், ெச ெவங் கு சில்" ( றநா. 31: 9 . 89 :7-9 . 321: 9-10) ; "ேபாெரன்ன
ங்கும் ெபா ப்பன்ன திரள்ெகா
மாற்றங் ேகட் ச் சிந்ைதயி
தர ம்

ாித்

ண்ேடாள்" (கம்ப.

க்ெகாய். 18) ; "ெச ெவன்ற

வைக ெபாங்க, ம ெவான்

மலங்கன் மார் ம் வாகு

.......... ஒ ப்பட்டான்" (வி. பா. நிவாதகவசர். 17)

69. (பி-ம்.) ‘ேவழ ம்'
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70. யாைனத் திக்ைகக்குப் பாம் : "யாைனதன், வாய்நிைற ெகாண்ட வ ேதம்
தடக்ைக, குன்
நீட்

கு பாம்பிற் ேறான் ம்" (அகநா. 391 : 11-3) ; "நிைரகதிர் நீெளஃக

வயவர், வைர ைர யாைனக்ைகந்

ெச ெமாய்ப்பிற், ேசய்ெபா

ற-வைரேம,

ெமறி பாம்பிற் ர

ஞ்

தட்ட களத் " (களவழி. 13) ; "பாந்தளன்ன பேரெர ழ்த்

தடக்ைகயின்" (ெப ங். 1. 58: 8) ; "அனந்தனன்னைக யாைன" (சீவக. 2521)
------73. "ேவனிறத் திங்க வயவரா ேல ண் , கானிலங் ெகாள்ளக் கலங்கிச்
ெசவிசாய்த் , மாநிலங் கூ

மைறேகட்ப" (களவழி.41)

‘ைவ' கூர்ைமயாகிய குறிப் ப்ெபா ைள

ணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; ெதால், உாி. சூ. 91, ேச : 89, ந.
74. (பி.-ம்.) ‘மா ஞ் சிந்தித் '
75. "பள்ளி-ப க்ைக; ‘ஒ ைகப் பள்ளி ெயாற்றி' இ
76. ெந

நிைனந்

: "நீ

ல்ைல." (தக்க. 54. உைர)

நிைனந் " ( ல்ைல. 82)

75 - 6. ெதால். கற்பியல், சூ, 34, ந. ேமற்.
83. ஒ பிரதியில் இவ்வ யின் பின், "அஞ்சி ேலாதி யாய்கவி னைசஇ, ேய
என் ம் பகுதி காணப்ப கின்ற .

"

ஒய்ெயன : ெபா ந. 152.
84. (பி.-ம்.) ‘இனழ ெநகிழா' "ஏ
"இட ற் றிகல்வாளி, தன்னங்க
நைடயா ளயிராணி, மன்னன் றி

மஞ்ைஞயி னிைனந்த
ழ்கத் தளர்ந்
ன் மயங்குற்

வ ந்த" (மணி. 7: 127) ;

ழ் மஞ்ைஞெயன, அன்னம் ெபா
ழ்ந்தனேள" (கந்த. அயிராணி. 5)

--------85. "யவன ாியற்றிய விைனமாண் பாைவ, ைகேயந் ைதயகனிைறயெநய் ெசாாிந் ,
ப உத்திாி ெகாளீஇய கு உத்தைல நிமிெராி", "பாண் ல் விளக்கிற் ப உச்சுட ரழல"
(ெந நல். 101-3, 175) ;" பாண் ல் விளக்குப் ப உச்சுட ரழல" (பதிற்,47: 6)
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ப உச்சுடர் : "பள்ளி மாடத் ப் ப உச்சுடர்ெகாளீஇ" (ெப ங். 1. 54: 8)
86. எ நிைலமாடம் : "எ நிைல மாடஞ் ேசர்ந் ம்" (சீவக. 2840)
86-7. "நீர்பாய் மாடெமா ","ஏரணி யைமந்த ெவ நிைல நல்விைன, நீரணி
மாடத் "(ெப ங். 1. 38 : 77, 40 : 16-7)
87-8. "கார்வா னின்

ைற தமியள்ேகளா" ( றநா. 157: 3)

89. அல்வழிக்கட் ககர ம் அகர ங்ெக தற்கு இ

ேமற்ேகாள் : ெதால். குற். சூ. 78,

ந.
90-91. "நீெரா த் தன்ன நில ேவற்றாைனெயா , ல ப் படக் ெகான்
மிைடேதா ேலாட் ப், கழ்ெசய் ெத த்த விறல்சா னன்ெகா " (ம ைரக் 369-71).
92. வயி ம் வைள ம் ஆர்த்தல் :

கு. 120-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க.

93. ெசறியிைலக்காயா : "ெசறியிைலக் காயா சி

றத்

ைறப்ப" (ெப ங். 1. 49:

115)
"கண்ணிய லஞ்சனஞ் ேதாய்ந்தேபாற் காயா ம்,

ண்ண ம்

ழ்த்த ற " (கார்.8)

"அஞ்சனங் காயா மலர" (திைணெமாழி. 21)
94. "கார்விாி ெகான்ைறப் ெபான்ேனர்

மலர்" (அகநா. கட ள். ) ;

"ெகான்ைறகள்ெபான்ெசாாிய" (ேதவாரம், தி ப் க .)
95. "ெச ங்குைலக் காந்தள் ைகவிரல்

ப்ப ம்" (சி பாண்.

-------ேதாடார் ேதான்றி கு தி ப்பக்கான நந்திய ெசந்நிலப் ெப வழிவானம் வாய்த்த
வாங்குகதிர் வரகிற்றிாிம ப் பிரைலெயா மடமா கள
"ைகேபாற்

த்த கமழ்குைலக் காந்தள்" (பாி. 19: 76) ; "ைகவிாிந்தன காந்த

(சூளா. நாட் .11)

ம்"
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96. "கு திப்

வின் குைலக்காந் தட்ேட" (கு ந். 1: 4)

99. திாிம ப்பிரைல : "இ ம் திாித் தன்ன மாயி

ம ப்பின் ...........................

இரைல", "திாிம ப் பிரைலய கா றந் ேதாேர", " ன்கண்ெகாண்ட திாிம ப் பிரைல"
(அகநா. 4: 3-4, 133-18, 371;5)
இரைலெயா

மடமா

களல் : "ெப ங்கவின் ெபற்ற சி தைல ெநௗவி, மடக்கட்

பிைணெயா

ம குவன

மான்பிைண

கள ம்" (பட். 245) ; "வன்பரற் ெறள்ளறல் ப கிய விரைலதன், இன்

ைணெயா

ம வந்

கள" (ம ைரக். 275-6); "அ ேகாட்

களத், தான்வந் தன்ேற தளித

ரைலநன்மா ெனறி த

க

ரைலெயா

தண்கார்", " ைணேயா,

, மாைல", "திாிம ப் பிரைல யண்ண னல்ேல, றாிமடப்

பிைணேயா டல்குநிழ லைசஇ,

தைத வியலாிற்

ஞ்சிப் ெபா

ெசலச், ெச ம்பய

கறிக்கும் ன்கண் மாைல" (கு ந். 65: 1-3, 250 : 1-3.338 : 1-4)' "அங்காட் டாாிைட
மடப்பிைண தழீஇத், திாிம ப் பிரைல ல்ல ந்

கள", "அண்ண

ரைல யமர்பிைண

தழீஇத், தண்ணறல் ப கித் தாழ்ந் பட் டனேவ", "இ திாி ம ப்பினண்ண
ரைல ................... மடப்பிைண ய த்தி........................காக்கும்". "திாி ம ப்
பிரைல........காமர்
காமர்

ைணேயா ேட ற வதிய", "திாிம ப் பிரைல ெதள்ளறல் ப கிக்,

ைணேயா ேட ற வதிய", "மடப்பிைண, வலந்திாி ம ப்பி னண்ண

ரைலெயா, டலங்குசிைனக் கு ந்தி னல்கு நிழல் வதிய ", "மறி ைட மடப்பிைண
தழீஇப் றவிற், றிாிம ப் பிரைல ைபம்பயி

கள'; (அகநா. 14: 5-6. 23: 8-9. 34: 4-8,

139 : 10-12, 154 : 8-9, 304 : 8-10, 314: 5-6) ; "க வியல் கார்மைழ கால்கலந் ேதந்த,
கு மடமான் பிைணேயா
கைலபயி

க

ம்" (திைணெமாழி. 2); "கானம ம் பிைண ல்கிக்

ங் கடம் ாில்" (ேத. தி ஞா.); "சி பிைண தழீஇய திாிம ப் பிரைல",

"மறி டன் றழீஇய மடமா னம்பிைண,

ள்

நைட யிரைலெயா

கு ம", "திாிம ப் பிரைல.................மடமா னம்பிைண கண்

ெவள்ளிைடக்

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

கன் விைளயா ம்" (ெப ங். 149: 114, 54 : 38-9 ; 3.1 :141-7)
98-9. "பழமைழக் க த்த

ப் ன வரகி, னிரைல ேமய்ந்த குைறத்தைலப் பாைவ"

(கு ந். 220 : 1-2)
------100. ெவண்மைழ : ெந நல். 19.
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101. வள்ளியங்கா

: கு ந். 216 : 2.

பிறக்ெகாழிய : ெப ம்பாண். 351 ; ஐங். 385: 2 ; அகநா. 104: 13 ; றநா. 15:
15 ;மணி.11: 65.
102. ‘ ைன' என்
இவ்வ

ஞ்ெசால் விைரெவன்

ம் ெபா ைள ணர்த் ெமன்பதற்கு

ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 17, ந.

--------------இதன் ெபா ள்
இப்பாட் ற்கு # ல்ைலெயன்

ெபயர் கூறினார் ; @ ல்ைலசான்ற

கற் ப்ெபா ந்தியதனால். §இல்லறம்நிகழ்த் தற்குப் பிாிந் வ ந் ைண ம்
ஆற்றியி ெவன் கணவன் கூறிய ெசால்ைலப் பிைழயாமல் ஆற்றியி ந் இல்லறம்
நிகழ்த்திய இயற்ைக ல்ைலயாெமன் க தி இ த்த ெலன் ம் ெபா டர
ல்ைலெயன் இச்ெசய் ட்கு நப் தனார் ெபயர் கூறினைமயிற் கணவன்
வ ந் ைண ம் ஆற்றியி ந்தாளாகப் ெபா ள்கூறேல அவர் க த்தாயிற் . "தாேன
ேசறல்" (ெதால். அகத். சூ. 27) என்

ம் விதியால், அரசன் தாேன ெசன்ற

இப்பாட் .

இ , தைலவன் விைனவயிற் பிாியக்க தியதைன அவன் குறிப்பா ணர்ந்
ஆற்றாளாய தைலவிய நிைலைமகண் அவன் வற்
ப்ப ம் உடம்படாதவைளப்
$ெப

ெபண் ர் £அவன் விைன

த்

வ தல் வாய்வ , ## நீவ த்தம்

நீங்குவெதனக்கூற, அ ேகட் அவள் நீ நிைனந் ஆற்றியி ந்தவழித் தைலவன்
அக்காலத்ேத வந்ததைனக்கண் வாயில்கள் தம் ட்கூறிய . இ "வாயி சாேவ
தம்

ாிய", (ெதால். ெசய். சூ. 199), "எல்லா வாயி

மி வர் ேதஎத் ம், ல் ய

மகிழ்ச்சிப் ெபா ள ெவன்ப" (ெதால். கற் . சூ. 37) என்பனவற்றாற் கூறினார்.
----# இப்பாட்
ல்ைலெயன் வழங்குதல், "இ
உைர)என்பதனா மறியப்ப ம்.

ல்ைல" (தக்க. 54,

@ " ல்ைல சான்ற கற்பின் ெமல் யல்" (சி பாண். 30)
§ சி பாண். 169-ஆம் அ யின் உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.
$ "ெப
£

ெபண் ர் விாிச்சி நிற்ப" ( ல்ைல. 11)

ல்ைல. 20.

##
------

ல்ைல. 20-21.
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1. நன தைல உலகம் வைளஇ-அகலத்ைத இடத்ேத ைடய உலகத்ைத வைளத் ,
1-2. [ேநமிெயா
ேநமிெயா

வலம் ாி ெபாறித்த மாதாங்கு தடக்ைக :]

வலம் ாி தாங்கு தட ைக மாஅல் (3)-சக்கரத்ேதாேட

வலம் ாிையத்தாங்கும் ெபாிய ைககைள ைடய மால்,மா #ெபாறித்த மாஅல் (3)தி மார்பிடத்ேத தி மகைளைவத்த மாைல,
3. நீர் ெசல நிமிர்ந்த மாஅல் ேபால-மாவ

வார்த்த நீர் தன் ைகயிேல ெசன்றதாக

உயர்ந்த தி மாைலப்ேபால,
இனி, @ேநமிேயாேட வலம் ாி மாகிய உத்தம இலக்கணங்கைளப்
ெபற்றி க்கின்ற தி மகைளயைணத்தைகயிேல நீர்ெசல்லெவன் மாம்.
இதனாேன § ல்ைலக்குாிய ெதய்வங்கூறினார்.
4-5. [பா மிழ் பனிக்கடல் ப கி வலேனர் , $ேகா ெகாண்ெட ந்த ெகா ஞ்ெசல
ெவழி :] பா இமிழ் பனி கடல் ப கி வலன் ஏர் ேகா ெகாண் -ஒ
ழங்குகின்ற குளிர்ச்சிைய ைடய கடைலக்கு த் வலமாகெவ ந் மைலகைள
இ ப்பிடமாகக்ெகாண் , உலகம் வைளஇ (1) எ ந்த ெகா

ெசல

எழி -

ெபய் ங்காலத்ேத உலகத்ைத வைளந்ெத ந்த க ய ெசலவிைன ைடய ேமகம்,
மால்நீர் ெசலநிமிர்ந்தாற்ேபால ேமக ம் நீர்ெசலநிமிர்ந்தெதன்றார்.
இனி, உலகத்ைதத் தி வ களிேல அைணத் க்ெகாண் நிமிர்ந்த
மாெலன்
ைரப்பர்.
6. ெப

ெபயல் ெபாழிந்த சி

ல் மாைல-ெபாிய மைழையப் ெபய்த

சி ெபா தாகிய வ த்தஞ்ெசய்கின்ற மாைலக்காலத் ப் பாைவ விளக்கு (85)
எனக்கூட் க.
--------# ெபாறித்தல்-ைவத்தல் ; சி பாணாற் ப்பைட, 48, உைரையப் பார்க்க.
@ இங்ேக, ேநமி-சக்ரேரைக, வலம் ாி-சங்கேரைகெயனக் ெகாள்க ; இைவ
ைகக்குாிய உத்தம இலக்கணங்கள் ; "வலம் ாி ெபாறித்த வண்ைக மதவ " (சீவக.
204) ; "சங்க ேலைக ஞ் சக்ரேலைக ம், அங்ைக

ள்ளன ைவயற்கு" (சூளா. குமார,

45) ; "சங்கு சக்கரக் குறி ள தடக்ைகயில்" (கம்ப. மராமரப். 117.)
§ "மாேயான் ேமய கா ைற

லக ம்" ெதால். அகத். சூ, 5.

$ "ஞாயி சுமந்த ேகா திரள் ெகாண் " ( றநா. 35: 17) என்பத ைரயில்
ேகாெடன்பதற்குப் பக்கெமன் ெபா ெள
வர் அத ைரயாசிாியர்.
--------
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இதனாேன

ல்ைலக்குாிய #கா ம் மாைல ங் கூறினார்.

மால்ேபால (3) எ ந்த எழி

(5) ெபாழிந்த மாைலெயன்க.

7. [அ ங்க
ர் ம ங்கிற் ேபாகி :] அ க
ஊர் ம ங்கில் நல்ேலார் (18)
ேபாகி-அாியகாவைல ைடய பைழய ஊர்ப் பக்கத் ப் பாக்கத்ேத
பைடத்தைலவேரவலால் நற்ெசாற்ேகாடற்குாிேயார் ேபாய்,
8-11. [யாழிைச யினவண் டார்ப்ப ெநல்ெலா , நாழி ெகாண்ட ந
ய ம்பவி ழலாி
ந

உய்க்ைக ெதா

, 2ெப

ல்ைல,

ெபண் ர் விாிச்சி நிற்ப:]

ல்ைல (9) அ ம் (10) யாழ் இைச இனம் வண்

ஆர்ப்ப (8) அவிழ் அலாி

(10) நாழிெகாண்ட (9) ெநல்ெலா (8) உய் (10)- நறிய க்கைள ைடய
ல்ைலயின அ ம் கள் யாழின ஓைசயிைன ைடய இனமான வண் கள்
ஆரவாாிக்கும்ப
ைகெதா

அவிழ்ந்த

ைவ நாழியிடத்ேத ெகாண் ேபான ெநல்

டேன

(10) விாிச்சி நிற்ப (11)-ெதய்வத்ைத வணங்கி நற் ெசாற்ேகட்

நல்ேலார் (18) ேபாகித் (7)

உய்த் ெதா

என்ற

ேவந்தேனா

: §ஒ

ேவந்தன் ஒ

ேவண் த ன், அவனாட்டந்தணர்

த

வி,

நிற்க,

(10)நிற்பெவன்க.
இகல்க தினாற் ேபார் ெசய்ய

ேயாைரத் தன்னாட் ன் கண்ேண

அைழத்தற்கும், அதைனயறியாத ஆைவக் ெகாண் ேபாந்

தான் காத்தற்குமாகத் தன்

பைடத்தைலவைர ேநாக்கி அரசன் நிைர ய த்தற்ேகவியவழி, அவர் அவ
ேபாய் ஒ பாக்கத்

ாினின் ம்

-------# "கா

மாைல

ல்ைல குறிஞ்சி, கூதிர் யாம ெமன்மனார் லவர்" (ெதால். அகத்.

சூ. 6)
@ ெப
ெபண் ெரன்பதற்கு ஒ
ெபண் ெரன்க.

பிரதியி

ம் உைரயில

; ெபாிய

திர்ந்த

§ "இ ெப ேவந்தர் ெபா வ க தியக்கால் ஒ வர், ஒ வர் நாட் வா ம்
அந்தண ம் ஆ ம் த யன தீங்குெசய்யத்தகாதசாதிகைள ஆண் நின் ம்
அகற்றல்ேவண் ப் ேபாத கெவனப் கற

ம், அங்ஙனம் ேபாத தற்கு அறிவில்லாத
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ஆவிைனக் களவினால் தாேம ெகாண் வந்

பா காத்த

ம் தீெதனப்படா

அறேமயாெமன்றதற்கு ‘ஆதந்ேதாம்பல்' என்றான்; அஃ , ‘ஆ
மாக்க

ம் ................... எம்மம் க வி

மானியற் பார்ப்பன

ம்மரண் ேசர்மிெனன, வறத்தா

ட்ைக மரத்தின்' ( றநா. 9:1-6) எனச் சான்ேறார் கூறிய வாற்றா
றத். சூ. 2, ந.) என்
வழக்கு விளங்கும்.

வ

ம்

ணர்க" (ெதால்.

இவ் ைரயாசிாியர் எ தி ள்ளவற்றால் இங்ேக கூறப்ப ம்

-------#விட்

ந்

அரச

ேவண் ெமன்

க்கு ேமல்வ ம் ஆக்கத்ைத யறிதற்கு விாிச்சிேயார்த்தல்

றத்திைணயிய

‘அ , "ேவந் வி

ைனஞர் ேவற் ப் லக் களவி, னாதந் ேதாம்பன் ேமவற் றாகும்",

"பைடயியங் கரவம் பாக்கத்
சூத்திரங்களா

ட் கூறினைமயான், ஈண் ம் அவ்வாேற கூறினார்,

விாிச்சி" (ெதால். றத். சூ. 2,3) என்

ம், "திைரக ள் ெவள்வாய்த் திாிந்

ஞ்

ழ் தா , நைர திேயா

னின் ைரத்த நற்ெசான்-னிைரயன்றி, ெயல்ைலநீர் ைவயமிைறேயாற் களிக்குமால்,
வல்ைலேய ெசன்மின் வழி" என் ம் உதாரணத்தா
ணர்க. இவர் இ ேகட்
நிைரெகாண்டால் அரசன் வஞ்சி சூ

மண்ணைசயால் ேமற்ெசல்வ ெனன்ப . ஆண் ,

"எஞ்சாமண்ணைச" (ெதால். றத். சூ, 7) என்
கூறினார். அ

ஞ் சூத்திரத்திற் கூறியவாேற ஈண் க்

ேமல், " ைன கவர்ந் " (19)என்பதனா

12-8, [சி தாம் ெதா த்த பசைலக் கன்றி,

ணர்க.

ய ரலமரேனாக்கி யாய்மக,

ண ங்குசுவ லைசத்த ைகயள் ைகய, ெகா ங்ேகாற் ேகாவலர் பின்னின்

ய்த்தர,

வின்ேன வ குவர் தாய ெரன்ேபா, ணன்னர் நன்ெமாழி ேகட்டன மதனா, னல்ல
நல்ேலார் வாய்ப் ள்;]
நன்னர் (17) வாய்ப் ள் (18) - அவர்ேகட்ட நன்றாகிய நற்ெசால்,
ஆய் மகள் (13) ந ங்கு சுவல் அைசத்த ைகயள் (14) - இைடச் சாதியின் மகள்
குளிரால் ந ங்குகின்ற ேதாளின்ேமேல கட் ன ைகயளாய் நின் ,
சி தாம் ெதா த்த பசைல கன்றின் (12) உ
யர் அலமரல் ேநாக்கி (13) - சிறிய
தாம்பாேல கா ேல கட்டப்பட்ட வ த்தத்ைத ைடயத்தாகிய கன்றி ைடய
ைல ண்ணாம
கின்ற யராேல தாய் வ ெமன் சுழ கின்ற தன்ைமையப்
பார்த் ,
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ைகய (14) ெகா

ேகால் ேகாவலர் பின் நின்

உய்த்தர (15) - ைகயிடத்தனவாகிய

@ெகா ய ேகாைல ைடய இைடயர் பின்ேனநின்
ெசய்ைகயினாேல

ெச

த் தைலச்

தாயர் இன்ேன வ குவர் என்ேபாள் (16) நன்ெமாழி ேகட்டனம் (17)-நிரம்ப ேமய்ந்
ம் ைடய தாய்மார் இப்ெபா ேத வ வெரன் கூ கின்றேறா ைடய நன்றாகிய
வார்த்ைதயாக யாங்கள் ேகட்ேடாம் ;
அதனால் (17)-அவள் கூறிய நற்ெசால் ன் க த்தால்,
--------# விட்
பார்க்க.

ந் -தங்கியி ந்

;

ல்ைல. 42, உைர ; ம ைரக். 125-7. உைரையப்

@ "வி த்தண் ன்றியைக-பசுக்க

க்கு வ த்தஞ்ெசய் ம்த ைய ஊன்றின ைக"

(ெப ம்பாண். 170, ந.) என்பதனால், ‘ெகா யேகால்' என்பதன் ெபா ள் நன்கு
விளங்கும்.
-----18-20. [ெதவ்வர், ைனகவர்ந் ெகாண்ட திைறயர் விைன
த் , வ த றைலவர்
வாய்வ :] தைலவர் ெதவ்வர் ைன கவர்ந் ெகாண்ட திைறயர் விைன
த்
வ தல் வாய்வ -நம் தைலவர் வஞ்சிசூ ச் ெசன் பைகவர் மண்ைணக்ெகாண் பின்
அவாிடத்ேத வாங்கிக்ெகண்ட திைறயிைன
ைடயராய் இங்ஙனந் தாெம த் க்
ெகாண்ட விைனைய
த் வ வாெரன் நாம் க திய தன்ைமயிேல அவர்நிற்றல்
உண்ைம ;
நல்ல (18)-அவர் அங்ஙனம் விைன

த் வ தல் நமக்கு இல்லறம் நிகழ்தற்குக்

காரணமாக ன் நல்ல காாியம் ;
20-21. [நீ நின், ப வர ெலவ்வங் கைளமா ேயாெயன :] மாேயாய் நீ நின் ப வரல்
எவ்வம் கைள என -#மாைம நிறத்ைத ைடேயாேள நீ நின் மனத்த மாற்றத்தான்
உளதான வ த்தத்ைதப் ேபாக்ெகன்
ெசல க்குறிப்பறிந்
ெப

கூற, அ

ேகட் ,

ேவ பட்ட ணர்ந்தைமயின், மனத்த

ெபண் ர் (11), நல்ேலார் (18) ேபாகித் (7)

மாற்றெமன்றார்.

உய்த் ெதா

(10)

விாிச்சிநிற்ப (11) அவர்ேகட்ட நன்னர் (17) வாய்ப் ள் (18) ஆய் மகள் (13) ைகயளாகிக்
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(14) கன்றின் (12) அலமரேனாக்கித் (13) தாயர் இன்ேன வ குவெரன்ேபா

ைடய

(16) நன்ெமாழியாகயாங்கள் ேகட்டனம் ; அதன் க த்தால் (17) தைலவர் வ தல்
வாய்வ

(20) ; நல்லகாாியம் (18); மாேயாய் (21), நீ நின் (20)

ப வரெலவ்வம்கைளெயன்

கூற (21) அ

ேகட்

இங்ஙனம் ெபா ள்கூறாமல் தைலவிய
விாிச்சி ேகட் வந்
பல்கா

நீ

நிைனந்

இரக்க மிகுதிகண்

தைலவர் வ வராதல் வாய்வ

ம் ஆற் விக்க ம், ஆற்றாளாய்த்

ய ழந்

(82) என்க.

ெப

ெபண் ர்

; நின்ெனவ்வங் கைளெயன்
(80) லம்ெபா

தி த்தி ம் (82) ைமயல்ெகாண் ம் உயிர்த் ம் (83) ந ங்கியெநகிழ்ந்

(81) ேதற்றி ம்
(84)

கிடந்ேதாள் (88) எனப் ெபா ள் கூறியக்கால் ெநய்தற்குாிய இரங்கற்ெபா ட்டன்றி
ல்ைலக்குாிய இ த்தற்ெபா ட்டாகாைம ணர்க.
-------# மாைமநிறம் : நா ாித்த ஆம்பற்றண் ேபான்ற அழகிய நிறம் ; "நீர்வள ராம்பற்
ம் ைடத் திரள்கா, னா ாித் தன்ன மதனின் மாைம" (நற். 6 : 1-2) ; "ெபாய்ைக யாம்ப
னா ாி ெமன்கால், நிறத்தி
கவிேன" (ஐங், 35 : 2-4) ; இ

நிழற் தன் மன்ேன, இனிப்பசந் தன்ெறன் மாைமக்
மாைமக்கவிெனன் ம் வழங்கும்.

------அன்றி ம் தைலவன் காலங் குறித்தல்ல

பிாியாெனன்ப

குறித்தகாலங்கடந்தால் தைலவிக்கு வ த்தமிகுெமன்ப

உம், அவன்

உம், அ

பாைலயாெமன்

ப உம், அவ்வாற்றாைமக்கு #இரங்கல் நிகழ்ந்தால் ெநய்தலாேமன் ப
ற்க த்தாத ணர்க.
22. [காட்ட ங் காட்ட ங் காணாள் க

ழ்சிறந்

உம்

:] காட்ட ம் காட்ட ம்

@க ழ்சிறந் காணாள் - தைலவன் § க ம் மான ம் எ த் க்காட் வற்
த்த ம்
ேதான்றல் சான்ற மாற்றார் ெப ைம கூறிக்காட் வற்
த்த ம் அன் மிகுதியாற்
கலக்கமிக்கு இைவ அரசற்கு ேவண் ெமன்

மனத்திற் க தாதவள்,

23. ேபால் உண் கண் $ லம்
த் உைறப்ப- ப்ேபா ம்ைம ண்கண்கள்
தாைரயாகச்ெசாாியா தனித்
ழ்கின்ற த் ப் ேபா ந் ளிையத்
ளிப்ப,அ கண் ,
24. கான் யா
காட் டத்ேத,

தழீஇய அகல் ெந

றவின் -காட்டா சூழ்ந்த அகன்ற ெந ய

19

25. ேசண் நா

பிடவெமா

ைபம் தல் எ க்கி-

பிடவேமாேட ஏைனப் பசிய
26. ேவ

ாியநிலத்ேத நா கின்ற

கைள ம் ெவட் ,

ைழ அ ப்பம் மாட் -பைகப் லத்தக்குக் காவலாக வி க்கும்

ேவட் வச்சாதியி

ைடய சி

26-7. [காட்ட, வி

வாயில்கைள ைடய அரண்கைளயழித் ,

ட் ரைச ேய ற வைளஇ :] காட்ட

வைளஇ-காட் ன் கண்ணவாகிய

ள்ளா

28. [ப நீர்ப் ணாியிற் பரந்த பா

ள் இ

ம் மதிைலக் காவ

ரைச ஏமம் உற
ம்ப

வைளத் ,

:] ணாி ப ம் நீாின் பரந்த பா -

திைரெயா க்கின்ற £கடல்ேபாற்பரந்த பாசைறக்கண்ேண கண்பைடெபறா
என்க.
றவிடத்ேத (24) எ க்கி (25) மாட்

(26) வைளஇப் (27) பரந்த பா

(67)

ெயன்க.

29. உவைல கூைர ஒ கிய ெத வில்-தைழயாேலேவய்ந்த கூைர ஒ ங்குபட்ட
ெத விடத் ,
30-31. கவைல ற்றம் காவல் நின்ற ேதம் ப க ள சி கண் யாைனநாற்சந்தியான ற்றத்ேத காவலாகநின்ற மதம்பாய்கின்ற க ப்பிைன ைடயவாகிய
சிறியகண்ைண ைடய யாைன,
-------#.(பி. - ம்.) ‘இரங்கல் நிமித்தம்'
@.(பி - ம்.) ‘க ழ் சிறந் '
§. க

மான

ெம த் வற்

த்த

ம்........ேதான்றல் சான்ற மாற்ேறார்

ேமன்ைம ம்" (ெதால். அகத்திைண, சூ. 41)
$. லம்ேப தனிைம" (ெதால். உாி. சூ. 33)
£ கடன்ம ள் ெப ம்பைட", "பைடநிலா விலங்குங் கடன்ம டாைன" (அகநா. 116 :
16 . 212 : 15) : "கடெலன, வானீர்க் கூக்குந்தாைன " ( றநா. 17: 36-7)
--------32-3. [ஓங்குநிைலக் க ம்ெபா கதிர்மிைடந் தியாத்த, வயல் விைள யின்குள
குண்ணா :] ஒங்கு நிைல க ம்ெபா வயல் விைள கதிர்மிைடந் யாத்த இன் குளகு
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உண்ணா -வளர்கின்ற தன்ைமைய ைடய க ம் கேளாேட வய ேலவிைளந்த
ெநற்கதிர் இைடேய ெந ங்கப்பட் க் கட் ப்ேபாகட்ட சாவிைய ம் இனிய
#அதிம ரத்தைழைய ம் தின்னாமல்,
33-4. தல் ைடத் அயில் ைன ம ப்பில் தம் ைகயிைட ெகண்ெடனஅவற்றாேல தம் ெநற்றிையத் ைடத் க் கூர்ைமைய ைடய ைனகைள ைடய
ெகாம்பினிடத்ேத ஏறட்ட தம் ைகயிடத்ேத ெகாண்

நின்றனவாக,

35-6. [கைவ ட் க வியின் வடெமாழி பயிற்றிக், கல்லா விைளஞர் கவளங் ைகப்ப :]
கல்லா இைளஞர் வடெமாழி பயிற்றி கைவ

ள் க வியின் @கவளம் ைகப்ப-

வடெமாழிைய அ யிேல கல்லாத இைளஞர் §யாைனப்ேபச்சான வடெமாழிகைளக்
கற் ப் பலகாற்ெசால் க் கைவத்த ள்ைள ைடய $பாிக்ேகாலாேல கவளத்ைதத்
தின் ம் ப குத்த, £யாைனக்குச்ெசய் ம் ெதாழில்கெளாழிய ேவெறா
கல்லாத இைளஞெரன் மாம்.
37-40. [கற்ேறாய்த்
ேராடா வல்விற்

த்த ப வப் பார்ப்பான்,

ெதாழிைலக்

க்ேகால ைசநிைல க ப்ப நற்ேபா,

ணி நாற்றிக், கூடங் குத்திக் கயி வாங் கி க்ைக :]

கூடம் குத்தி கயி

வாங்கு இ க்ைக (40)-கூடமாகக் கால்கைள நட் க் கயிற்ைற

வ த் க்கட் ன இ ப்பின்கண்ேண,
என்ற

##படங்குகைள.

----------# (பி-ம்.) ‘அட்

ம ரத்தைழ'

அதிம ரத்தைழ யாைனக்கு வி ப்ப ைடய ; மதத்ைத உண்
"அதிங்கத்தின் கவளங் ெகாண்டால், ேவ

நீர் நிைனந்

லாகா " (சீவக. 750); "அதிங்கத்தின், மரங்ெகா
(தணிைக.

பண்

வ :

காணீர் யாவர்க்கும் வி க்க

மதேவழ மதர்த்ெத

மயக்கத்தால்"

ராட்ட.63)

@(பி- ம்.) ‘கவழமைகப்ப'
§ யாைனப் ேபச்சான வடெமாழிகளாவன. அப்

அப்

,அ

ஆ ,ஐஐ

என்பன ; சீவக. 1834, ந. பார்க்க.
$ பாிக்ேகால்-குத் க்ேகால் ; ெப ம்பாண். 393-ஆம் அ
அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க.

உைரயின்
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£ சி பாண். 32-3, உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க
## படங்குகள்-கூடாரங்கள் ; "பா

ெகாள் படங்ெகன" (தக்க. 54)

---------கல் ேதாய்த் உ த்த ப வம் பார்ப்பான் (37) க்ேகால் அைச நிைல க ப்ப (38)கிைலக் காவிக்கல்ைலத் ேதாய்த்
த்த விரதங்கைள ைடய க்ேகாலந்தணன்
அம் க்ேகா ேல அந்த உைடயிைன இட்
நல் ேபார் (38) ஓடா வல் வில்
ஓடாைமக்குக் காரணமான வ

ைவத்த தன்ைமையெயாக்க,

ணி நாற்றி (39)-அறத்தாற் ெபா கின்ற ேபாாில்

யவில்ைலச் ேசர ன்றி அதிேல

ணிகைளத்

க்கி,

41. தைல குந்தம் குத்தி- த்ெதாழிைலத் தைலயிேல ைடய எறிேகால்கைள ம்
ஊன்றி ந்தைல :விகாரம்.
கி கு நிைரத் -கி குகைள ம் நிைரயாகக் குத்தி,
42. வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக-இங்ஙனஞ்சூ ம் விற்பைடயாகிய அரேண
தங்க
கயி

க்கு அரணாக, இதற்குள்ேள #விட்ட,
வாங்கி க்ைகக்கண்ேண (40) நாற்றிக் (39) குத்தி நிைரத்

(41)வாங்குவில்லரண ெமன்க.
43. @ேவ

பல் ெப

பைட நாப்பண்-பாைடேவ பட்ட பலவாகிய ெபாிய

பைடக்குந ேவ,
43-4. [ேவேறார், ெந ங்காழ்க் கண்டங் ேகா யக ேநர் :]ேவ
ேவேறாாிடத்ைத அரச
ெந

க்குக் ேகாயிலாக எல்லா

காழ் கண்டம் ேகா -ெந ய குத் க்ேகா

கூ பட்ட §மதிட் ைரைய வைளத் ,
கண்டம் : ஆகுெபயர்.

ஓர் அகம் ேநர் -

டம்பட் ,
டேன பண்ணின பல நிறத்தாற்
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45. கு ெதா
ன் ைக கூந்தல் அம் சி
றத் மங்ைகயர் (47)குறியெதா ைய ைடய ன்ைகயிைன ம் கூந்தலைசந் கிடக்கின்ற
அழகிைன ைடய சிறிய

கிைன

ைடய மங்ைகயர்,

----------# விட்ட-தாங்கிய : ம ைரக். 125-7. உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க,
@ "பன்

ற க்கிய ேவ ப

ைபஞ்ஞில, மிடங்ெகட

ண் ய வியன்கட் பாசைற'

( றநா. 62 : 10-11) என்ற பகுதி ம், ‘பல றாக அ க்கப்பட்ட
பதிெனண்பாைடமாக்களாகிய பைடத்ெதாகுதி இடமில்ைலயாம்ப
இடத்ைத ைடய பா

' என்ற அத

ெதாக்க அகன்ற

ைர ம் இங்ேக அறிதற்குாியன. "விர

ெமாழிக்கட் ர்" (அகநா. 212 :14 ; பதிற். 90. 30)
§ மதிட் ைர கண்டத்திைரெயன ம் பல்வண்ணத்திைரெயன ம் வழங்கும் ; சீவக ;
647, ந ; 873.
-------46-7. இர

பகல் ெசய் ம் திண் பி

ஒள் வாள் விர

வாி கச்சின்

ண்ட மங்ைகயர் -

இராப்ெபா ைதப் பகற்ெபா தாக்கும் திண்ணிய #ஆசிைன ைடய ஒள்ளியவாைள
விரவின நிறத்ைத ைடய கச்சினாேல

ண்ட மங்ைகயர்,

48-9. ெநய் உமிழ் சுைரயர் ெந திாி ெகாளீஇ ைக அைம விளக்கம் நந் ெதா ம்
மாட்ட-ெநய்ையக்கா கின்ற திாிக்குழாைய ைடய சிற்றாட்கள் ெந ய திாிைய
எங்குக்ெகா த்தி ஒ ங்காயைமந்த விளக்குகள் அவி ந்ேதா ம் தம் ைகயிற்
பந்தத்ைதக் ெகா
50. ெந

த்த,

நா ஒள் மணி நிகழ்த்திய ந

நாள்-ெந ய நாக்கிைன ைடய ஒள்ளியமணி

எறிந் விட்ட ந யாமத் ம்,
ேகாயில் பணி மடங்கினால் மணிெயறிந் வி தல் இயல் .
இனி யாைன குதிைர த யன
ந நாெளான் மாம்.

யில்ேகாட ன் அவற்றின் மணிேயாைச அடங்கிய

51-2. @அதிரல் த்த ஆ ெகா படாஅர் சிதர் வரல் அைசவளிக்கு
அைசவந்தாங்கு- ன
த்த அைசகின்ற ெகா யிைன ைடய சி
கள்
வைலேயாேட வ தைல ைடய அைசந்த காற்றிற்கு அைசந்தாற்ேபால,

23

சிதர்-ெமத்ெதன மாம்.
53-4.

கில்

த்

ேபார்த்த

ங்கல் ஓங்கு நைட ெப

தாளர் ஏமம் சூழ-மயிர்க்

கட் க் கட் ச் சட்ைடயிட்ட, அனந்தாிைன ம் ெபாிய ஒ க்கத்திைன

ைடய

ெமய்காப்பாளர் காவலாகச் சூழ்ந் திாிய,
55-6. [ெபா தளந் தறி ம் ெபாய்யா மாக்க, ெடா
வாழ்த்தி :]
மாக்கள் ெபா

அளந்

அறி ம் ெபாய்யா காண்ைகயர்- §அறிவில்லாேதா ைடய

வாழ்நாைள இத் ைணெயன்
ெதா

காண்ைகயர் ேதான்ற

அளந்தறி ம் ெபாய்யாத காட்சிைய ைடயார் ,

ேதான்ற வாழ்த்தி-அரசைனவணங்கி விளங்க வாழ்த்தி,

57. எறி நீர் ைவயகம் ெவலீஇய ெசல்ேவாய்-திைரெயறிகின்ற கடல்சூழ்ந்த
உலகத்ேத பைகவைர ெவல் தற்குச் ெசல்கின்றவேன .
57-8. நின் கு நீர் கன்னல் இைனத்
நீாிேலகாண்கின்ற நின நாழிைகவட்
ெசால்

என் இைசப்ப-$கிடாரத்
ற்ெசன்ற நாழிைக இத் ைணெயன்

ைகயினாேல,

-------# (பி - ம்.) ‘கவிசிைன ைடய', ‘வாய்ச்சிைன ைடய'
@ "அதிரல்-காட் மல் ைக" (சிலப். 13 : 156, அ ம்பத. ) ; "அதிரல்ேமாசிமல் ைக" (ேமற்ப அ யார்.)
§ ெபா ந, 91, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க.
$ கிடாரம் - நீர்ெபய் ைவக்கும் ஒ வைகப் பாத்திரம்; இ
வழங்கும் ; "காக்குங் கடேல

கடாரெமன ம்

மா ங் கடாரேமா" (குேலாத். உலா)

-----59. [மத்திைக வைளஇய மறிந்
ங்கு ெசறி ைட :]
மத்திைக வைளஇய உைட- ரவிையய க்கின்ற சம்மட்
உைட.

வைளந்

கிடக்கின்ற
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மறிந்

ங்கு ெசறி

உைட-அச்சம்மட்

மைற ம்ப

வ ம் தாழ்ந்

ெப க்குஞ்

ெசறிதைல ைடய # ைடைவ ைடயிைன ம்,
60. ெமய்ப்ைப க்க ெவ

வ ம் ேதாற்றத் -சட்ைடயிட்ட அச்சம் வ ம்

ேதாற்றரவிைன ம்,
61. வ

ணர் யாக்ைக-இயல்பான வ கூ ன ெமய்யிைன

ைடய,

வன்கண் யவனர்-த கண்ைமயிைன ைடய ேசானகர்,
62.

ெதாடர் விட்ட ைன மாண் நல் இல் -

மாட்சிைமப்பட்ட நன்றாகிய இல்

ச்சங்கி விடப்பட்ட ைகெசய்த

ேல,

63-4. தி மணி விளக்கம் காட் திண் ஞாண் எழினி வாங்கிய இ அைற
பள்ளி ள்-அழகிைன ைடய மாணிக்கமாகிய விளக்ைக எாிய ைவத் த் திண்ணிய
கயிற்றிற்றிைரையவைளத்த றவைறக்குள்ளைறயிற் ப க்ைகக்கண்ேண ெசன் ,
65-6. [உடம்பி ைரக்கு ைரயா நாவிற், படம் கு மிேலச்ச ைழய ராக :] உைரயா
நாவின் உடம்பின் உைரக்கும் படம் கும் மிேலச்சர் உைழயர் ஆக-வார்த்ைத
ெசால்லாத நாவிைன ைடய ைகயா ம் கத்தா ம் வார்த்ைதெசால் ம்
சட்ைடயி ம் @சரவாசிகள் பள்ளி ெகாள்

மிடத்ைதச் சூழ்ந்

திாிய .

உைரயாநாெவன்றார், ஊைமகெளன்றற்கு.
67. மண்

அமர் நைசெயா

கண்பைட ெபறாஅ -பைகவர் மனமறியாமல்

மிக்குச்ெசல்கின்ற ேபாைர நச்சுதலாேல கண்
68-9. எ த்

றக்கம்ெபறாமல்,

எறி எஃகம் பாய்த ன் ண் கூர்ந்

பி

கணம் மறந்த ேவழம்

உள்ளி ம் (72)-ஒச்சி ெவட் கின்ற வாள ந் ைகயினாேல ண்மிக்குப்
பி த்திரைளமறந்த ேவழத்ைத உள்ளி ம்,
67-70. [ேவழத் ப், பாம் பைதப் பன்ன ப உக்ைக மிய :] ேவழத் ப உ ைக
பாம் பைதப்பன்ன மிய-யாைனயி ைடய பாியைககள் பாம்பின பைதக்கின்ற
தன்ைமையெயாத்த பைதப்பிைன ைடயவாக அற்

வி ம்ப ,
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------#ஆ

ைடைய ம் ைடைவெயன்ப

பண்ைடக்கால வழக்கு;

"ெமய்சூழ்ந் ...........ெசன்றைடந்தார்" (ெபாிய. தி நா. 61) ; இவ்வழக்கு
ெசட் நாட் ல் இக்காலத்

உள்ள ,

@ (பி-ம்.) ‘அசாரவாசிகள்', சரவாசிகள்-சாித் க்ெகாண்ேட வசிப்ேபார்.
------71-2. ேதம் பாய் கண்ணி நல் வலம் தி த்தி ேசா

வாய்த்

ேதன்பரக்கும் #வஞ்சிமாைலக்கு நன்றாகிய ெவற்றிைய
கடனி த் ப் பட்ட

ஒழிந்ேதார் உள்ளி ம்-

ண்டாக்கிச் @ெசஞ்ேசாற் க்

ரைரநிைனத் ம்,

72-4. ேதால் மி ைவ ைன பகழி ழ்க ன் ெசவி சாய்த் உண்ணா
உயங்கும் மா சிந்தித் ம்-பக்கைரகைள ய த் க் கூாிய ைனயிைன ைடய
அம் கள்வந் அ ந் ைகயினாேல ெசவிசாய்த் ப் ல் ண்ணாேத வ ந் ம்
குதிைரகைள நிைனத் ம்,
75-6. [ஒ ைக பள்ளி ெயாற்றி ெயா ைக,
ெயா கடகஞ்ேசர்த்தி. ] ஒ
பள்ளி ஒற்றி ஒ ைக கடகம்
ெயா ேசர்த்தி ஒ ைகையப் ப க்ைகயின்
ேமேலைவத் ஒ ைகயிற் கடகத்ைத
ேயாேட ேசரைவத்
என்ற

ைகயிேல தைலைய ைவத்ெதன்றராயிற் .

ெந

நிைனந் -இப்பைடெநாந்தவள க்கு நாைள எவ்வா

ைக

ெபா ெமன்

ெந தாகநிைனந் ,
77. பைகவர் சுட் ய பைட ெகாள் ேநான் §விரல்- $பைகவைரக் க தி ைவத்த
வாைளப்பி த்த வ யிைன ைடய ைகயாேல ெவட்

ெவன்

(89) என்க.

------#

ல்ைல. 78-ஆம் அ

உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.

@ " ரந்தார்கண் ணீர்மல்கச் சாகிற்பிற் சாக்கா,

ரந்

ேகாட்டக்க

ைடத் " (குறள்,

780); "குஞ்சரத் தைலய த் க் கூந்தன்மாக் காலைணயாச், ெசஞ்ேசாற் க் கடனீங்கிச்
சின வாள் பி த்

த்த, பஞ்சிேமற் கிடந் ைடஞாண் பைதத்திலங்கக் கிடந்தாைர"

(சீவக. 2240); "ஒ த்தாின்
"வல்விற், ைகம் னி வ

ன்னஞ் சாத

ண்டவர்க் குாியதம்மா" (கம்ப. கும்ப. 156.) ;

ஞ்ெசஞ் ேசாற் க் கடன் கழித்தி தல்
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ேவண் ம்....................என்றான்", "ெசஞ்ேசாற் க் கடனின்ேற கழிேயனாகிற்
றிண்ேடாள்கள் வளர்த்ததனாற் ெசயல்ேவ ண்ேடா" (வி. பா. நிைரமீட்சி. 90, 17-ஆம்
ேபார். 20)
§ விரல்-ைக ; "ெமல்விரல்-ெமல் ய விரைல ைடயைக ................... விரல் :
ஆகுெபயர்" (க த். 54 :9 . ந.) ; "கணவைன ேநாக்கி யிைணவிரல் கூப்பி" (ெப ங். 4.
7: 36)
$ "ெதவ்வர்க்ேகாக்கிய ேவல் - பைகவைரக் ெகால்
ேவல்" (பட் னப். 299-300, ந.) என்ப

தற்கு அ தியிட்

ைவத்த

இங்ேக அறியற்பால .

-------78. நைக தாழ் கண்ணி நல் வலம் தி த்தி-தனக்கு எக்கால ம் விளக்கந்தங்கும்
#வஞ்சிக்கு நன்றாகிய ெவற்றிைய நிைலெப த்தி,
79. அரசு இ ந்

பனிக்கும் பாசைற-பைகயரசி ந்

ந ங்குதற்குக் காரணமான

பாசைற,
பனிக்கும் பாசைற, "ேநாய்தீ ம ந் " (க த். 60:18) ேபானின்ற .
ரசு

ழங்கு பாசைற-ெவற்றிக்களிப் த்ேதான்ற

80-84. [இன் யில் வதி நற் காணா
லம்ெபா , நீ நிைனந்
ெமாய்ெயன

யிர்த் , ேம

வதி நன் இன்
ெகாள்

ேதற்றி

ரசு ழங்கும் பாசைற,

ய ழந் , ெநஞ்சாற் ப் ப த்த நிைறத

ேமா வைள தி த்தி , ைமயல் ெகாண்

மஞ்ைஞயின ங்கி யிைழெநகிழ்ந்

:]

யில் காணாள் (80)- தன்னிடத்ேத தங்குகின்றவைன இனிய

தைலக் காணாளாய்,

ெநஞ்சு ஆற் ப்ப த்த லம்ெபா
வழியிற் ெச

த் தலால் தனக்குண்டான தனிைமயாேல,

இ , "நிகழ்ந்த
நிைற த

(81)-அவன் தன்ெனஞ்சம் தான்ேபாகின்ற

நிைனத்தற் ேக

லம் (81)-தன

மாகும்" (ெதால். அகத். சூ. 43)என்பதாம்.

நிைறெக த்த தனிைம,

யில்
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நீ

நிைனந்

(82)-இங்ஙனம் பிாிந்தாலன்றி இவ்வரசியல் நிகழாெதன்

ஓ

வைள தி த்தி ம் (82)-கழ

நிைனத் ,

கின்ற வைளையக் கழலாமற்ெசறித் ம்,

ைமயல்ெகாண் ம் (83) - மயக்கங்ெகாண் ம்,
ஒய்ெயன உயிர்த் ம் (83)-விைரய ெநட் யிர்ப் க்ெகாண் ம்,
---------# வஞ்சி-பைகேமற் ெசய்ேவார்க்குாிய அைடயாள மாைல ; ேமற்ெசன் ெபா
பைகவைர அவர்க்கு உாிய இடத்ேத ெவல்ல நிைனந்தாெனன்ப இதன் க த் .
பைகவர்க க்குாிய இடத்தில் அவர்கைள ெவல் தல் அ ைமயாத ன் அவ்ெவற்றி
சிறந்த

; "சி பைடயான் ெசல் டஞ் ேசாி

"சிைறநல

ஞ் சீ

"ஈண்டவ ர த

மிலெரனி

மாந்த,

பைடயா,

க்க மழிந்

வி ம்",

ைறநிலத்ேதா ெடாட்ட லாி " (குறள், 498-9),

ெமால்லா னாண்டவர், மாணிைழ மகளிர் நாணிலர் கழியத், தந்ைத

தம் ராங்கட், ெடண்கிைண கறங்கச்ெசன் றாண்டட் டனேன" (283.78: 9-12)
என்பைவ இக்க த்ைத வ
த் ம்.
-----ஏ

உ

மஞ்ைஞயின் ந ங்கி இைழ ெநகிழ்ந்

ந ங்கி அணிகலங்கள் ெநகிழ்ந்
யர் உழந்

கண் லம்

(84)-அம் ைதத்த #மயிற்ேபால
த் ைறப்ப (23) எனக் கூட் க.

(80) ேதற்றி ம் (82) - அதைனக்கண்

ஆற்றியிராெளன்

தா

ம் வ த்த ற்

இவன்

ணிந் ம்,

85. பாைவ விளக்கில் ப உ சுடர் அழல - ெபாற்பாைவ ஏந்தி நின்ற @தகளியிேல
பாியவிளக்கு நின்ெறாிய,
விளக்கு : ஆகுெபயர்.
86. இடம் சிறந்
ெபான்னா

உயாிய எ நிைல மாடத் -தனக்குள்ள இடெமல்லாம்

ம் மணியா

மாடத்திடத் ,

ம் சிறப் ப்ெபற்

உயர்ந்த §ஏ

நிைலயிைன ைடய
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87. டங்கு இைற ெசாாித ம் மா திரள் அ வி- ட் வாய் (பி - ம். கூ வாய்)
களினின் ம் ெசாாிதைலச்ெசய் ம் ெப ைமைய ைடய திரண்ட அ விகளி ைடய.
88. இன் பல் இமிழ் இைச ஓர்ப்பனள் கிடந்ேதாள்-இனிய பலவாகிய ழங்குகின்ற
ஓைசக்கண்ேண தைலவன் தான்கூறிய ப வம் ெபாய்யாமல் வ வெனன் ங்
க த்தினளாக ன் அவன்வரவிைனேய க திக்கிடந்ேதா
89. அஞ்ெசவி நிைறய ஆ ன-அகஞ்ெசவி நிரம் ம்ப
89-91. [ெவன் பிறர், ேவண்

லங் கலந்த

ைடய,
ஆரவாாித்தன ;

ண் ெப ந்ததாைனெயா , விசயம் :]

ெவன் -ெவட் ெவன் ,
பிறர் ேவண்

லம் கவர்ந்த விசயம்-பைகயரசர் எக்கால ம் வி ம் ம் நிலங்கைளக்

ைகக்ெகாண்ட ெவற்றியாேல,
ஈண்

ெப

தாைனெயா -திர

கின்ற ெபாிய பைடேயாேட,

அரசன் விைன
த்தகாலத்ேத விைரந் ேபாந்தானாக ன், அ
பைடெயன்ப ேதான்ற ஈண் ெப ந்தாைனெயன்றார்.

ேகட்

வ கின்ற

---------#.மயில்
மயி

ம் சிவ

பயில, வய

ல்ைலக்கு ாிய

; " ல்ைலக்குப்.................. ள் கானங்ேகாழி ம்

ம்" (இைற. சூ. 1, உைர) ; "இய
ல்ைல

ந் ேதாைக

ெமதிெரதிர்

மிையவன பல ள ம ங்கு " (ெபாிய, தி க்குறிப் த். 45)

@ தகளி-அகல் ; "ைவயந் தகளியா" (திவ்.
வழங்கும்.
§ "ஏ யர் மாட

மன்ன

தற்றி . 1) ; இப்ெபயர் தாளி ெயன ம்

ர்" (வி. பா. நிைரமீட்சி. 118)

-----91. ெவல் ெகா

உயாி-எக்கால ம் #ெவன்ெற க்கின்ற ெகா ைய எ த் ,

91-2. வலன் ஏர் வயி ம் வைள ம் ஆர்ப்ப-ெவற்றி ேதான்றிக் ெகாம் ம் சங்கும்
ழங்க,
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92-3. அயிர ெசறி இைல காயா அஞ்சனம் மலர -

ண்மண டத்தனவாகிய

ெந ங்கின இைலயிைன ைடய காயா அஞ்சனம்ேபால அவிழ,
94.

றி இணர் ெகான்ைற நல் ெபான் கால-தளிாிைன ம் ெகாத்திைன

ைடய

ெகான்ைற நன்றாகிய ெபான்ைனச் ெசாாிய,
95. ேகாடல் குவி

ைக அங்ைக அவிழ - ேகாட ன

குவிந்த

ைககள்

அகங்ைகேபால விாிய,
96. @ேதா

ஆர் ேதான்றி கு தி

ப்ப-திரட்சி நிைறந்த ேதான்றி உதிரம்ேபாலப்

ப்ப,
97. கானம் நந்திய ெச நிலம் ெப

வழி-கா

தைழத்த சிவந்த நிலத்திற்

ெப வழியிேல,
98-100. [வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகிற், றிாிம ப் பிரைல ெயா
மடமா

கள,ெவதிர்ெசல் ெவண்மைழ ெபாழி ந் திங்களின் :]

வானம் வாய்த்த வரகு-மைழ ேவண்டப்ெபய்த வரகு,
எதிர் ெசல் ெவள் மைழ ெபாழி ம் திங்களில் வாங்கு கதிர் வரகின்-எதிர்காலத் க்குப்
ெபய்யச் ெசல்கின்ற ெவள்ளியமைழ சி
வைலையப் ெபாழி ம் ன்பனி ெதாடங்குந்
திங்களிேல வைளகின்ற கதிைர ைடய வரகிடத்ேத,
திாி ம ப் இரைலெயா

மடம் மான் உகள-

க்குண்ட ெகாம்பிைன ைடய

§ ல்வாய்க்கைலேயாேட மடப்பத்ைத ைடய மான் ள்ள,
மைழயால் தண்ணீ ம் ல்

ம் நிைறயப்ெபற் ப் ணர்ந் திாி ெமன்ற

க ப்ெபா ளால், அவற்ைறக்கண்ட அரச
மலரக் (93) கால (94) அவிழப் (95)
(97) ெயன்க.

க்கு ேவட்ைக மிகுதி கூறிற் .

ப்ப (96) உகளக் (99) கானம் நந்திய ெப வழி
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இைவெயல்லாம் ேவட்ைகவிைளதற்குக் காரணமாயின.
101.

திர் காய் $வள்ளி அம் கா

பிறக்கு ஒழிய-தன்ப வம் வந்தால்

தி ங்காைய ைடய வள்ளியங்கா

பின்னாக,

----------#

கு. 67-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க.

@ ேதா -ெதாகுதி ; "ேதா

ெகாள்

ரசம்-ெதாகுதிெகாண்ட

ரசங்கள்" ( றநா.

238:8, உைர)
§ "இரைல ங் கைல ங் ல்வாய்க் குாிய" (ெதால். மர . சூ. 44) ; " ல்வா யிரைல"
( றநா. 374:2)
$ வள்ளி-ஒ வைகக் ெகா

; ெப ம்பாண். 370-71, ந.

--------102.

ைன ாி

ரக்கும் ெசலவினர்-விைரந் ெசல்

அைமயாமற் க தாகச் ெச

த் ம் ெசலவிைன ைடயராய் வந்த வ ைடய,

என்ற

: "விைன வயிற் பிாிந்ேதான் மீண் வ

ல்ைல,

ள்ளம் ேபால

கற்பியல், சூ. 53)என்ப

ம் பாிைய அதனான்

ற் ழி

காைல, யிைடச்சுர ம ங்கிற் றவிர்த

த ம், ள்ளியற் க மா

ைடைம யான " (ெதால்.

ேதான்றக் கூறிற் .

103. விைன விளங்கு ெந ேதர் ண்ட மாேவ-தான் எ த் க் ெகாண்ட விைன
எக்கால ம் விளங்கும் ெந தாகிய ேதைரப் ண்ட குதிைர.
தைலவி தன்னிடத்ேத வதிக்கின்றவைன இன் யிைலக்காணாளாய் (80)
ெநஞ்சாற் ப்ப த்த லம்பாேல (81) ஓ வைள தி த்தி ம் (82) ைமயல் ெகாண் ம்
உயிர்த் ம் (83) ந ங்கி ெநகிழ்ந்
அ கண்

ய ழந்

(84)

ப்ேபா

ண்கண் லம்

(80) ேதற்றி ம் (82) வற்

த்திப் பிாிதல் ேவண் ெமனக்

க திக் காட்ட ம் காட்ட ம் காண தவள் (22) ெப
கைளெயனக்கூற (21) அ ேகட்

நீ நிைனந்

த் ைறப்ப (23)

ெபண் ர் (11) எவ்வம்

(82) ெப ம்ெபயல்ெபாழிந்த சி

மாைலயில் (6) இட்டசுடர் அழலாநிற்க (85) இமிழிைச ஓர்ப்பனள் கிடந்ேதா
(88) அஞ்ெசவிநிைறயப் (89) பரந்தபா யிேல (28) அரசி ந்
பள்ளிெயாற்றி ஒ ைக (75)

ன்

ைடய

(79) ஒ வைக

ெயா ேசர்த்தி (76) ேவழத்ைத (69) உள்ளி ம் (72)
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மாைவச்சிந்தித் ம் (74) ஒழிந்ேதாைர உள்ளி ம் (72) நிைனந்

(76) ந ங்குதற்குக்

காரணமான பாசைறயிற் (79) ெப ம்பைடநாப்பண் ேவேறார் (43) அகம் ேநர்
கண்டங்ேகா

(44) யவனர் (61)

த்ெதாடர்விட்ட நல்

ல் ேல (62)

ெபா தளந்தறி ம் (55) காண்ைகயர் (56) கன்னல் இைனத்ெதன்றிைசக் ைகயினாேல
(58) மங்ைகயர் (47) தி மணிவிளக்கங்காட்
ெசன்

(63) எழினி வாங்கிய பள்ளியிேல

(64) இைளயர் கவளங் ைகப்பச் (36) சுைரயர் (48) மாட்டப் (49) ெப

ஏமஞ்சூழ (54) மிேலச்சர் உைழயராக (68) ெவண்மணிநிழத்திய ந நாளி
மண்டமர்நைசயாற் கண்பைடெபறாதி ந்
விரலாேல (77) ெவன்

யாிக் (91) கா

(97) வயி ம் வைள மார்ப்ப (92) ஈண்

ம் (50)

(67) மற்ைறநாட் பைடெகாேணான்

(89) கண்ணிவலந்தி த்திப் (78) பிறர்ேவண்

(90) விசயத்தாேல ெவல்ெகா

தாளர்

லங்கவர்ந்த

பிறக்ெகாழியப் (101) ெப வழியிேல

ெப ந்தாைனேயாேட (90)

ைனபாி ரக்குஞ் ெசலவிைன ைடயராய் வந்தவ ைடய (102) ேதர் ண்டமா (103)
ஆ ன (89) ெவன விைன

க்க.

"ெசலவிைட ய ங்கல் ெசல்லாைம யன்ேற, வன் ைற குறித்த றவிர்ச்சி யாகும்"
(ெதால். கற்பியல். சூ. 44) என்பதனால் வற்

த்திப் பிாிதல் ேவண் ெமன் ணர்க.

------ெதால்காப்பியனார் க த்திற்ேகற்ப நப் தனார் ெசய் ள் ெசய்தாெரன் ணர்க.
இவ்வாறன்றி ஏைனேயார் கூ ம்ெபா ள்கள் இலக்கணத்ேதா
ெபா ந்தாைம ணர்க.
காவிாிப் ம்பட் னத் ப் ெபான்வாணிகனார் மகனார் நப் தனார் பா ய
ல்ைலப்பாட் ற்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த ைர
ற்றிற் .
#வண்டைடந்த கண்ணி வளராய்ச்சி வாெண ங்கண்
ெசன்றைடந்த ேநாக்க மினிப்ெப வ - ெதன் ெகால்
கன்ெற த் ேதாச்சிக் @கனிவிளவின் கா குத் க்
குன்ெற த்

நின்ற நிைல.

1

§ ைன ம் ெபாலம்பைடப் ெபாங்குைளமான் றிண்ேடர்
ைன ந் ைனபைடத் ன்னார்- ைன ள்
அடன் கந்த தாைன யவர்வாரா ன்னம்
கடன் கந்

வந்தன்

கார்.

2
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--# (பி-ம்.) ‘வண்டைட கண்ணி'
@. "மலர்க்குறிஞ்சி,
அ யார்.)

தற்ேகற்றவைட ; ‘கனிவிளவின்காய்' ேபால" (சிலப். 14:86-97.

§ இச்ெசய் ள், றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைலயில், கார் ல்ைல (276)
என் ந் ைறக்குக் காட் ய ெவண்பா.
---------------------

