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155

நாற்ெப ந் ெதய்வத் நன்னகர் நிைலஇய
லகங் காக்கு ெமான்
ாி ெகாள்ைகப்
பலர் கழ் வ ந் தைலவ ராக
ேவ
ஞாலந் தன்னிற் ேறான்றித்
தாமைர பயந்த தாவி
ழி

160

நான் க ெவா வற் சுட் க் காண்வரப்
பக ற் ேறான் மிக ல் காட்சி
நால்ேவ றியக்ைகப் பதிெனா
வெரா
ெடான்பதிற் றிரட்
யர்நிைல ெபறீஇயர்
மீன் த் தன்ன ேதான்றலர் மீன்ேசர்

165

வளிகிளிர்ந் தன்ன ெசலவினர் வளியிைடத்
தீெய ந் தன்ன திற னர் தீப்பட
மி த் தன்ன குர னர் வி மிய
குைற ம ங்கிற்றம் ெப
ைற ெகாண்மா
ரந்தரக் ெகாட்பினர் வந் டன் காணத்

170

7
தாவில் ெகாள்ைக மடந்ைதெயா சின்னா
ளாவி னன்கு யைசத
ாிய னதாஅன்

175

தி ேவரகம்
றி
ன் ெறய்திய வியல்பினின் வழாஅ
தி வர்ச் சுட் ய பல்ேவ ெதால்கு
ய நான் கிரட் யிளைம நல் யாண்
டாறினிற் கழிப்பிய வறனவில் ெகாள்ைக
ன் வைகக் குறித்த த்தீச் ெசல்வத்
தி பிறப் பாளர் ெபா தறிந்
வல
ெவான்ப ெகாண்ட ன்
ாி ண்ஞாண்
லராக் காழகம் லர டீஇ

180

ச்சிக் கூப்பிய ைகயினர் தற் கழ்ந்
தாெற த் தடக்கிய வ மைறக் ேகள்வி
நாவியன் ம ங்கி னவிலப் பா
விைர
ந மல ேரந்திப் ெபாி வந்
ேதரகத் ைறத
ாிய னதாஅன்

185

குன் ெதாறாடல்
ைபங்ெகா நைறக்கா யிைடயி
ேவல
னம்ெபாதிப் ட் ல் விைரஇக் குளவிெயா
ெவண்கூ தாளந் ெதா த்த கண்ணிய
ன ஞ்சாந் தணிந்த ேகழ்கிளர் மார்பிற்
ெகா ந்ெதாழில் வல்விற் ெகாைலஇய கானவர்

190

நீடைம விைளந்த ேதக்கட் ேடறற்
குன்றகச் சி கு க் கிைள டன் மகிழ்ந்
ெதாண்டகச் சி பைறக் குரைவ யயர
விர ளர்ப் பவிழ்ந்த ேவ ப ந ங்காற்
குண் சுைன த்த வண் ப கண்ணி

195

யிைணத்த ேகாைத யைணத்த கூந்தன்
த்த குல்ைல யிைல ைட ந ம் ச்
ெசங்கான் மரா அத்த வா ண ாிைடயி
சு ம் ணத் ெதா த்த ெப ந்தண் மாத்தைழ
தி ந் கா ழல்கு றிைளப்ப டீஇ

200

மயில்கண் டன்ன மடநைட மகளிெரா
ெசய்யன் சிவந்த வாைடயன் ெசவ்வைரச்
ெசயைலத் தண்டளிர் யல்வ ங் காதினன்
கச்சினன் கழ னன் ெசச்ைசக் கண்ணியன்

205

8
குழலன் ேகாட்டன் கு ம்பல்

யத்தன்

றகரன் மஞ்ைஞயன் காில் ேசவலங்
ெகா ய ென யன் ெறா யணி ேதாள
னரம்பார்த் தன்ன வின்குரற் ெறாகுதிெயா
குறம்ெபாறிக் ெகாண்ட ந ந்தண் சாயன்
ம ங்கிற் கட் ய நிலேனர்
கி னன்

210

ழ றழ் தடக்ைகயி னியல ேவந்தி
ெமன்ேறாட் பல்பிைண தழீஇத் தைலத்தந்
குன் ெதா றாட நின்றதன் பண்ேப யதாஅன்

215

பழ திர்ேசாைல
சி திைன மலெரா விைரஇ மறிய த்
வாரணக் ெகா ெயா வயிற்பட நிறீஇ
ர் ெகாண்ட சீர்ெக விழவி
மார்வல ேரத்த ேமவ நிைலயி ம்
ேவலன் ைறஇய ெவறியயர் கள ங்
கா ங் கா ங் கவின்ெப
த்தி ம்
யா ங் குள ம் ேவ பல் ைவப் ஞ்

220

ச க்க ஞ் சந்தி ம்
ப் ங் கடம்
மன்ற ம் ெபாதியி ங் கந் ைட நிைலயி
மாண்டைலக் ெகா ெயா மண்ணி யைமவர
ெநய்ேயா ைடயவி யப்பி ைய ைரத் க்
குடந்தம் பட் க் ெகா மலர் சிதறி

225

ரண்ெகா
வி னிரண் ட டீஇச்
ெசந் ல் யாத் ெவண்ெபாாி சிதறி
மதவ நிைலஇய மாத்தாட் ெகா விைடக்
கு திெயா விைரஇய ெவள் ளாிசி
சில்ப ச் ெசய் பல்பிரப் பிாீஇச்

230

சி பசு மஞ்செளா ந விைர ெதளித் ப்
ெப ந்தண் கண ர ந ந்தண் மாைல
ைணயற வ த் த் ங்க நாற்றி
நளிமைலச் சிலம்பி னன்னகர் வாழ்த்தி
ந ம் ைக ெய த் க் குறிஞ்சி பா

235

யிமிழிைச ய விெயா ன்னியங் கறங்க
வப் பல் த் உய் ெவ வரக்
கு திச் ெசந்திைன பரப்பிக் குறமகண்
கிய நி த்
ரணின ட்க
காற் ப் ப த்த
ெக வியனக

240

ரா களஞ் சிலம்பப் பா ப் பல டன்

245
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ேகா வாய் ைவத் க் ெகா மணி யியக்கி
ேயாடாப் ட்ைகப் பிணி கம் வாழ்த்தி
ேவண் நர் ேவண் யாங் ெகய்தினர் வழிபட
வாண்டாண் ைறத மறிந்த வாேற
யாண்டாண் டாயி மாக காண்டக
ந் நீ கண் ழி கனமர்ந் ேதத்திக்
ைகெதா உப் பரவிக் கா ற வணங்கி
ெந ம்ெப ஞ் சிைமயத் நீலப் ைபஞ்சுைன
ையவ ெளா வ னங்ைக ேயற்ப

250

வ வர் பயந்த வாறமர் ெசல்வ
வால்ெக கட ட் தல்வ மால்வைர
மைலமகண் மகேன மாற்ேறார் கூற்ேற
ெவற்றி ெவல்ேபார்க் ெகாற்றைவ சி வ
விைழயணி சிறப்பிற் பைழேயாள் குழவி

255

வாேனார் வணங்குவிற் றாைனத் தைலவ
மாைல மார்ப லறி லவ
ெச வி ெலா வ ெபா விறன் மள்ள
வந்தணர் ெவ க்ைக யறிந்ேதார்ெசான்மைல
மங்ைகயர் கணவ ைமந்த ேரேற

260

ேவல்ெக தடக்ைகச் சால்ெப ஞ் ெசல்வ
குன்றங் ெகான்ற குன்றாக் ெகாற்றத்
விண்ெபா ெந வைரக் குறிஞ்சிக் கிழவ
பலர் கழ் நன்ெமாழிப் லவ ேரேற
ய ம்ெபறன் மரபிற் ெப ம்ெபயர்
க

265

நைச நர்க் கார்த் மிைசேப ராள
வலந்ேதார்க் களிக்கும் ெபாலம் ட் ேசஎய்
மண்டமர் கடந்தநின் ெவன்றா டகலத் ப்
பரசிலர்த் தாங்கு
ெக ெந ேவஎள்
ெபாிேயா ேரத் ம் ெப ம்ெபய ாிய ள்

270

சூர்ம ங் க த்த ெமாய்ம்பின் மதவ
ேபார்மிகு ெபா ந குாிசி ெலனப்பல
யானறி யளைவயி ேனத்தி யானா
நின்னளந் தறிதன் மன் யிர்க் க ைமயி
னின்ன
ள்ளி வந்தென னின்ெனா

275

ைர ந ாில்லாப் லைம ேயாெயனக்
குறித்த ெமாழியா வளைவயிற் குறித் டன்
ேவ பல்
விற் கு ம்பல் கூளியர்
சாறயர் களத்
ெபறத் ேதான்றி
யளியன் றாேன
வா யிரவலன்

280

வந்ேதான் ெப மநின் வண் கழ் நயந்ெதன
வினய நல்ல நனிபல ேவத்தித்

285
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ெதய்வஞ் சான்ற திறல்விளங் கு வின்
வான்ேறாய் நிவப்பிற் றான்வந் ெதய்தி
யணங்குசா யர்நிைல தழீஇப் பண்ைடத்தன்
மணங்கமழ் ெதய்வத் திளநலங் காட்
யஞ்ச ேலாம் மதி யறிவனின் வரெவன
வன் ைட நன்ெமாழி யைளஇ விளிவின்
றி ணிற ந்நீர் வைளஇய லகத்
ெதா நீ யாகித் ேதான்ற வி மிய

290

ெபறல ம் பாிசி னல்குமதி பல டன்
ேவ பஃ கில டங்கி யகில்சுமந்
தார
த
ட் ேவரற்
ைட யலங்குசிைன லம்பேவர் கீண்
விண்ெபா ெந வைரப் பாிதியிற் ெறா த்த

295

தண்கம ழலாிறால் சிைதய நன்பல
வாசினி
சுைள கலாவ மீமிைச
நாக ந மல திர கெமா
மா க சுக்கைல பனிப்பப்
த
ம்பி குளிர்ப்ப சிப் ெப ங்களிற்

300

த் ைட வான்ேகா தழீஇத் தத் ற்
நன்ெபான் மணி நிறங் கிளரப்ெபான் ெகாழியா
வாைழ
த மியத் தாைழ
யிளநீர் வி க்குைல திரத் தாக்கிக்
கறிக்ெகா க் க ந் ணர் சாயப் ெபாறிப் ற

305

மடநைட மஞ்ைஞ பல டன் ெவாீஇக்
ேகாழி வயப்ெபைட யிாியக் ேகழெலா
ம்பைன ெவளிற்றின் ன்சா யன்ன
கு உமயி ாியாக்ைகக் குடாவ
ளியம்
ெப ங்கல் விடரைளச் ெசறியக் க ங்ேகாட்

310

டாமா நல்ேல சிைலப்பச் ேசணின்
றி ெமன விழித ம விப்
பழ திர் ேசாைல மைலகிழ ேவாேன.

315

---------குறிப் ைர
1. ல்களின் த ல் மங்கலெமாழிக ள் உலகெமன்பைதத் தனித்ேத ம்
அைடெமாழி டன் ேசர்த்ேத ம் அைமத்த ம் அதன் பாியாயெமாழிகைள அவ்வாேற
அைமத்த

ம் மர . அவற் ட் சில வ மா :- "உலகந் திாியா" (மணி. 1:1) ;
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"உலக

ன் ம் " (வைளயா. கட.) ; "உலெகலா

ணர்ந்

யாைவ ம்" (கம்ப. கட. 1). இவற்றில், உலகெமன்ப
"நனந்தைல

லகம் " ( ல்ைல. 1) ; "ஆர்க

லகம்" (சீவக. 1); "அைலயார்ந்த கட
லகத் " (நாற். 1); "நீடாழி
அைடய த் வந்த .

" (ெபாிய. கட. 1); உலகம்

தனித்

வந்த .

லகத் " (

லகம்" (ஆ

. 1 : 1); "

வா

தலா

ைடய. கலம்.1); "மலர்தைல

லகத் " (வில் . கட. 1). இவற்றில், உலகெமன்ப

"ைவயகம் பனிப்ப" (ெந . 1); "பார்மண் டலத்தினில்" (ஆ
இவற்றில், உலகெமன்பதன் பாியாயெமாழிகள் தனித்

ைடய. தி வந். 1).

வந்தன.

"மணிமைலப் பைணத்ேதாண் மாநில மடந்ைத" (சி பாண். 1); "மாநிலஞ் ேசவ
யாக" (நற். கட. 1); " கண்ணகன் ஞாலம்"
(திாி.1); "இ நிலமடந்ைத" (தி ெவாற்றி ெரா பா.1) இங்ேக பாியாய ெமாழிகள்
அைடய த் வந்தன.
வலேனர் திாித : "நீனிற விசும்பின் வலேனர் திாித " (பட் னப். 67)
இந்த அ , ஆசிாியத் ட் பிறதைள விரவிவந்ததற்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 28, ேபர்.),
தாஅ வண்ணத்திற்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 215, ேபர்.) சீர்வைக இைணேமாைனக்கும்
(ெதால். ெசய். சூ. 92, ந.) ேமற்ேகாள்.
"அ

வடெமாழியன் ; ஈண்

உலகெமன்ற

உயிர்க்கிழவைன; 'உலக வப்ப'

என்ற ேபால" (சீவக. 1. ந.); ' "உலக வப்ப வலேனர் திாித
என்பனேபால, ' கழ்த
2. ஞாயி

' ஒ ெசால் " (தஞ்ைச. 407, உைர)

கழப்ப தல்: " ந்நீர் மீமிைசப் பலர் ெதாழத் ேதான்றி, ஏ ற விளங்கிய

சுடர்"(நற். 283: 6-7), "தயங்கு திைரப் ெப ங்கட
விாிந்த
ேபாற்

" ..............

ெக

லகுெதாழத் ேதான்றி, வயங்குகதிர்

மண் லம்" (அகநா. 263: 1-2), "ஞாயி

ேபாற்

ம் ஞாயி

ம், காவிாி நாடன் றிகிாிேபாற் ெபாற்ேகாட் , ேம வலந் திாிதலான்",

"உலகுெதா

மண் லம்" (சிலப். 1 : 4-6, 14 : 4), "ேபராழி

யி ணீங்க, ஓராழி தைன நடத்

ெமாண்சுடைரப் பர

லகைனத் ம் பிறந்தக

ேம" (க ங்க. 7); "ரவிவாழி ",
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"அக டந்ெதா ந்

வாதசாதித்தர்" (தக்க. 9, 354), "பலர் கழ் ஞாயி

படாி

னல்லைத" (சிவ. ேபா. சிறப் .), "இகன் ைமந்தன், றைனய ளித்திமற் ெறன்னி
மி நிலந் தாெடாழத் தக்ேகாேன" (வி. பா. சம்பவச். 35)
இவ்வ

கன் ெசந்நிற

39), விைன வமத்தின் கண்
கண்

ைடேயான் என்பதற்கும் (சிலப். 1: 36-9, அ யார். பக்.
ம் (ெதால். உவம. சூ. 12, இளம்.), உ

ம் (ெதால். உவம. சூ. 16, ேபர்.) ஆங்ெகன்ப

வமத்தின்

வ ெமன்பதற்கும், 'ஆங்கு'

உவம உ ெபன்பதற்கும் (தஞ்ைச. 283, உைர) ேமற்ேகாள். 'ஆங்கு' என்ப
விைனெயச்செமன்

ெபா ள்ப ம்ப

இவ்வ ைய எ த் க் காட் வர் ; இ. ெகா. சூ.

86, உைர.
1-2. சூாியன் உவைம : றநா. 4 : 15-6. இவ்வ கள் ஈரைசச் சீர்க

க்கு ேமற்ேகாள்;

ெதால். ெசய். சூ. 12, ேபர்.
3. ேசண்விளங் கவிெராளி :

கு. 18.

4. ேநான்றாள் : "வன்றாளினிைண" (திவ்.ெப மாள். 9 : 1.)
5. ெச நர்த் ேதய்த்த : "ெச நர்த் ேதய்த் " (

கு. 99); "ப ேயார்த் ேதய்த்த"

(மைலப . 423 ; பதிற். 79 : 6)
ெசல்

றழ் தடக்ைக : "நல்லமர்க் கடந்தநின் ெசல்

இவ்வ
உறெழன்ப

றழ் தடக்ைக" (பதிற். 52 : 10)

கட்டைளப் ெபாழிப் ேமாைனக்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 92, ந.),
விைன வமத்திற்கும் (ெதால்.உவம.சூ.12,இளம்.), பயனிைல

வமத்திற்கும் (ெதால்.உவம.சூ.14,ேபர்.) உாிய உவம
ேமற்ேகாள்.

பாெமன்பதற்கும்

6."ெசயிர்தீர் கற்பிற் ேசயிைழ கணவ" ( றநா.3 : 6)
ம வில் கற் : "ெசயிர்தீர் காட்சிக் கற் " (ெதால். கள. சூ. 22 : 2); "தீதிலா
வடமீனின் றிறம்" (சிலப். 1 : 27)
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5-6. "ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த் தடக்ைக, ெந ேவள்" (அகநா. 22 : 5-6)
1-6. ெசய்

ப்பாகிய ேநாக்கின்வைக

ன்ற

ள் இைடயிட்

ேநாக்கும்

ேநாக்கிற்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள்; 'உலகம்................ கணவெனன்ற வழி,
ஒளிெயன்ப
இைடயிட்

அதன் அயற்கிடந்ததைன ேநாக்கா

கணவைன ேநாக்குத ன்,

ேநாக்கிற் '(ெதால். ெசய். சூ. 98,இளம்.)

7. கமஞ்சூன் மாமைழ : "மழங்கு கடன்

கந்த கமஞ்சூன் மாமைழ" (நற். 347 : 1);

"கமஞ்சூன் மாமைழ கார்பயந் தி த்ெதன" (அகநா. 134 : 2) ;"கமநிைறத் திய
என்பதற்கு இ

ம்"

ேமற்ேகாள் ;ெதால். உாி. சூ. 57, இளம். ேச. ந. ; இ-வி. சூ. 290, உைர.

8. வாள்ேபாழ் விசும் : " வாள்ேபாழ் வானத்

வயங்குகதிர் சிதறி" (நாற். சூ. 147,

ேமற்.); "விண்ணம் ேபா ம் வாள்" (பாகவதம், 1.8 : 13)
வள்

ைற: "ைமப்பைன யைனய

8-9. வள்

ந்தம் வள்

ைற சிதறி" (தி வால. 12 : 6)

ைற........ தைலஇய ............ கானம் : " ண்

ைற யழி

ளி தைலஇய"

(கு ந். 35 : 4), " ளிதைலத் தைலஇய சாரல்" (அகநா. 132 : 9)
10. இ ள்படப் ெபா ளிய : சிலப். 26 : 108.
"பராைர - ப வைர ; ெசய் ள்
ப வைர ெயன ம்

'பராைர மராஅத் ' என ம், வழக்கு

ம்" (தக்க. 156, உைர); பராைர, மராத்ெதன்பன பாியஅைர

மராவத்ெதன்பவற்றின் திாி கள் ; இ. ெகா. சூ. 125, உைர.
9-10. "தளிெப

தண் லத் த் தைலப்ெபயற் க ம்பீன் ,

ட் றப் பிடவ ம்" (க
11. மராஅத்

ள்

ளி தற் ெபா ளிய

த். 101: 1-2)
: "உ ள் ங் கடம்பின் ெப வாயில்" (பதிற். 4-ஆம்

பத்தின்பதிகம்), "உ ளிணர்க் கடம்பி ெனா தாேராேய", "உ ளிணர்க் கடம்பி
ெனான் பட கமழ்தார்", "உ ளிணர்க் கடம்பிென ேவட்கு" (பாி. 5: 81; 21 : 11,50),
"உ ளிணர்க் கடம்பிென ந்தார்க் கண்ணியன்" (கல்.), "உ ள்பசுந் தாரவன்" (காசி. 1.
25 : 10), " உ ள்பசுந்தா ாிளங்குமரன்" (காசி. 32 : 1)
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கார்காலத்திற்குாிய

கடம்ெபன்ப ம் அ

கடம்பின் கண்ணிசூ ....
சூர்நைவ

கற்குாியெதன்ப ம்: "கார்ந ங்

ேக" (நற்.34:8-11), "கார்ந ங் கடம்பின்.......ெதாியற்,

கன்" ( றநா. 23 :3-4) "கார்க்கடப்பந் தாெரங் கட ள்" (மணி. 4 : 49)

13. "கிண்கிணி கைவஇய. ெதய்வச் சிற்ற க் கமலப் ேபா " (பாகவதம், 10. 1 : 46)
15. " ெவண் கில்' என் ம், 'ேகாபத்தன்ன ேதயாப் ந்

கில்' என் ங் கூற ன்,

கில் ெவண்ைம ெசம்ைம யிரண் ற்கும் ெபா "; " என்ற , அரத்தந் ேதாயாமல்
அரத்த நிறத்ைத இயல்பாகக் ெகாண்ட
ந் கில்' ேபால இத் கி
"குன்றிேயய்க்கு

கிலாயிற் ; 'ேகாபத்தன்ன ேதாயாப்

ம் இவர்க்குள்ள ெதன்றார்" (சீவக. 34, 2685, ந.)

க்ைக" (கு ந். 1)

16."பல்காசு நிைரத்த ேகாேடந் தல்குல்" (அகநா. 75 : 19), "பல்காசு நிைரஇய
வல்குல்" (ெப ங். 1. 40: 99)
17. வனப்ெபன்ப

பல உ ப் ந்திரண்டவழிப் ெப வேதார் அழெகன்பர்;

ெதால்.ெசய். 235, ேபர். ந.
18. ெபாலம் ைனயவிாிைழ : "ெபாலம் ைன யவிாிைழ கலங்கலம் னன்மணி"
(பாி16 : 6)
இைழ - இைழக்கப்ெபற்றஅணி.ேதவர்க

ம்ெசயற்ைகயணிகைள அணிவெரன்ப

இங்ேக உணரற்பால . "பணிகள் ெசய்வார் மயன்

த ேயார்; 'நாவெலா ...........

இைழ' என்றார் பிற ம்" (சீவக. 2811, ந.)ெபயாிய ெவன்ப

ெபயர யாகப்

பிறந்தவிைன; இ.ெகா. சூ. 68, உைர, ேமற்.
21. ெசங்கால் ெவட்சி: "ெசங்கால் ெவட்சி

நரந்த

23. ெதய்வ த்தி: 'ெதய்வ த்தி ெயன்

ண்' (க த். 96 : 13, ந.)

ெதய்வ த்தி ம் வலம் ாி ம் கூந்த

ம்

நாக ம்" (மணி. 3 : 161 - 2)

ல் அணியப்ப தல்: "ெதய்வ த்திெயா

ெச நீர் வலம் ாி......... ைமயீ ேராதிக்கு மாண் ற வணிந் " (சிலப். 6 : 106 - 8)
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24.

. "திலகந் ைதஇய ேதங்கமழ் தி

தல்" "(நற். 62 : 6), "ேதங்கமழ் தி

றிலகந் ைதஇ ம்" (அகநா. 389 : 3.) ேதங்கமழ் தி

தல்: "ேத

ெராண்

தற்

தல்" (கு ந்.

22 : 5)
25. மகரப்பகுவாய்: "எறிமகர வ ய மணிதிகழ்
"ெபாலம் ைன மகரவாய்
26. "இலக்கணெமல்லாம்
' வர

த்த

கள

ங்கிய சிகழிைக" (.க த்54 : 6)
ற்றச்ெசய்தகுழல் என்ற

ச்சி' என்பதற்கு

ெபா ள்ெகாண்டவா

த யர்" (பாி. 10:77);

ற்ற

த்த

தி

காற் ப்பைடயில்,

ச்சிெயனப்

ணர்க" (தஞ்ைச. 7, உைர)

28. ம திெனாள்ளிணர்: "ேதங்கமழ் ம திணர்" (

கு. 34)

26-8. "ெச கல் - ெச குதல் ; ' வர....................ம தின்' எனத்
தி

காற் ப்பைட ட் ெசாீஇ ெயன்பதற்குச் ெச கிெயன உைர கூறியவா

கண் ெகாள்க" (தஞ்ைச. 42, உைர.)
29. "கிைளக்க
ம்பின

நீர்க்க

சிவப்பி

30. இைணப்

ஞ் சிவப்பிற் ேகழ்த்தேவ" (சீவக. 1016); 'கண்

ஞ் சிவந்தன' (சீவக. 1016, ந.)
பிைணயல் : " இைணத்த ேகாைத" (

கு. 200)

31. காதில் அேசாகந்தளிைரச் ெச கல் : "ெசயைலத் தண்டளிர்
"(

ம் நீர்க்கீழ

யல்வ ங் காதினன்

கு207), " சாய்குைழப் பிண் த் தளர் காதிற் ைறயினாள்", "க மலர்ப் பிண் தன்

காதிற் ெசாீஇ" (பாி. 11 : 95, 12 : 88)
ேவங்ைகத்தாைத அணிதல்: "
பலபறித்
சுணங்ெக

குத்த தா

ைபந்ெதா

ம ளப்

த்த

ந் ணர் ேவங்ைக ெயாள் ப்,

மகளிர் நீட்ட, வலர்கரத் ேதந்தி யம்ெபாற்

ம் ேவங்ைக ேயா ம், குலவெவங்களபக் ெகாங்ைகக் குவட் ன்ேமற்

ெசறியப் ெபய் ம்" (காஞ்சிப். தி க்கண். 256)
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34- 5. நகி ற்குக் ேகாங்க ம் : "யாணர்க் ேகாங்கி னவிர் ைக ெயள்ளிப்,

ணகத்

ெதா ங்கிய ெவம் ைல" (சி பாண். 25-6), " ைலேயர் ெமன் ைக யவிழ்ந்த
ேகாங்கின்" (கு ந். 254 : 2), " திர்ேகாங்கின்

ைகெயன...... ெப த்தநின்

னிள ைல" (க த். 56 : 23-4), "ேகாங்கு ைகத் தன்ன குவி ைல" (அகநா. 240 : 11),
"ேகாங்கின்,

ைகவனப் ெபய்திய விள ைல" ( றநா. 336 : 9-10)

37. தளிர்கைள அப் தல்: "ெபாாிப் ம் ன்கி ெனழிற்றைகெயாண்

றி, சுணங்கணி

வன ைல யணங்குெகாளத் திமிாி" (நற்.9 : 5-6
35-7. சூளா. சுயம்வர. 79.
24-37."ேதங்கமழ் தி

தல் திலகந் ைதஇ ம், பல் தெழதிர் மலர் கிள்ளி ேவ பட,

நல் ள வன ைல யல் ெயா டப்பி ம்" (அகநா. 389 : 3-5)
38. ெவன்ற

விறல்: "ெவன்ற

விறற்களம்" (

கு. 55) ேகாழிக்ெகா :

கு. 219.

38-9. ெகா ைய வாழ்த்தல் : "ெகா பா த் ேதர்பா " ( த்.), "பாம் ண் பறைவக்
ெகா ேபால ேவாங்குக ......... ெகா " ( . ெவ. 227)
12-41. சூரரமகளிர்க்குாியைவ.
43. சுடர்ப் ங்காந்தள்: "தீயி னன்ன ெவாண்ெசங் காந்தள்" (மைலப . 145)
என்பதன் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க.
இவ்வ

ெப ைமயிற் சிறப்பிற்றீராக் குறிப்பின் வந்த உவமத்திற்கு ேமற்ேகாள்;

ெதால். உவம. சூ.10, ேபர்.
42-3. மந்தி

மறியா ........... காந்தள் : "கைலைக யற்ற காண்பிென வைர"

(மைலப . 315), "மந்தி
7), "க வ

மறியா மரம்பயி ெலா சிைறக், குன்றக ெவற்பன்" (நற். 194 :

மறியாக் கா றந் ேதாேள" (ஐங்.374 : 4), "மந்தி

மறியா மரம்பயி

ம்பி, ெனாண்ெசங் காந்த ளவிழ்ந்த வாங்கண்", "உயர்வைர ம ங்கிற் காந்தளஞ்
ேசாைலக், குரங்கறி வாரா மரம்பயி

ம்பில்" (அகநா. 92 : 8-9, 368 : 8-9)
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45."பாயி ம் பனிக்கடல் பார் கள் படப் க்கு" (பாி. 5 : 1); "பா ைடப் பனிக்கடல்"
(சீவக. 274); "பார் திர் பனிக்கடல்" (பாகவதம், 3. க த்தமன். 50)
46. "சூர்ம ங் க த்த சுடாிைல ெந ேவல்" (அகநா. 59 : 10).
45-6."ெவண் ைரப் பரப்பிற் க ஞ்சூர் ெகான்ற, ைபம் ட் ேசஎய்" (ெப ம்பாண்.
457-8)
"த தல்-ெவட் தல்; 'சூர் தல் ................ ெந ேவல்' என்பதனா

ணர்க" (தஞ்ைச.

405, உைர)
49. கழல்கட் கூைக: கழல்கட் கூைக குழ குரற் பாணி"(பதிற். 22 : 36)
49-60. ேபார்க்களவ ணைன.
50-51. ேமாேடந் தாிைவ ........ சார்ந்ேதார்

ட்ெக

ம் ேபஎ

வம்(ெப ங். 2. 8 :

106-10)
53. கண்ெடாட் ண்ட : "கண்ெடாட்
56. "ெகாள்ளிவாய்ப்ேபய் சூழ்ந்

ண் "(மணி. 6 : 125)
ணங்ைகயிட் ேடா யா த் தழ

பிணத்ைதவாங்கித் தான்ற தின் "(காைரக். தி வாலங்காட் . 7).

ெளாி ம்
ணங்ைக :க த்.

70 : 14.
58.அ ேவ
ெபா ள்பட்

வைகயின்: 'அ ' என்

ம்

தனிைலத்தனிவிைன அற்

எனப்

விைனெயச்ச மாயிற்ெறன்பதற்கு ேமற்ேகாள்; இ-ெகா. சூ. 66,

உைர;நன். வி. சூ. 351.
57-61. "ஈரணிக் ேகற்ற ெவா யாப் ப வத் ச், சூர்ெகான்ற ெசவ்ேவலான்"(க த்.
93-25 : 6), "ஈ

வத் ெதா ெப ஞ்சூர் ம ங்க த்த விகல்ெவய்ேயாய்"(ெதால். ெசய்.

152, ேபர். ந. ேமற். ெசஞ்சுடர்)
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59-61. கூடார் ெம யக் ெகாைலேவ னிைனந்தான் - அவர் வ ந் ம்ப
நிைனந்தான் என்ற

ேவல்

கைன; 'அ ணர்............... ேசஎய்' என்றார்"(சீவக. 2328, ந.)

45-61. மாக்கடன்

ன்னி, அணங்குைட ய ண ேரமம் ணர்க்கும், சூ ைட

த

ற ந்த ேபாிைசக், க ஞ்சின விறல் ேவள்"(பதிற். 11 : 3-6); க ஞ்சூர் மா த
ற ந்த த்தேவ, ல ேபாராள", "நீர்நிரந் ேதற்ற நிலந்தாங் க வத் ச், சூர்நிரந்
சுற்றிய மாத த்த ேவேலாய்"(பாி. 9 : 70-71, 18 : 3-4); "உர நீர் மாெகான்ற
ெவன்ேவலான்", "மாகடல் கலக்குற மாெகான்ற மடங்காப்ேபார், ேவல்வல்லான்"
(க த். 27 : 15-6, 104 : 13-4); "உர நீர் மாெகான்ற ேவல்", பாாி ம் ெபௗவத்தி
ள் க்குப் பண்ெடா நாட், சூர்மாத் த ந்த சுடாிைலய ெவள்ேவேல" (சிலப். குன்றக்.
பாட் மைட, 'உைரயினி'); "அகறிைரப் பரப்பிற் சைடயைசத் தைலயா , கீழிணர்
நின்ற ேமற்பைக மாவின், ஓ ட

ரண்

கூ பட வி த்த.......... அைமயாெவன்றி

யரத்த ெந ேவேலாய்", "கட் ைடச் சூ டல் காமங்ெகாண் , பற்றி ட் குந்
பசுங்கடல் கண் , மாெவா ங் ெகான்றமணி ெந ந் தி ேவல்", "கடன்மாக் ெகான்ற
தீப்படர் ெந ேவல்", "க ங்கடல் கு த்த ற் ெப ந்தழற் ெகா ந் , மா யிர்
ெவௗவ ற் றீவிழிக் கூற் ம்......... ஆகிய மணிேவற் ேசவலங் ெகா ேயான்", "மணி
திைரக் கட

ண் மாெவனக் கவிழ்ந்த, கள டல் பிளந்த ெவாளிெக

பணிப்பைக

தி ேவற்,

ர்தி", "மாெவனக் கவிழ்ந்த மறிகட ெலான் ம், க ங்கனற்

ேநாக்கிய, தாைரெயட்

ழி ப ம்ப

ைடய கூாிைல ெந ேவற், காற்பைடக் ெகா யினன்",

"ேமல்கடற் கவிழ் கப் ெபாாி டன் மா , ெந ங்கடற் பரப் ம ந்ெதாழி லரக்க ,
ெமன்

ளத் தி

மிைட குந்

ைடத்த, மந்திரத் தி ேவன் மறங்ெக

மயிேலான்",

நீர்மாக் ெகான்ற ேசேயான்", "ெப ங்கள விணர்தந் தைவகீழ்க் குலவிய, விடமாக்
ெகான்ற ெந ேவற் குளவன்" (கல்.); "க ங்கட
62. ெசம்ம
"ெசய்விைன
த்த ெசம்ம

ள்ளம்: "ெசம்ம
த்த ெசம்ம

ள்ளெமா

ண் மாத்த ந்தான்" ( . ெவ. 103)

ெசல்குவி ராயின்" (சி பாண். 145),

ள்ளெமா " (கு ந். 270 : 5; 275 : 5), "அ ந்ெதாழின்

ள்ளெமா " (அகநா. 184 : 5)

63. ' லம் ாிந் ைற ம்' என்ப ம் பாடம்.
65.'இன்னிைச' என்ப ம் பாடம்.
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66.இன்ேன:கு ந். 287 : 2.
67. "ஆெரயில் ெகாளக்ெகாள, நாேடா ெற த்த நலம்ெப
367-8); "ெவன்ெற

ைன ெகா " (ம ைரக்.

ெகா ெயா " (ெந நல். 87); "மைலநீர், ெவன்ெற

ெகா யிற்

ேறான் ம்" (மைலப . 581-2);
"வான்ேறாய் ெவல்ெகா " (பதிற். 69 : 1); 'ெவன்

ெவன்ெற த்த ெகா தான்

டங்குமதில்' (சிலப். 15 : 217, அ யார்.)
68. மதில்ேமற்பந் ம் பாைவ ம் நாற்றல்: "பந் ம் பாைவ ம் பசுவாிப் ட்
ெமன்றிைவ பல ஞ் ெசன் ெசன் ெறறி ,

ந்ைத மகளிைர யியற்றி" (ெதால்.

றத்திைண. சூ. 12, ந. ேமற்.), "பந் ம் பாைவ ம் பசுவாிப் ட்
ெறறிகிற்கு,

ந்ைத மாதைர யியற்

,

ம் பல ஞ்ெசன்

பின்ைறெமாய்ப் பகழிவா யி ற்

க்கி"

(தணிைக. சீபாி ரண. 58), "பைகவைரப் பாைவ மாெரனத் ெதாிப்பப் பந்ெதா
பாைவக

ங்கித், தைகசிறி தறியா வாயில்சா னாஞ்சிற் றடப்ெப

ெநாச்சி ம்"

(தி நாைகக்.தி நகரப். 90)
வாிப் ைனபந்

: "வாியணி பந் ம்" (நற். 305 : 1), "வாிப்பந்

ெகாண்ெடாளித்தாய்" ( . ெவ. 238).
வாிெயன்
வந்த

தனிைலத்தனிவிைன வாிந்ெதன்

; வாிப் ைன பந் , வாிந்

விைனெயச்சப் ெபா ள்பட்

ைனந்த பந்ெதன வ தல் பற்றித்

ெதாைகவிாிெயன இரண்ேட ெயன்பர்; இ. ெகா. சூ. 66, 84, உைர; நன். வி. சூ. 351.
69.ேபார வாயில் : " லாஅ லம்பிற் ேபார ங் க மிைள" ( றநா. 181 : 5)
70.தி
"தி

ற்றி ந்ததீ தீர் : "தி நிைல ெபற்ற தீ தீர் சிறப்பின்" (ெந நல். 89);

ற் றி ந்த தி நகர் வைரப்பின்" (ெப ங். 1. 40 : 232)

71."மாடம் பிறங்கிய ம

கழ்க் கூடல்" (ம ைரக். 429); "மாடம

ம கிற் கூட

லாங்கண்" (அகநா. 346 : 20); " மாட ம கின் ம வி ம குறக், கூடல் விைழ ந்
தைகத் ", "நான்மாடக் கூடனகர்", (பாி. 20 : 25-6, "உலகெமா "); "மதிம

ாிைச

.
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மாடக் கூடற் பதி" (தி

கப்பாசுரம்); ெகா மாடக்கூடல்" (சிலப். குன்றக்.

பாட் மைட: 24)
73. இ

வல் ைச வண்ணத்திற்கு ேமற்ேகாள்;ெதால், ெசய். சூ. 217, ேபர்; யா. வி;

யா. கா. ஒழி . சூ. 8, உைர.
71-3. "

காற் ப்பைட ள், 'மாடம

பாண் யைன ம் இத
நகேரா

............... ஞ்சி' என்ற வழி, ஒ

ட் சார்த்தியவா

கத்தாற்

காண்க"( ெதால். றத். சூ. 27, இளம்.)

திைசசுட் க் குன்றத்ைதக் குறித்தல் : "கறங்கிைச விழவி

றந்ைதக்

குணா , ெந ம்ெப ங் குன்றத் (அகநா. 4 : 14-5)
75. கண்ேபா ெனய்தல் ;கழிேசர் ம ங்கிற் கைணக்கா னீ க், கண்ேபாற்
த்தைமகண்

ண்பல, சி பா சைடய ெநய்தல் கு ேமா"(நற். 8 : 8, 27 : 9-12);

"பாசைட நிவந்த கைணக்கா ெனய்தல் ......... கய
மா

ழ்கு மகளிர் கண்ணின்

ம்"(கு ந். 9 : 4-6); "கண்ேபா ெனய்தல்" (ஐங். 151 : 3); "மால்வைர ம சுைன

மலேரய்க்கு ெமன்பேதா ........... பல் தழ் மல ண்கன்"(க த். 45 : 9-11); "நீ தழ்
தைலஇய கவின்ெப

நீலம், கண்ெணன மலர்ந்த சுைன ம்", "இ ங்கழி மலர்ந்த

கண்ேபா ெனய்தல்"(அகநா. 38 : 10-11, 170 : 4); "கண்ணவிழ் ெநய்த

ம்" (சிலப். 14 :

77); "கண்ணின் மலரக் க நீலம்", "கு ஞ்சுைன மலர்ந்தன தடம்ெப ங் கண்ேண"( .
ெவ. 205, 290)
76. அஞ்சிைற வண்

னாியின ெமாய்ப்ப"(ஐங். 489)

73 - 6. " ட்டாள சுடர்த்தாமைர, கட்கம

ந ெநய்தல், வள்ளிதழவிழ் நீலம் ...........

வண் ைற ெகாண்ட கமழ் ம்ெபாய்ைக"(ம ைரக். 249-53)
77. "குன்றமர்ந் "(பாி. 17 : 29)
71 - 7. கூடற்குடவயிற் பரங்குன் : "சூர்ம ங் க த்த சுடாிைல ெந ேவற், சினமிகு
கன் றண்பரங் குன்றத் " (அகநா. 59 : 10-11); "ெகா
குடாஅ , பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல்ெகா

டங்கு ம கிற் கூடற்

யாிய, ஒ யா விழவி ென ேயான்

குன்றத் , வண் பட நீ ய குண் சுைன நீலத் "(அகநா. 149 : 14-7)
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80. ப மணியிரட்

ம ங்கு: "ப மணி யிரட் ம் பாவ ப் பைணத்தா, ெண நல்

யாைன", "ஒளிதிக ேழாைட ெபா ய ம ங்கிற், ப மணி யிரட்ட ேவறி", "தாடாழ்
ப மணி யிரட் ம்
81.

த, லா யல் யாைன"( றநா. 72 : 3-4, 161 : 18-9, 165 : 6-7)

. "கூற்றத் தன்ன மாற்ற

82. காற்

ெசல க்கு:

ன்பின்"( றநா. 362 : 7)

கு. 170; "கால்கிளர்ந் தன்ன ர்தி" (பதிற்.

"இ ங்கண்யாைன");"வளியி னியன்மிகுந் ேத ங்களி ம்" (க த். 50 : 15);
"நீலயாைன ............ கால்கிளர்ந் " (மணி. 19 : 20-22); "கா ற்க ய " (ெப ங். 1.
42 : 226); "காற்றன்ேறற், க ைம ெயன்னாம் ............. மத்தயாைன" (கம்ப. அதிகாயன்.
216)
81-2. க ஞ்சின விறல்ேவள் களி

ர்ந் தாங்கு" (பதிற். 11 :6); "ஊர்ந்தைத, எாி ைர

ேயாைட யிைடயிைமக்குஞ் ெசன்னிப், ெபா சமங் கடந்த கழ்சால் ேவழம்" (பாி. 21 :
1-2); "காற்றி னிமிர்ந்த ெசலவிற்றாய்க் - கூற் ங், குறிெயதிர்ப்ைப ெகாள்

ந்

தைகைமத்ேத ..... களி " ( த்.); "காற்ெறனக் க ங்கட் கூற்ெறன ........ ேதான்றிய
தடல ங் கடாக்களி ", "காற்ெறனக் கடெலனக் க வைர
குஞ்சரங் ெகாண்

ெமனக், கூற்ெறனக்

க் கானேரா" (சீவக. 973, 1837); "பாகன், காற்ெற னத்ெத

கனெலனக் கைனகட ெலன்னக், கூற்ற ெமன்னேமற்

ண் னன் குவலயா பீடம்"

(பாகவதம், 10. 17 : 14)
83-4. ஐவைக
ம

" (கந்த.

வின்

தனாட்பா

85.உறழ்: விைனப்பா
89.தாவில் ெகாள்ைக :
266); "என்

: "உவைம நீங்கிய ைவவைகத் தாய ேவற்

வின்,

. 252)
வமம்; ெதால். உவம. சூ. 12, ேபர். ேமற்.
கு. 175.

. "தவஞ்ெசய்வார் தங்க மஞ் ெசய்வார்" (றள்.

யிர்க் கு வ ஞ் ெசய்ய ெவண்ணிேனன்" (கம்ப. அேயாத்தி. மந்திர. 15)

91. மாயி ண் ஞாலம் : "இ ள்த மா ஞாலம்" (திவ்.)
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95. "மர ளிவழாஅ வந்தணர் ஐந்தாவ விாிதலா

ைறைமயின் வ வாத அந்தணெரன

ம்" (ெதால். இைட. சூ. 2, ந.)

95-6. மந்திரவிதியின் மர ளி வழாஅ வந்தனர்: மந்திர விதியினந்த ணாளன்"
(ெப ங். 3. 6 : 42)
99-100. பைகவைர ெவன்
களம்ேவட்ட, அ திற

களேவள்வி ேவட்டல்: "அரசுபட வம ழக்கி ...............

யர் கழ்ேவந்ேத" (ம ைரக். 128-30); "அைரசுபட

வம ழக்கி ........... அ களம் ேவட்ட வ ேபார்ச் ெசழிய", " ல க்களம் ெபா ய
ேவட்ேடாய்" ( றநா. 26 : 6-11, 372 : 12); "பாண் யன் ேசாழற் காய்ந் , ெப ங்கள
ேவள்வி ெசய்த பீ ைடக் காட்
வாைகத் திைண ள் ஒ

ைறக்குப் ெபயர்; "அ திற லணங்கார, வி

ேவட்டன் " ( . ெவ. 160) என்ப
104.

நாட் " (தி வால. 44 : 54); களேவள்வி ெயன்ப
திறலான் களம்

அதன் இலக்கணம்.

. ( றநா. 59 : 1, 152 : 10); "தாழாரமார்பினான்" ( . ெவ. 43)

104-5. மார்பிற், ெசம்ெபாறி வாங்கிய ெமாய்ம்பில்: " ெபாறி

ைடமார்ப" (ெப ங்.

5.2 : 8); "ெபாறிகுலாய்க் கிடந்த மார்பிற் ண்ணியன்" (சீவக. 1706); "ெசவ்வைர
யாகத்தான்" (சீகாளத்திப். நக்கீர. 33)
106 வண் கழ் : "வந்ேதான் ெப மநின் வண் கழ் நயந்ெதன " (

கு. 285) ;

"வண் கழ் வர் தண்ெபாழில் வைரப் " (ெதால். ெசய். சூ. 79); "வண் கழ் பாாி காாி "
(தி ப் கழ்)
104-6."மார்பிைட வாி
வசிந்

வாங்ெகன்ப

ன் ள" என்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; சீவக. 1462, ந.

ஆசிாிய ாிச்சீராகிய நிைர ேநர் க்கு உதாரணம்; ெதால்.

ெசய். சூ. 13, ேபர். ந.
111. ஐயி வட்டம்: "ைகெயா

வானிைடச் ெசல்வ கணிப்பி, ைலயி

வட்டம்"

(கந்த. சூரபன்மன்வைத. 123)
114. "ெதா யணி ேதாளன்" (

கு. 211), "கழெறா ச் ேசய்" (கு ந். 1 : 3)
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115. "பா ன் ப மணி

த் திரங்க" (ெப ங். 1.38 : 153); "பா ன் ப மணி

யார்த்தி ம்" (கந்த. தி விைள. 12)
116. நீனிறவிசும் : (ெப ம்பாண். 135; ம ைரக். 581: பட் னப். 67); இ ணிற
விசும்பில்" (மைலப .1)
118. இைனத்ெதன அறிந்த சிைனக்கிளவி விைனெகாண்
உம்ைமெப
பன்னி

ெமன்பதற்கு இ

மிடத்

ேமற்ெகாள்; ெதால். கிளவி. சூ. 33, ேச. ந.;

............. இயற்றி ெயன் ழி ம், ெதாகுதிப் ெபயர் விைனேயா

ைகெயன்பதேனா

ஒட்

ெதாடரா

நிற்ற ன், விைனப்ப ெதாகுதி யன்றாகலான்,

உம்ைமேவண்டா பிறெவனின், அங்ஙனம் ஒட்

நின்றதாயி

ம், நான்மைற தல்வர்,

ஐந்தைலநாக ெமன்பன ேபாலா , இ ெசால் ம் ஒ ெபா ண்ேமல் வ த ற்
ைகெயன்பதேனா ஒட் யிையந்த இயற்றிெயன் ம் விைன ெதாகுதிப் ெபயேரா ம்
இையந்ததாம்; அதனால் அ

விைனப்ப

ெதாகுதியாமக ன், உம்ைம ேவண்

ெமன்க" (இ. வி. சூ, 315, உைர)
90-118. கந்தர் க ெவண்பா, 42-53 கண்ணிகளிற் கூறப்பட் ள்ள
கக்கட ளின்
தி
கங்கள் தி க்கரங்கள் இவற்றின் ெசயல்கள் ெப ம்பா ம் இவ்வா கைளத்
த விேய விளக்கப்பட்
க்கின்றன.
120.வயி ம்வைள ம் இைணத் ச் ெசால்லப்ப தல்: "வயி ம் வைள

மார்ப்ப"

( ல்ைல. 92); "வைளநரல வயிரார்ப்ப" (ம ைரக். 185); பயிர்வைள யரவெமா
வயிெர த்

தி" (ெப ங். 1. 38 : 4): "சங்குங் க ங்ேகா ம் ....... ஆர்ப்ப", "வைளகள்

வயிாியம் ம் வாட்டாைன ேவந்ேத" ( . ெவ. 24, 207)
121. உ மி
ெகாண்

ரசம்: " ரசதிர்ந் தன்ன வின்குர ேலற்ெறா , நிைரெசல னிவப்பிற்

" (குறிஞ்சிப். 49-50); "விண்ணதி ாிமிழிைச க ப்பப் பண்ணைமத் த்,

திண்வார் விசித்த

ழ ", "மைழெயதிர் ப கண்

532); "இன்னிைச

ரசினிரங்கி .......... ெசன்மைழ த வ" (நற். 197 : 10-12); "க ப்பிகு

ரசின் குழங்கி" (கு ந். 270 : 3); "ப மைழ
"இ

ரசியம்ப",

"இ

மிழ்

ரசதிர்பைவேபான்

ழ கண் ணிகுப்ப" (மைலப . 2-3,

ரசினிரங்கி" ( றநா. 350 : 4);

ங்கி

பயிற்றி"; (பா:4 : 19, 22 : 4);

ரசம்" (அகநா. 354 : 2, சீவக. 2900); "உ மி னி

"ேகால மார் ர சி

மிழ் தழங்ெகன

ர சார்ப்ப" ( த்.)

ங்க்" (சீவக. 2392); "இ யார்

பைண ைவப்ப" ( . ெவ. 121;) " ழங்கின

கிெலன

ரசேம" (தக்க.530).
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க

க்கு மயிற்ெகா

ாிய : "மணிநிற மஞ்ைஞ ேயாங்கிய ட்ெகா " (பாி.

17 : 48), "பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல்ெகா
யாிய மாறா ெவன்றிப், பிணி

க

யாிய" (அகநா. 149 : 15),"மணிமயி

ர்தி ெயாண்ெசய் ேயா

ம்" ( றநா.56 : 7-

8).'ேதவேசனாபதி ைடய ெகா களாகியமயில்கள்', 'பிள்ைளயா ைடய
வசவாகனமான ேதாைகமயில்கள்' (தக்க. 23, 114, உைர)
"

கக்கட ளின்ெகா

ேகாழிக் ெகா யின்ேறா ெவனின் அவர் மயிற் ெகா ைய

ைடயார்; 'பல்ெபாறி ......... அகவ' தி

காற் ப்பைட; மற் ம் ராணங்களிற்

கண் ெகாள்க" (தக்க. 23, உைர).
124. "உலகந் திாியா ேவாங்குயர் வி ச்சீர்" (மணி. 1 : 1)
125. "வைரவயி

கிழித்த நிழறிகழ் ெந ேவற், றிகழ் ண்

கன் றீம் ன

லைலவாய்" (ெதால். களவியல், சூ. 23, ேமற். "ைப ண்மாைல"); "தி மணி விளக்கி
னைலவாய்ச், ெச கு ேசஎய்" (அகநா. 266 : 20-21); "ெவண்டைலப் ணாி யைலக்குஞ்
ெசந்தில்,
ெந ேவ ணிைலஇய காமர் வியன் ைற" ( றநா.55-18-9); "சீர் ெக

ெசந்தி

ஞ்

ெசங்ேகா ம் ெவண்குன் , ேமரக நீங்கா விைறவன்"(சிலப். குன்றக்.); "நஞ்ெசந்தின்
ேமய வள்ளி மணாளற்குத் தாைத கண்டாய்"(ேத. மைறக்கா )
127. ைரெயன்ப

மர பற்றி வ ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; ெதால். உவம.

சூ. 17, இளம
126-7.

னிவாியல் .

128. "மாசற விளங்கிய யாக்ைகயர்"(ம ைரக். 456)
130. "உயர்நிைலமற் ெறன்பியக்கங் கண் ம் றந்தரார்"(நீதி ெநறி, 87;
சிதம்பர ம்மணிக்ேகாைவ, 2 : 41)
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138. " ைகவிாிந் தன்ன ெபாங்கு கில்"( றநா. 398 : 20); "ஆவி யன்ன

ந் கில்",

"ஆவியந் கி லாரமர்ந் தார்கேள". "பாலா ராவிப் ைபந் கில்"(சீவக. 67, 873, 1094);
"ஆவி

ண் கில் யாப்

த் தாயி

ம் ", "ஆவி

ண் கில் யாப்

த் ",

"ஆவி ண் கிலணி நலம்"(ெப ங். 1. 35 : 64, 165; 1.40 : 228); "காியவன்
ெவண் கில் கவர்தல் காட் வான், விாிமலர்ப் பசுந்ெதாைட ேவனின் மன்னவன்,
ெபா கைண

கத்ெத

ைக

கந் ற, நிைரவைளச் ெசங்கர நீட்

வார்சிலர்"(பாகவதம், ேகாவியைரமணந்த. 55)
140-41. "குரேலார்த் த் ெதா த்த சுகிர் ாி நரம் "(மைலப . 23)
143-4. "ேதமா ேமனிச் சில்வைள யாயம்" (சி பாண். 176); ந வ ப், ைபங்கண்
மாஅத் தந்தளி ரன்ன, நன்மா ேமனி" (கு ந். 331 : 5-7); "கழிகவி னிளமாவின்
றளிரன்னாய்" (க த். 57 : 13); "மாந்தளிேர மாேமனி" (சீவக. 652)
145. பசைலக்குப் ெபான்: "ெபான்னிற் பசந் ", "ெபாற்சுணங் ேகர்வர மா ைல"
(பாண் க்ேகாைவ); "நின்ேமனி, ெபான்னிற் பசந்
க க்குெமன்ப

உ

லம் வெதன்" (கிளவித்ெதளி )

வமத்தின்கண் வ ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்;ெதால்,

உவம. சூ. 16, இளம். ேபர்; இ. வி. சூ. 642, உைர.
148.க ெவா ங்கிய எயி : றநா. 17 : 38.
151. ள்ளணி நீள்ெகா
136); "மண்

: " ள்ளணி நீள்ெகா

தி மணி ைர

ேமனி, விண்

ணர்நிைல ேதான் ம்" (சிலப். 11 :
யர் ட்ெகா

விறல்ெவய் ேயா

( றநா. 56 : 5-6)
150-51. " ைவப்

ேமனியான், பாம் ண் பறைவக் ெகா " ( .ெவ. 227)

151-2. ெவள்ேள

வலவயி

ெகா

மவ்ேவ ெறன்ப", "ஏற்

ெப ங்ெகா

ெயா வலத்

யாிய: "ஊர்தி வால்ெவள் ேளேற சிறந்த, சீர்ெக
வல

யாிய" ( றநா. 1 : 3-4; 56 : 1); "அரசப்

யாி" (ெப ங். 3. 19 : 196)

ம்"
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153-4. "உைமெயா

ணர்ந்த விைமயா நாட்டத் க், கண்ணணங் கவிெராளிக்

கட ள்" (ெப ங். 1.53 : 15-6; 5. 4 : 51-2); "எண்ணார்

ம்மதி ெலய்த விைமயா

க்கண் ............. பிஞ்ஞகேன" (ேத.தி க்கள்ளில், 3); "இைமயாத

க்கண்

வாிற்

ெபற்றவர்" (தி ச்சிற். 14)
"'இைமயா ............. ெசல்வ ம்' தி
காற் ப்பைட; இைமத்தகண
விழித்த ேபால விழிக்க ெவனச் ெசால் ய : விழித்தலாவ பிரச்சுவ த்தல்" (தக்க.
334, உைர)
164-5. "நான் க ெவா வற் பயந்த பல் தழ்த், தாமைரப் ெபாகுட் ன்"
(ெப ம்பாண். 403-4)
167. நால்ேவ றியற்ைகப் பதிெனா

வர் : "நாெலண் ேடவ

நயந் நிற்

பா ேவார்" (பாி. 3 : 28)
167-8. "நால்வைகத் ேதவ

வ

கணங்க

ம்" (சிலப். 5 : 176)

169. "மீன் த் தன்ன வான்கலம்" (ெப ம்பாண். 477)
170-71. வளியிைடத் தீெய ந்தன்ன திறல்: கான் ைள, ெயாிநிகழ்ந் தன்ன
நிைறய ஞ் சீற்றம்" (பதிற். "இ ங்கண்"); "வளித் தைலஇய தீ ம்" ( றநா. 2 : 4)
173. உ மி த்தன்ன குர னர்: "இ யன்ன ெப ங்குரலாள்" (தக ர்.)
175. "தாவில் ெகாள்ைகத் தந்ெதாழில்" (

கு. 89)

177. "அ வைகப் பட்ட பார்ப்பனப் பக்க ம்" (ெதால். றத். 20); "ஓதல் ேவட்ட
லைவபிறர்ச் ெசய்தல், ஈத ேலற்றெலன் றா

ாிந் ெதா கும், அறம் ாி யந்தணர்"

(பதிற். 24 : 6-8)
181-2. "அந்தண ர ங்கட னி க்கு,
த்தீ" ( றநா. 2 : 22-3, 367 : 12-3)

த்தீ", "ஒன்

ாிந் தடங்கிய வி பிறப் பாளர்,
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179-82. "ஒன்
ையம்ெப

ாி ெகாள்ைக யி பிறப் பாளர்,

த்தீச் ெசல்வத்

நான்மைற

ற்றி,

ேவள்வி ஞ் ெசய்ெதாழி ேலாம் , ம ெதாழி லந்தணர்" (சிலப். 23 : 67-70)

183. "ஒன்ப

ேபாலவர் மார்பினி

181-4. " ன்மயிர்ச் சைட

ப் லரா

ைழ" (ேத. தி நா.)
க்ைக,

ந்

ன் மார்பின்

த்தீச் ெசல்வத்,

தி பிறப் பாளர்" (சிலப். 25: 126-8)
185. "அட்டா னாேன குட் வன், உச்சிக் கூப்பிய ைகயின ெரன்றாற் ேபால்வன
கைடச் சங்கத்திற்கு ஆயின ெசாற்கள் இக்காலத்திற்கு ஆகாவாயின" (ெதால். ெசய். சூ.
80, ந.) விைனக்குறிப்

ற்

விைன ெயச்சமாயிற்ெறன்பதற்கு இவ்வ ேமற்ேகாள்;

நன். வி. சூ. 351.
186-7. "நாவியன் மந்திர ந ங்கா ேதாதி" (மணி. 23 : 52)
192. "ெவண்கூ தாளத் த் தண் ங் ேகாைதயர்" (பட் னப். 85)
191-2. "குல்ைல குளவி கூதளங் குவைள" (நற். 376 : 5); "கூதளங் கவினிய குளவி
ன்றில்", "நாறிதழ்க் குளவிெயா

கூதளங் குைழய" ( றநா 168 : 12, 380 : 7)

193. "ந ஞ்சாந் தணிந்த ேகழ்கிள ரகலம்" (அகநா. 26 : 14)
195. "ேவய்ப்ெபயல் விைள ட் ேடக்கட் ேடறல்", "தி ந்தைம விைளந்த ேதக்கட்
ேடறல்" (மைலப . 171, 522); "

ம்பகம் ப நிய தீம்பிழி" (பதிற். 18 : 21); "ெந ங்க

ணாடைமப் ப நிக் க ந்திறற், பாப் க்க ப் பன்ன ேதாப்பி", "அம்பைண விைளந்த
ேதக்கட் ேடறல்" (அகநா. 348 : 6-7, 368 : 14)
194-7. கட்கு த் க் குரைவ யயர்தல்: "அ ங்கு ம் ெபறிந்த கானவ

வைக,

தி ந் ேவ லண்ணற்கு வி ந்திைற சான்ெமன, நற நாட் ெசய்த குறவர்தம்
ெபண் ெரா , மான்ேறாற் சி பைற கறங்கக் கல்ெலன. வான்ேறாய் மீமிைச யய ங்
குரைவ" (மைலப . 318-22); "ெப மைல, வாங்கைமப் ப நிய நற ண் , ேவங்ைக
ன்றிற் குரைவ ங் கண்ேட" (நற். 276 : 8-10); "குறியிைறக் குரம்ைபக் குறவர் மாக்கள்,
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வாங்கைமப் ப நிய ேதறன் மகிழ்ந்

, ேவங்ை◌ைக நீழற் குரைவ யய ம்" ( றநா.

129 : 1-3)
196-7. "ெதாண்டகப் பைறச்சீர் ெபண் ெரா

விைரஇ, ம கிற்

ங்குஞ் சி கு ப்

பாக்கத் " (அகநா. 118 : 3-4); "ெதாண்டகந் ெதா மின் சி பைற ெதா மின்" (சிலப்.
24 : 16)
197-8.ெப ங்.1 : 35 : 183.
198-200. "தண்கயத் தமன்ற ெவாண் ங் குவைள, ய ம்பைலத் தியற்றிய சு ம்பார்
கண்ணி, பின்

ப் றந் தாழக் ெகன்ேன சூட் " (அகநா.180 : 5-7); "கூ கிர்

வி த்தேதார் ேகால மாைல" (சீவக. 1466)
199. "குண் சுைனக் குவைளெயா " (கு ந். 59 : 2)
"குண் சுைன த்த வண் ப
ெயன்பன,

கண்ணி,

த்த வான் இயன்ற கண்ணி,

லாக் க ங்கம் வாலைரக் ெகாளீஇ
லாத

லான் இயன்ற க ங்கெமன

ஒற் ைம நயம் பற்றிச் ெசயப்ப ெபா ண்ேமல்நின்றன" (ெதால். விைன. சூ. 37, ந.);
இவ்வ , ெபயெரச்சம், ெசய்வதாதி அ ெபா ட் ெபயரன்றிப் பிற ெபயர் எஞ்ச
நின்றதற்கு ேமற்ேகாள்; (நன். வி. சூ. 340), " ண் கில், குண்
என்றாற் ேபால ஒற் ைம நயம்பற்றி,

ண்ணிய

............. கண்ணி

லாற் ெசய்த

கிெலன்

ெகாள்க"

(தஞ்ைச. 217, உைர)
200. "இைணப்

பிைணயல்" (

கு. 30)

202. ""ெசங்கான் மராஅத் " (நற். 148 : 5, ஐங். 381 : 2) வா ணர்: "மராத்
ெமல் ணர்" (அகநா. 127 : 13); "மராஅத்

வாஅன்

........... வலஞ்சுாி வா ணர்" (ஐங். 383 : 2-

3)
203. "சு ம் ண விாிந்த ெப ந்தண்ேகாைத" (அகநா. 131 : 4)
201-4. "பல் ம் பைகத்தைழ

டங்கு மல்குல்" (நற். 8 : 2); "தண்ண ம் பிடவ ம்

தவழ்ெகா த் தளவ ம், வண்ணவண் ேடான்றி ம் வயங்கிணர்க் ெகான்ைற ,
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மன்னைவ பிற ம் பன்மலர்
ைதஇனர் மகிழ்ந்

ைதயத், தைழ ங் ேகாைத

மிைழ

ெமன்றிைவ,

திைளஇ விைளயா , மடெமாழி யாயத்தவர்" (க த். 102 : 2-7);

"அம் ந் ெதாடைல யணித்தைழ யல்குற், ெசம்ெபாறிச் சிலம்பி னிைளேயாள்" ( றநா.
341 : 2-3); "அந்தைழ யல்கு

ம்" ( . ெவ. 123)

205. மயில் கண்டன்ன மடநைட: "மடநைட மஞ்ைஞ" (
னிய " (ெப ம்பாண். 331); "நன்மா மயி

கு. 310); "பீ

மஞ்ைஞயி

ன் ெமன்ெமல விய " (ம ைரக். 608);

"அணிமயி லன்ன வைசநைடக் ெகா ச்சிைய" (ஐங். 258 : 2); "மணிமயிற்ெறாழில்"
(பாி. "வானாெரழி " 62); "வ நல மயிலன மடநைட மைலமகள்" (ேத. இைடம

.);

"மயிெலனப் ேபர்ந் " (தி ச்சிற். 224); "நைட மயிேல" (பிரேயாக. 42)
"மயில் ......... மகளிர்", "கண்டன்ன" (இ. ெகா. சூ. 86, 117, ேமற்.)
206. "பவழத் தன்ன ேமனித் திகெழாளிக், குன்றி ேயய்க்கு
ேசவலங் ெகா ேயான்" (கு ந். கட ள். 2-5); "உைட
உ

க்ைக .............

ெமா ய

வத்தீ ெயாத்தி" (பாி. 19 : 97-9); "குன்றி ங் ேகாப

(ெதால். உவம. சூ. 11, ேபர். ேமற்.); "குன்றி ேகாபக் ெகா வி

ஞ் ெசய்ைய ...........

ெமான்றிய

க்ைக"

பவள, ெமாண்ெசங்

காந்த ெளாக்கு நின்னிறம்" (ெதால். ெசால். இைட. 42, ேச. ேமற். ); "ெவன்றிச்
ெசவ்ேவள்" (சிலப். 25 : 25)
207.

கு. 31-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க; "ஒண் ம் பிண்

ெயா கா

ெசாீஇ"

(குறிஞ்சிப். 119)
208. "கச்சினன் கழ னன் ேறந்தார் மார்பினன்" (அகநா. 76 : 7)
209. "வல்லாெனன்
தி

ம் விைனக்குறிப்

ற்

விைனெயச்சமாய் நின்ற ; என்ைன?

காற் ப்பைட ள், குழலன் ேகாட்டன் கு ம்பல் யத்த ெனன்பதற்குக் குழைல
திக் ேகாட்ைடக் குறித் ப் பல் யத்ைத ஒ ப்பித்ெதன ற் விைனைய எச்சமாக

நச்சினார்க்கினியர் கூறிய ைரயிற் கண்
211. ெந யன் : "உ ெக

ெகாள்க" (தஞ்ைச. 8, உைர)

ெந ேவள்" (

கு. 273); "கடம் பமர் ெந ேவள்"

(ெப ம்பாண். 75); "ெந யாய்" (பாி. 19 : 84); "ெந ேவட் ேபண", "ெவறிகமழ்
ெந ேவள்", "ெந ேவண் மார்பினாரம் ேபால", "கா ெக

ெந ேவள்" (அகநா. 22 : 6,
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98 : 27, 120 : 1,382. 5); "ெந ேவ ணிைலஇய காமர் வியன் ைற" ( றநா. 55 : 19).
ெதா யணி ேதாளன்: "கழெறா ச் ேசஎய்" (கு ந். 1 : 3)
210-11. "ேசவலங் ெகா ேயான் காப்ப" (கு ந். கட ள். 5);
"ேசவற் ெகா யன் ெதா யணி ேதாளன் ........... எனத் ெதாடர்ெமாழி யீற்றின் விகுதி
ெபா ந்திய " (இ. ெகா. 117, உைர)
212. "நரம்பின்
திறவா

ர

நயம்வ

ரற்சி, விற யர்" (ம ைரக். 217-8); "நரம் மீ

டன் ணர்ந் ெதான்றிக், கடவ தறிந்த வின்குரல் விற யர்" (மைலப . 535-6);

"நரம்பார்த் தன்ன தீங்கிள
வியேள" (ஐங். 185 : 4); "இ ங்கடற் பவளச் ெசவ்வாய் திறந்திவள் பா
நரம்ெபா

ைண நாவி னவின்றேதா ெவன்

215. உறெழன்ப

ெமய் வம

னாேளா,

ைநந்தார்" (சீவக. 658)

பாய் வ ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்;

ெதால். உவம. சூ. 15, இளம். ேபர்.
214-6. "ைமந்த, ெரல்வைள மகளிர் தைலக்ைக த உந் " ( றநா. 24 : 9)
217. "குன் ெதா

........ பண்ேபெயனத் ெதா ெவன்ப தான் சார்ந்த

ெமாழிப்ெபா ட்குப் பன்ைம ம் இடமாத

ம் உணர்த்தி நிற்கும்" (ெதால். இைட சூ. 48,

ேச. ந. ; இ-வி. சூ. 289, உைர.) 'ெதா ' என்

ம் இைடச்ெசால் வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ெகாள்; நன். சூ. 420, மயிைல.
208-17. "

காற் ப்பைட ள், கச்சினன் கழ னன் ............ பன்ேப ெயன் ழி வந்த

விைனெயச்ச விைனக்குறிப்
ற் க்கள் ஆக்கம் ெபற் ப் ெபா
ணர்த் ங்கால்,
கச்ைசக் கட் க் கழைலயணிந் கண்ணிையச் சூ க் குழைல திக் ேகாட்ைடக்
குறித் ப் பல் யங்கைள ெய ப்பித் தகைரப் பின்னிட் மயிைலேயறிக்
ெகா ைய யர்த் வளர்ந் ேதாளிேல ெதா ையயணிந்
கிைல
த் ஏந்தித்
தழீஇத் தைலக்ைக ெகா த் ஆட ம் அவற்கு நிைலநின்ற பண்ெபனச் ெசய்ெத
ெனச்சப் ெபா ைள உணர்த்தி நின்றவா

காண்க" (ெதால். எச்ச. சூ. 63, ந.)
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218. "மறிக்குர ல த் த் திைனப்பிரப் பிாீஇ" (கு ந். 263 : 1); "உ வச் ெசந்திைன
கு திெயா

உய்" (அகநா. 22 : 10)

219. வாரணக்ெகா

:

கு. 38, 227.

ேகாழிைய வாரணெமன்றற்கு இவ்வ
222. "சாறயர் களத்

ேமற்ேகாள்:ெதால். மர . சூ. 68, உைர.)

ெபறத் ேதான்றி" (

கு. 283); "ேவலன் ைனந்த

ெவறியயர் களந்ெதா ம்" (கு ந்.53 : 3); "ேவலன் ெவறியயர் விளன்களம்" (அகநா.
98 : 18-9); "ெவறியயர் ெவங்களத் ேவன்மகன்" (நால . இளைம. 6); "ேவலனார்
வந் ெவறியா ம் ெவங்களத் " (சிலப்.குன்றக்.)
ேவலன் ஆ தல் சி பான்ைம றத்திற்குங் ேகாடற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; ெதால்.

றத். சூ. 5, ந.
224. "ஆல ங் கடம் நல்யாற்
மவ்வைவ ேமய ேவ ேவ
"ெப ேவண் மைறந்

ந

ம், கால்வழக் க நிைலக் குன்ற ம் பிற ,

ெபயேராய், எவ்வயிேனா நீேய" (பாி. 4 : 67-70);

ெப ம் னலா ம்" (ெப ங். 1,42 : 56). " ைறமிைச-

நீர்த் ைறயில்; நீர்த் ைறயில் நின் தி வ ையச் சூ
குள ெமன்றா ராக ன்" (சிலப். குன்ற.அ ம்பத.)
225. கடம்

கக்கட

மவெரன்க; யா ங்

க்கு இடம்: "கடம்பமர் ெந ேவள்" (ெப ம்பாண்.75);

"கடம்பமர்ந் ", "கடம்பம ரணிநிைல" (பாி.19 : 2,104); "ெசல்வக் கடம்பமர்ந்தான்"
(ஐந். ஐம். 1); "ெசவ்ேவள் .......... மராஅத்தண் சாைய நின்றணங்கும்" (தஞ்ைச.
132);"கடம்பமர் மன்றற் ெறாங்கற் கந்தைனச் சிந்ைத ெசய்வாம்" (தி வால. கட ள்.
18); "கடம்பமர் காைள" (கந்த. வள்ளியம்ைம. 69)
224-5. " ைற
(க

மால ந் ெதால்வ

மராஅ ,

ைற ளி பராஅய்ப் பாய்ந்தனர்"

த். 101 : 13-4)
226. மன்ற ம் ெபாதியி

30); "மன் ம் ெபாதியி

ம்: "மாதவ ாிடங்க

மன்ற ம் ெபாதியி

ம்" (மணி. 20 :

மாமயில்ேசர்" (தஞ்ைச. 34)

225-6. "மன்ற ம் ெபாதியி
உைர)

ஞ் சந்தி ஞ் ச க்க ம்" (மணி. 28 : 59; பதிற். 35 : 8,
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228. ெநய்ேயா ைடயவி யப்பி: "ஐயவி யப்பிய ெநய்யணி ெந
86); "ெநய்ேயா

நிைல" (ெந நல்.

ைமக்கு ைமயவித் திரள்காழ்" (நற். 370 : 3); "ஐயவி யப்பிய ெநய்யணி

ச்சி" (மணி. 3 : 134)
229. "குடந்தம் பட் ச் சூழ்ேபாந்

குைழந்

232. "கு திச் ெசந்திைன பரப்பி" (
232-3. "மல்லன் மன்றத்

வ த்தி " (கூர்ம. தக்கன்ேவள்வி. 52)

கு. 242)

மதவிைட ெகண் " (ெப ம்பாண். 143); "விைட ம்

ழ்மின்" ( றநா. 262 : 1)
234. "ெபாய்வல்ெபண் ர் பிரப் ளர் பிாீஇ" "அறிதல் ேவண்

ெமனப் பல்பிரப்

பிாீஇ" அகநா. 98 : 9, 242 : 9) "பரந்ெதலாப் பிரப் ம் ைவத் " (சீவக. 369); "அவ்வகற்
ெகாண்ட வவி ம் பிரப் ம்" (ெப ங். 1. 34 : 186)
233-4. "சில்ப

யாிசி ம்" (மணி. 6 : 95)

232-4. "ப ெகா த்

வச் ெசந்திைன கு திெயா

"ெகா விைடக்கைற விராவிய ப

உய்" (அகநா. 22 : 9-10);

க்குைற நிரப்பி, வ வில் பல்பிரப் பிாீஇெவறி

யாட்டயர் மன்றத் " (தணிைக. நா . 46)
239. ந ம் ைக ெய த் : "நைறயி ன ம் ைக நனியமர்ந்ேதாேய" (பாி. 14 : 20).
. "குறிஞ்சிபா மி ன ம் ைக ெய மின்" (சிலப். குன்றக்.); "ஐயவி சிந்தி நைற ைகத்
தாய்மலர்

ய்க், ெகாய்யாக் குறிஞ்சி பலபா " ( . ெவ. 79)

245. "ெவறியயர் வியன்களம் ெபா ய ேவத்தி" (அகநா. 242 : 11) ஆ களம்:
"அணங்கு

மகளி ரா களங் க ப்ப" (கு ஞ்சிப்.175); "யா

ேமா ரா கள மகேள"

(கு ந். 31 : 14)
236-45. "களநன் கிைழத் க் கண்ணி சூட் , வளநகர் சிலம்பப் பா ப் ப ெகா த்,
வச் ெசந்திைன கு திெயா
(அகநா. 22 : 8-11)

உய்,

காற் ப் ப த்த

ெக

ந நாள்"
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246. "ேகா வாய் ைவம்மின் ெகா மணி யியக்குமின்" (சிலப். 24 : 17)
247. ஓடாப்
பிணி கம்"பிணி க
ேயா

ட்ைக: "ஓடாப்

ட்ைக

றந்ைத ம் வறிேத" (சி பாண். 83)

கக்கட ளின் ஊர்தியாகிய யாைன: "ேச யர் பிணி க
ர்ந்த ெவல்ேபா ாிைறவ" (பாி. 5 : 2, 17 : 49); "பிணி க

ம்" ( றநா. 56 : 8); "பிணி க ேமற்ெகாண்

ர்ந் ",
ர்தி ெயாண்ெசய்

(சிலப். 24. "உைரயினி") "பிணி க

மஞ்ைஞ ெச
கத் ேதந்திய, வி தி
கத் ெதா ேவ லவற்கு" (கல். 7,
மயிேல ம்.ேமற்.) யாைனைய வாழ்த் தல்: "கடம் ங்களி ம் பா " (ெதால்.
ெபா ளியல், சூ. 16, ந. ேமற்.) ஓடாப் ட்ைக: நன். சூ. 166, மயிைல. ேமற்.
246-7. "த ம் சீ ாின்னியங் கறங்கக் ைகெதா ,

ெக

சிறப்பின்

கு

மைனத்தாீஇக், கடம் ங் களி ம் பா " (அகநா. 138 : 9-11)
248. ேவண் நர் ேவண் யாங் ெகய்தல்: "ேவண் ய ேவண் யாங் ெகய்தலால்"
(குறள்,265); "ேவண் வார் ேவண் வேத யீவான் கண்டாய்", "மனத்தி ந்த
க த்தறிந்

ப்பாய் நீேய" (ேத. மைறைச, ஐயா )

249. "திைசநாறிய குன்றமர்ந் தாண்டாண் " (பாி. 17 : 29); "ஆண்டாண்

ைறகுவர்"

(க த். 36 : 21)
250. (பி-ம்.) 'ஆங்காங்காயி

மாக'

251. " கனமர்ந் தின்ெசால னாக" (குறள், 92) (பி-ம்.) ' க மலர்ந்ேதத்தி'
253-5. "கட

ெளா மீன் சா னி ெயாழிய, வ வர் மற்ைற ேயா ம் ...........

நிவந்ேதாங் கிமயத்

நீலப் ைபஞ்சுைனப், பயந்ேதாெரன்ப ப மத் ப் பாயல்" (பாி.5 :

44-9); "சரவணப் ம் பள்ளியைறத் தாய்மா ர வர், தி

ைலப்பா

ண்டான்" (சிலப்.

24 : "உைரயினி")
256. ஆல்ெக

கட ட் தல்வ: " ஆலமர் ெசல்வற் கமர்ந்தனன் ெகா ப்ப"

(சி பாண். 97); "ஆலமர் ெசல்வ னணிசால் ெப விறல்" "ஆலமர் ெசல்வ னணிசான்
மகன்"; (க த். 81 : 7, 83 : 14); "ஆலமர் கட

ளன்னநின் ெசல்வம்"; ( றநா. 198 : 9);
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"ஆலமர் ெசல்வன் தல்வன்" (சிலப். குன்றக். ); "ஆலமர் ெசல்வன் மகன்" (மணி. 3 :
144)
257. மைலமகண் மகேன: "மைலமகண் மகேன" (சிலப்.குன்றக்.); "மைலமகண்
மகேன மாற்ேறார் கூற்ேற ெயன்றற் ெறாடக்கத்தன காரணக் குறியாக்கந்
ெதாடர்ந்தன" (நன். வி. சூ. 275)
258. ெகாற்றைவ சி வ : "ேசய்பயந்த மாேமாட் த்

ணங்ைகயஞ் ெசல்விக்கு"

(ெப ம்பாண். 458-9)
259. பைழேயாள்: "ெதால்ைலநாயகி" (தக்க. 120)
261.

லறி லவ: "

லறி லவைர ேநாக்க" (சிலப். 25 : 116) லவ: "பலர் கழ்

நன்ெமாழிப் லவ ேரேற" " லைமேயாய்" (
றைலைமப் லவா" ( த் க்குமார. தாலப்.)

கு. 268,280); "சங்கத் தமிழின்

262. ெபா விறல் மள்ள: "ெபா மைறயார் கழல் ரர்

ரன்" (சிவஞானசித்.

கக்.)

266. "கு கு ெபயர்க்குன்றங் ெகான்ற ெந ேவேல", "கு கு ெபயர்க்குன்றங்
ெகான்றான்" (சிலப். 24); "கு குெபயர்க் குன்றங் ெகான்ேறான்" (மணி.5 : 13);
"மைலையக் ெகால்

ெமன்ற , மைல பண்

பிராண

திாிந்தைமயின்; 'குன்றம் ......... ெகாற்றத் ' இ
உைர)
267. "விண்ெபா

ெந வைரப் பாிதியின்" (

தி

ைடயவாய்ப் பறந்
காற் ப்பைட" (தக்க. 170,

கு. 299) "விண்குத்

நீள்வைர

ெவற்ப" (நால . 226)
குறிஞ்சிக்கிழவ: "குறிஞ்சிக்கிழவெனன் ேறா ங் குவலயேம" (கந்தரலங்காரம், 5)
269. ெப ம்ெபயர் : "ெப ம்ெபய ாிய ள்" (

கு. 274); "தண்டா

ெப ம்ெபய ேரத்தி" (ெப ம்பாண். 460); "ெப ம்ெபயர்

ைகநின்

க" (பாி. 5 : 50); "ெசல்வன்

ெப ம்ெப ேரத்தி" (அகநா. 98 : 18) "ெப ம்ெபயர் ேவந்தன்" ( . ெவ.); "ெப ம்ெபயர்ப்
பிரமன்" (சீவக. 207); "ெப ம்ெபயர்க் கட ளிற் கண் " (சிவஞான ேபாதம், சிறப் .);
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"ெப ம்ெபயேர ெபயராக வந்த, ெவா வாய்ைம தன்ைன நிைனயி

ள்ள

குவேத" (பஞ்சாக்கர. 5)
271. அலந் , இ க்கண் பட்ெடன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; தஞ்ைச. 352, உைர.

272. "மண்டமர் பலகடந் " (க த். 1 : 8)
273. ெந ேவன்: 211-ஆம் அ க் குறிப்ைபப் பார்க்க.
275. "சூர்ம ங் க த்த சுடாிைல ெந ேவற், சீர்மிகு
சூர்ம ங்க த்த: "மன்ம ங்க த்த ம வா.

கன்" (அகநா. 59 : 10-11)

ெண ேயான்" (மணி. 22 : 25); "ம வாளான் மன்னர் ம ங்க த்த மால்ேபால்"
(ெதால். றத். சூ. 13, ந. உைர. ேமற். )
279-80. நின்ெனா

ைர ந ாில்லாப் லைமேயாய்: "நின்னாவார் பிறாின்றி நீேய

யானாய்" (ேத. தனித்தி த்தாண்டகம்);
"மற்றா ந் தன்ெனாப்பா ாில்லாதான் காண்" (ேத. தி வா ர்); "தனக்குவ
ைமயில்லாதான்" (குறள், 7)
281. "நீசில ெமாழியா வளைவ" (சி பாண். 235)
282. கூளியர்: றநா. 23 : 5.
283. "சாறயர் களத்தின்

ெபறத் ேதான்றி" (சிலப். 6 : 162) (பி-ம்.) 'ேவ ெபறத்

ேதான்றி'
282-3. "சா ெகாண்ட களம்ேபால, ேவ ேவ

ெபா

ேதான்ற" ( றநா. 22 : 16-

7)
284. "
"

வா யிரவல" (சி பாண். 40); "ெசல்

வா யிரவல" ( றநா. 48 : 7)

வா யிரவல" (பதிற். 66 : 3);
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285. "வந்ேதன் ெப ம வாழிய ெந ெதன" (ெப ம்பாண். 461)
287. ேத. 6563.
290. " வந்த

ண்கண் ெபா க்ெகன்

ேமவித்தன்,

வா விள நலங் காட் " (சிலப்.

9 : 34-5)
289-90. "அ
ேவ

கமில்ைல; அணிமயில் இல்ைல ெயன்

காட் னாள்; தைலமகள் கடம் சூ

உடம்பி

ெசால்

வார்கெளன்

ேயந்தித் தன்ைனக் குமரெனன்

பிறர் க த வந்த காரணம், 'பண்ைட ............ காட் " என்றாராதலால்" (சிலப்.குன்றக்.
அ ம்பத.)
292. அன் ைட நன்ெமாழி: "ஈர நன்ெமாழி", "ஆர்வ நன் ெமாழி" (சி பாண். 93. 99);
"இன்ெசாலா

ர மைளஇ .............. ெசால்" (குறள், 91); "அன் ட னைளஇய

வ ண்ெமாழி" (மணி. 5 : 63)
294. (பி-ம்.) 'ஒ

நீயாக'

294-5. இவ்வ கள், "இன்ைம

ைரத்தாற் க நிைறக்க லாற்றாக்காற், றன்ெமய்

றப்பான் மைல" என்பதற்கு ேமற்ேகாள்! க த். 43, ந.
63-295. "
காற் ப்பைட ள், லம் பிாிந் ைற ம் ேசவ ெயனக் கந்தழிகூறி
நின்ெனஞ்சத் இன்னைச வாய்ப்பப் ெப திெயனவம் கூறி அவ ைற
மிடங்க ங்கூறி ஆண் ச் ெசன்றால் அவன் வி மிய ெபறல ம் பாிசில்
நல்குெமன ங்கூறி ஆண் த் தான்ெபற்றெப வளம் அவ ம் ெபறக் கூறியவா
காண்க. இதைனப் லவராற் ப்பைட ெயன் உய்த் ணர்ந் ெபயர் கூ வார்க்கு
காற் ப்பைட ெயன் ம் ெபயரன்றி அப்ெபயர் வழங்காைமயான் ம க்க, இனி,
காற் ப்பைட ெயன்பதற்கு
கன்பால்
ெப தற்குச் சைமந்தாேனார்
இரவலைன ஆற் ப் ப த்தெதன்ப

ெபா ளாகக் ெகாள்க" (ெதால். றத். சூ. 36, ந.)

296. அ விக்குத் கில்: "அவிர் கில் ைர
"அ ைவத்,

விாி க ப்பத்

10. 12); "மாநீல மாண்ட கி

மவ்ெவள் ள வி" (குறிஞ்சிப். 55);

வன்றி மீமிைசத், தண்பல விழித

ம வி" ( றநா. 154 :

மிழ்வ ெதாத்த வி, மானீல மால்வைர நாடேகள்"
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(திைணமா. 6); "நதிேதா ந்

கில் ைர ந நீாிற் ேறாய்வன" (கம்ப. வனம் கு. 11);

"ெபௗவநீ ராைடத் தரணிமான் மார்பிற் பயி

த் தாிய ம் ேபான்

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

ெதய்வமா நதிநீர் பரக்கும்" (வி. பா. சிறப் . 8)
297. ஆர
298. "

தல்: "வாைழ

தல்" (

கு. 307)

ைட யலங்குசிைன லம்பத் தாக்கிக், கல்ெபா

திரங்குங் கதழ்

ழ வி"

(கு ந். 134 : 4-5)
300. அலர்தல்-பரத்தெலன்பதற்கு இவ்வ
289-300. இறா
304-5. "யாைன

ேமற்ேகாள்; தஞ்ைச. 269, உைர.

க்குப் ப தி: மைலப . 238-9.
த் ைட ம ப்பின்" (மைலப . 517-8)

309. "கறிக்க ந் ண குப்ப" (தி விைள. நா . 35)
310.

கு. 205-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க.

312-3. "இ ம்பனஞ் ெச ம்பி னன்ன ப உமயிர்ச். சி கட்பன்றி" (அகநா. 277 : 78); பனஞ்ெச ம் பன்ன பன்மயிர்

ன்ைக" (ெப ங். 2.8 : 107); "ெபண்ைணவன்

ெச ம்பிற் பிறங்கிச் ெசறி, வண்ண வன்மயிர்" (கம்ப.கங்ைக. 33); "இ ம்பைன
ெவளிற்றின் ன்சா ெயனம

மயிாி னாக்ைகக், க ம்ெப ங் கர " (விநாயக. நா .

26)
315. சிைலத்தல் இைசப்ெபா ைள உணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்;

ெதால். உாி. சூ. 62, ேபர். ேச. ந; இ. வி. சூ. 285, உைர.
316. "இ ெமன்
னிழித

வந்தீங் கிழி

மைலய வி" (சிலப். குன்றக்.); "இ ெம ேனாைதயி

ம வி" (ஆைனக்கா.நா . 14); "ெவள்ள வி யி ெம ேனாைத ம்" (தணிைக.

நா . 46)
292-316.ெதால்.இைட. சூ. 27, ந. ேமற்.
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317. மைலகிழேவாேன: "ஒளிறிலங் க விய மைலகிழ ேவாேன" (ெப ம்பாண்.
500); "நிைலெப

தணிைக மைலகிழ ேவாேன" (தணிைகயா . 417)

ெதால். ெபயர். சூ. 11, கல்.ேமற். ெபயாிடத்
ெமன்பதற்கு இவ்வ

னகர

ற்றயலகரம் ஒகாரமா

ேமற்ேகாள்; இ. வி. சூ. 326. உைர; நன். வி. சூ. 353.

------------இதன் ெபா ள்
தி ப்பரங்குன்றம்
1. உலகெமன்ப

தற் கணவன் (6) #என்

ந் ைண ம் ஒ

ெதாடர்.

உலகம் உவப்ப-சீவான்மாக்கள் உவப்ப.
உலகெமன்ப

பலெபா ெளா ெசால்லாய் நிலத்ைத ம் உயிர்கைள ம்

ஒ க்கத்ைத ம் உணர்த்திநிற்குேம ம் ஈண் உவப்பெவன்றதனான்,
மண்ணிடத் வா ம் சீவான்மாக்கைள உணர்த்திற் .
[வலேனர் திாித :] ஏர் வலன் திாித -எ ந்
வலமாகத்திாிதைலச்ெசய் ம்.

@மகாேம ைவ

2. பலர் கழ் ஞாயி -எல்லாச் சமயத்தா ம் க ம் ஞாயிற்ைற கடற் கண்டாங்குகட டத்ேத கண்டாற்ேபால
இ

விைனெயச்ச வமம்; §"விரவி ம் வ உ மரபின ெவன்ப" என்பதனால்

ெதாழி வம ம் வண்ண வம ம் பற்றிவந்த ; என்ைன? ஞாயி
இ ைளக்ெக க்குமா ேபாலத் தன்ைன மனத்தால் ேநாக்குவார்க்கு மாையையக்
ெக த்த ற் ெறாழி வம ம், தன்ைனக் கட் லனால் ேநாக்குவார்க்குக் 4கட ற்
பசுைம ம் ஞாயிற்றின் ெசம்ைம ம் ேபால மயி ற் பசுைம ம் தி ேமனிச் ெசம்ைம ம்
ேதான்ற ன் வண்ண வம ம் ெகாள்ளக்கிடந்தைம காண்க.
----------
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# ( ) இந்த நக வைள க்குட்பட்ட எண்

ம், இப்ப ேய பின்னர் ஆங்காங்குப்

பதிப்பிக்கப்ப ம் எண்க ம் தத்தம் ன் ள்ள 'ெமாழிகைளேய ம், அம்ெமாழிகைளப்
ெபா ளாகப் ெபற்ற ெமாழிகைளேய
ைடய லத்தின் வாிையப் லப்ப த் ம்.
@ "ஞாயி

ேபாற்

ம் ............. ேம

வலந்திாித லான்" (சிலப். மங்கல.)

§ ெதால்காப்பியம், உவமவியல், சூ. 2.
$ "மாக்கட னிவந்ெத த , ெசஞ்ஞா யிற் க் கவிைன" ( றநா. 4 : 15-16);
"உததியிைட கட மர கதவ ண குல ரக பலளித கனகரத சதேகா சூாியர்கள்,
உதயெமன வதிகவித கலபகக மயி ன்மிைச க
வி னி ளகல ெவா ேசாதி
சுவ ம்" (தி வகுப் .
பாத.)
------------3. [ ஓவற விைமக்குஞ் ேசண்விளங் கவிெராளி:]
#ஓ அற இைமக்கும் அவிர் ஒளி - இ வைகயிந்திாியங்க ம் தாம் ெசல் தற்குாிய
ெபா ள்கண்ேமற் ெசன் தங்குதல் இல்ைலயாக இைமத் ப் பார்ப்பதற்குக்
காரணமாகும், விளங்குகின்ற ஒளி.
ஓ என்ப

ஓெர த்ெதா ெமாழியாகிய ெதாழிற்ெபயர். இைமத்தல் - கண்களின்

இதழ்களிரண் ைன ம் குவித்தல்; அ @ " தல திைமயா நாட்டம்"
என்பதனா ணர்க.
ேசண் விளங்கு ஒளி - கட் லனால் ேநாக்குவார் கண்ணிடங்கெளல்லாவற்றி
ெசன்

ம்

விளங்குகின்ற ஒளியிைன ம்,

உவப்ப எ ந் திாி ம் (1) ஞாயிற்ைறக் கடற்கண்டாங்கு (2) அவிர்கின்ற ஒளி (3)
ெயனத்ெதாழி வமம் ெகாள் ங்கால் விைன
க்க. உவப்ப எ ந்
திாி ஞாயிற்ைறக் கடற்கண்டாங்குச் ேசண் விளங்ெகாளிெயன வண்ண வமங்
ெகாள் ங்கால் விைன
க்க.
4. உ நர் தாங்கிய§ மதன் உைட ேநான்றாள் - தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்
தீவிைனையப்ேபாக்கி அவைரத் தாங்கிய, அறியாைமைய உைடத்தற்குக்
காரணமாகிய வ யிைன ைடய தாளிைன ம்,
5. ெச நர் ேதய்த்த $ெசல் உறழ் தட ைக - அழித்தற்குாியாைர அழித்த
இ ையமா பட்ட ெப ைமயிைன ைடய ைகயிைன ம் உைடய,
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6. ம

இல் கற்பின் வாள்

தல் கணவன்- £மறக்கற்பில்லாத

-----# ஓவற - ஒழிவற. இைமக்கும் - விட் விளங்கும். அவிர்தல் - பாடஞ் ெசய்தல்
(ேவ ைர)
@ அகநா. கட ள். 4.
§ மத

ைட - அழகுைடய (ேவ ைர)

$ ெசல் உறழ் - ேமகத்ைத ஒத்த (ேவ ைர)
£ மறக்கற் அறக்கற் ; மறக்கற் சீறிய கற்ெபன் ம் ெகா ங்கற்ெபன் ம்,
அறக்கற் ஆறிய கற்ெபன் ம் அ ட்கற்ெபன் ம் வழங்கப்ெப ம்; 'வ த்தமில்லாத
அ ட்கற்பிைன ைடய ெதய்வ யாைனயார்' (
நல் ைச, வண்டார் கூந்த ெலாண்ெடா

கு, 175, ந.); "ஆறிய கற்பிற் ேறறிய

கணவ" (பதிற். 90 : 49-50); ' ரபத்தினி

மறக்கற் ைடயாள்; ேகாப்ெப ந்ேதவி அறக்கற் ைடயாள்; ஆக ஆறியகற் ம்
சீறியகற் ெமனக் கற் இ வைக' (சிலப். பதிகம், 38-54, அ யார்.); "ெகாந்தளக
மலர்சாியக் கூப்பி வாள் ெகா ங்கற் ம்", (வி. பா. சூ ேபார். 253)
--------#அறக்கற்பிைன ம் ஒளிெபா ந்திய

த ைன

ைடய இந்திரன் மகள்

ெதய்வயாைனயார் கணவன்;
இப்ெபயைர

ற்கூறினார், பைடத்தற்கும் காத்தற்கும் உாிைம ேதான்ற.

2ம வில் கற்பின்வா
நின்ற .

தல் கணவெனன்ப

ஈண்

க ெனன் ம்

ைணயாய்

ஒளியிைன ம் (3) தாளிைன ம் (4) ைகயிைன ம் (5) உைடய கணவெனன
7.கார்ேகாெளன்ப
கார்ேகாள்

தல் மார்பினன் (11) என்

கந்த கம சூல் மா மைழ - கட ேல

ந் ைண ம் ஒ
கந்த தனா

ெதாடர்.

ண்டாகிய

நிைறவிைன ைடத்தாகிய சூ ைன ைடய ெப ைமைய ைடய - மைழ,
கார்

கக்கப்ப த ற் கடல் கார்ேகாெளன்

ெபயர் ெபற்ற ; ஆகுெபயர்.

க்க
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8. §வாள் ேபாழ் விசும்பில் வள் உைற சிதறி - திங்க
ஆகாயத்ேத ெப ைமைய ைடய

ளிைய

ம் ஞாயி ம் இ ைள நீக்கும்

ற்படச் சிதறி,

வாள் : ஆகுெபயர்.
9. தைலப்ெபயல் $தைலஇய தண் ந

கானத்

- கார்காலத்

தற்ெபயைலச்

ெசாாிந்த தண்ணிய நறிய காட் டத் ,
10. இ ள் பட £ெபா ளிய பராைர மராஅத்

- இ ட்சி ண்டாகத் தைழத்த பாிய

அ யிைன ைடய ##ெசங்கடம்பின ,
பராைர: பண் த்ெதாைகச் சந்தி
11. @@உ ள்

தண் தார் ர

ேவற் ைமெயன் ணர்க.
ம் மார்பினன் - ேத

ள் ேபா

ம்

வாற்

ெசய்யப்பட்ட குளிர்ந்த மாைலயைச ம் மார்பிைன ைடயவன்;
-------# (பி-ம்.) அ ட்கற் .
@ 'ெகா ேயாள் கணவன் ...... இ
(மைலப . 424, ந.) என்ற
§ வாள் ேபாழ் - திங்க

நன்ெனன்

ம் ெபா ட்டாய் நின்ற '

இங்ேக அறியத்தக்க .
ம் ஞாயி ம் அளவிடப்பட்டாற்ேபான்ற (ேவ ைர).

$ தைலஇய - தைழத்த (ேவ ைர)
£ ெபா ளிய - ெந ங்கிய (ேவ ைர)
## (பி-ம்.) ெவண்கடம்பின .
@@ உ ள்

- ேத

ள்ேபான்ற வட்டப்

(ேவ ைர)

----------உ ள் உவமத் ெதாைகயாக ன் உ ள் உ ட் ெவன உறழ்ச்சி
ெபய் ம்;
இனி உ ண்ட உ
ம் ெவன விைனத்ெதாைக மாம்.மைழ சிதறித் தைலஇய
கானத் மராஅத் த் தார் ர ம் மார்பினெனன
க்க.
இ #ேபாகத்திற்குாிய தார்; இதைன
என்றதைன ேநாக்கி.
12. மால்வைர என்ப

ற்கூறினார், வா

தற் ெசன்னியன் (44) என்

தல் கணவன் (6)

ந் ைண ம் ஒ

ெதாடர்.
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மால் வைர நிவந்த ேசண் உயர்ெவற்பில் - ெப ைமைய ைடய

ங்கில் வளர்ந்த

ேதவ லகளாவாகச் ெசல்ல யர்ந்த மைலயில், @வைர கைள ைடைமயின்
வைரயாயிற் ; இஃ

ஆகுெபயர்; §"ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண் " என்றார் பிற ம்;

இனித் தி மால் ேபா

ம் குவ கேளாங்கிய ெவற்ெபன் மாம்; "மாேயா னன்ன

மால்வைரக் கவாஅன்" (நற். 32 : 1) என்றார் பிற ம்.
13. கிண்கிணி $கைவஇய ஒள் ெசஞ்சீற
சிவந்த சிறிய அ யிைன ம்.

- சி

சதங்ைக சூழ்ந்த ஒள்ளியதாகிய

14. கைண கால் - திரண்ட கா ைன ம்,
வாங்கிய

சுப்பின் - வைளந்

டங்கிய இைடயிைன ம்,

பைண ேதாள் - ெப ைமைய ைடய ேதாளிைன ம்,
ங்கில்ேபா
15. ேகாபத்

ம் ேதாெளன் மாம்.
அன்ன ேதாயா £

இயல்பான சிவப்பாகிய

கில் - இந்திர ேகாபத்ைத ெயாத்த நிறம்பி யாத

த்ெதாழி ைன ைடய

கி ைன ம்,

----------# "மாைலமார்ப" என்றதில் மாைலெயன்ப

இன்பத்திற்குாிய மாைலெயன்பர்;

கு. 261, ந.
@ "வைர, கண்கைள

ைடைமயான் ஆகுெபயரான்

ங்கிற்குப் ெபயராயிற் ,

வைர மைலயாகாேதாெவனின் .......... ' மால் ............... ெவற்பில்' எனக் கூறியதனான்
உணர்க" (தஞ்ைச. 49, உைர)
§ "அாிய வைரகீண்

காட் வார் யாேர, ெபாிய வைரவயிரங் ெகாண்

-

ெதாியிற், காிய வைரநிைலயார் காய்ந்தாெலன் ெசய்வார், ெபாிய வைரவயிரங்
ெகாண் " (யா. வி. சூ. 60 ேமற்.)
$ கைவஇய - கட் ய (ேவ ைர)
£ இவ்வாேற
ெபா ெள

ங்க ங்கெமன்பதற்குப்

வர் (க த். 56 : 11, ந.)

அ யார். "சித்திரப்படாம்" சிலப். 7 : 1.
----------------

த்ெதாழிைல ைடய க ங்கெமன்

த்ெதாழிைல ைடய

கில்: சிலப். 14 : 86 - 97,
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ெதய்வத்தின் ஆைணயால் தாேன சிவந்தி த்த ன், ேதாயாத் கிெலன்றார்.
16. பல் காசு நிைரத்த சில் காழ் அல்குல் - பலமணிகள் ேகாத்த ஏ வடமாகிய #
ேமகைலையயணிந்த அல்கு ைன ம்,
அஃ , @"எண்ேகாைவ காஞ்சி ெய ேகாைவ ேமகைல - பண்ெகாள் கலாபம்
பதினா

- கண்ெகாள், ப மம் பதிெனட்

பாற் " §என்பதனா
17. ைக ைனந்

ப்பத்திரண் , விாிசிைக ெயன் ணரற்

ணர்க.
இயற்றா கவின் ெப

$வனப்பின் - ஒ வர் ைகயாற் சிறப்பித் ப்

பிறப்பியாத அழைகத் தமக்கு இயல்பாகப் ெப கின்ற அழகிைன ம்,
என்ற : மானிடமகளிர்க்குத் £தாயர் பல ம் ைகெசய் பிறப்பிக்கும் அழகன்றி
இவர் ெதய்வத்தன்ைமயான் இயல்பாகப் ெபற்ற அழகிைன ைடய ெரன்றவா .
18. ##நாவெலா

ெபயாிய ெபாலம் ைன அவிர் இைழ -@@சாம்

நாவேலாட த் ப் ெபயர்ெபற்ற ெபான்னால் நி மித்

விளங்குகின்ற

நதெமன்
ணிைன ம்,

ெபாலம் : "ெபான்ெனன் கிளவி" (ெதால். ள்ளி மயங்கியல், சூ. 61) என்பதனான்
க்க.
19. ேசண் இகந்

விளங்கும் ெசயிர் தீர் ேமனி - ேசய்நிலத்ைதக் கடந்

விளங்குகின்ற குற்றந்தீர்ந்த நிறத்திைன

ைடய சூரர மகளிர் (41) என்க.

--------# "பல்காழ்" (ெபா ந. 39) என்பதற்கும் ேமகைலெயன்ேற ெபா ெள

வர்.

@ "எண்ேகாைவ ேமகைல காஞ்சி யி ேகாைவ, பண்ெகாள் கலாபமி
பத்ெதான் - கண்ெகாள், ப மம் பதினான்கு
பாற் " என ம் பாடம்.

ப்பத் திரண் , விாிசிைக ெயன் ணரற்

§ இந்தச் ெசய் ளின் ெபா ண் ைற திவாகரம், பிங்கலம், சூடாமணி
என்பவற்றி

ம், இதன் பாடேபதச்ெசய் ளின் ெபா ண்

(தி விைள. தி மண. 158) என்

ம் ெசய் ளி

$ வனப் - இளைமநிறம் (ேவ ைர)

ைற "எண்ணிரண் ரட் "

ம் காணப்ப கின்றன.
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£ ஆட் வாள், ஊட் வாள், ஓ

த் வாள், ெநா பயிற் வாள், ைகத்தாெயனத்

தாயர் ஐவராத ன், 'தாயர் பல ம்' என்றார் (சீவக. 363, ந.) இவைர, "அ ேயார்
பாங்கு" என்பர்;சிலப். 16 : 85, அ யார்.
## நாவற்பழத் ச் சா பட் ப் ேபதமான ெபான்னால் (ேவ ைர)
@@ "ெபான்

க்குச் சாம் நதம்" (தி வள்

வ. 36)

-------------20.

ைணேயார் ஆய்ந்த இைண ஈர் ஓதி - ஆயத்தார் நன்ெறன்

ஆராய்ந்த

கைடெயாத்த ெநய்ப்பிைன ைடய மயிாிேல,
21-2. [ெசங்கால் ெவட்சிச் சீறித ழிைடயி
, ைபந்தாட் குவைளத் விதழ் கிள்ளி:]
ெசங்கால் ெவட்சி சி இதழ் இைட ைபந்தாள் குவைள
இதழ் கிள்ளி இ
சிவந்தகாைல ைடய ெவட்சி ைடய சிறிய

க்கைள #வி

ந ேவ பசுத்த தண் ைன ைடய குவைளயின

வாகத்

வி அதற்கு

ய இதழ்கைளக் கிள்ளியிட் ,

23. ெதய்வ த்திெயா @வலம் ாி வயின் ைவத் - §சீேதவிெயன் ம்
தைலக்ேகாலத் டேன வலம் ாிவ வாகச் ெசய்த தைலக்ேகாலத்ைத ம் ைவத்தற்குாிய
இடத்ேத ைவத் ,
24-5. $திலகம் ைதஇய ேதம் கமழ் தி
தல் மகரப்பகுவாய் தாழ மண்
த்
திலகமிட்ட மணநா கின்ற அழகிைன ைடய ெநற்றியின்கண்ேண சுறாவின

-

அங்காந்த வாயாகப்பண்ணின தைலக்ேகாலம் தங்கப்பண்ணி,
மகரப்பகுவாய்: ஆகுெபயர். மண்
என்றாற்ேபாலக் ெகாள்க. இனி மண்
க வி
த்தெவன் மாம்.
26-7. வர
கூட்
ற்ற
ெச கி

த்தைல, "ஆ தி மண்ணி" (ம ைரக். 494)
த் த்

வர

த்தெவன ேமேலகூட் ,

த்த கள் அ ம் ச்சி ெப தண் சண்பகம் ெசாீஇ - ேவண் வன
த்த குற்றம கின்ற ெகாண்ைடயிேல ெபாிய குளிர்ந்த சண்பகப் ைவச்

27-8. க தக £உைள ம தின் ஒள் இணர் அட் - காிய றவிதழிைன ம்
ேம ல் ய்யிைன
ைடய க்கைள ைடய ம தின ஒள்ளிய ங்ெகாத் க்கைள
அதன் ேமேலயிட் ,
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இ

## தலாகிய ெபா ட்ேகற்ற அைடய த்

நின்ற .

23-30. கிைள கவின் எ த கீழ்நீர் ெசவ்வ ம் இைணப் உ
வைளஇ - பச்ெசன்ற அ ம் களினின் ம் ேமேல ேபாந் .

பிைணயல்

அழகுெபற் த் ேதான் கின்ற நீர்க்கீழ் நின்ற சிவந்த அ ம்ைபக் கட் த

கின்ற

மாைலைய வைளயைவத் ,
கவிெனன் ம் பண்ப யாகக் கவின்ெறன் ந் ெதாழில் பிறந்த . கீழ்நீர்:
நீர்க்கீெழன் ம் இலக்கணத்ேதா ெபா ந்திய ம உ.
அ

மிகச்சிவத்த ன் ஒப்பைனக்குக் ெகாள்வர்.

--------# வி

- கட்டாத

;

க்கள் வி

, ெதாைடப் , கட் ப் ெவன,

வைகப்ப ெமன்பர்;சிலப்.5:14, அ யார்.
@ வலம் ாி - வலம் ாிச்சங்கீன்ற
§ "ெசந்தி
$ ெபாட்
£ உைளப்
##

த் திங்க

ம்

த்தின்மாைல ; நந்தியாவட்டப்

(ேவ ைர)

ந் தைலசிறப்ப" (தண் . 33, ேமற்.)

ஊன்றின (ேவ ைர)
- விாிந்த

தெலன்ற

(ேவ ைர). "உைளப்

ம தமரத்ைத; அைடெயன்ற

ம தத் " (ஐங். 7)
உைளப்

ெவன்றதைன.

------------30-32. [ ைணத்தக, வண்கா நிைறந்த பிண் ெயாண்டளிர், ண் ணாகந்
திைளப்ப:] வள் கா
ைண தக நிைறந்த பிண் ஒள் தளிர் ண் ண் ஆகம் திைளப்ப
- வளவிய காதிேல தம்மில் ஒத்தற்குப் ெபா ந்த இட் நிைறந்த பிண் யின ஒள்ளிய
தளிர்

ண்ணிய

ைண ைடய மார்பிடத்ேத அைசயாநிற்க,

32-5. திண் காழ் ந குற உாிஞ்சிய ேகழ் ேதய்ைவ ேத கமழ் ம
இணர் க ப்ப
ேகாங்கின் குவி கிழ் இள ைல ெகாட் - திண்ணிய வயிரத்ைத ைடய நறிய
சந்தனத்ைத ைரத்த ெபா விைன ைடய நிறத்ைத ைடத்தாகிய குழம்ைப
மணநா கின்ற ம தம் ைவ அப்பினாெலாப்பக் ேகாங்கின குவிந்த
அ ம்ைபெயாத்த இள ைலயிேல யப்பி.
ம திணர் நிறத்திற்குவமம்.
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35-6. விாி மலர் ேவங்ைக

ண் தா

மலைர ைடய ேவங்ைகப் வின

ன்ேன விாிந்த

ண்ணிய தாைத ம் அதன் ேமேல அப்பி,

36-7. [காண்வர, ெவள்ளிற் கு
காண் வர #ெதறியா -விளவின

அப்பி - அவ் ரம் லர்வதற்கு

றி கிள்

ெதறியா:] ெவள்ளில் கு

றி கிள்ளி

சிறிய தளிைரக் கிள்ளி அழகுவர ஒ வர்ேமல் ஒ வர்

ெதறித் த் தப்பாமற் பட்ட ெபா

,

38-9. [ ேகாழிேயாங்கிய ெவன்ற விறற்ெகா , வாழிய ெபாிெதன்ேறத்தி:] ெவன்
அ விறல் ேகாழி ஓங்கிய ெகா ெபாி வாழிய என் ஏத்தி - வஞ்சியா எதிர்நின்
அ கின்ற ெவற்றிைய ைடய ேகாழிேமலாய் நின்றெகா ெந ங்காலம்
வாழ்வதாகெவன்

வாழ்த்தி,

39-41. [ பல டன், சீர்திகழ் சிலம்பகஞ் சிலம்பப் பா ச், சூரா மகளி ரா ஞ் ேசாைல]
சூர் அரமகளிர் @பல டன் சீர் திகழ் சிலம் அகம் சிலம்ப பா ஆ ம் ேசாைல ெகா ைமைய ைடய ெதய்வமகளிர் பல ங்கூ ச் சீர்ைம விளங்குகின்ற
மைலயிடெமல்லாம் ஆரவாாிக்கப் பா

ஆ ம் ேசாைலயிைன ைடய,

-----------# பிள்ைளயார் சீபாதங்கைள உள்ளித்ெதறித்

(ேவ ைர)

@ (பி-ம்.) 'பல டன்' பல டன் - பலேதாத்திரங்களினாேல (ேவ ைர)
----------42. #மந்தி ம் அறியா மரன் பயில் அ க்கத் - மரேம தற் ெறாழி ற்
சிறப்ைப ைடய மந்திக ம் மரங்களின் நீட்டத்தால் ஏறியறியாத மரம்ெந ங்கின
பக்கமைலயிடத்

நின்ற,

உம்ைம : சிறப் ம்ைம.
43-4. சு ம் ம் சா சுடர் காந்தள் ெப தண்@கண்ணி மிைலந்த ெசன்னியன் தான் வி ம் த ற் சு ம்பின ம் ெமாய்யாத ெந ப் ப்ேபா ம் விைன ைடய
ெசங்காந்தளின

ெபாிய குளிர்ந்த கண்ணிையச் சூ ய தி

அ யிைன ம் (13) கா ைன ம்

ைய ைடயவன்;

சுப்பிைன ம் ேதாளிைன ம் (14)

கி ைன ம்

(15) அல்கு ைன ம் (16) வனப்பிைன ம் (17) இைழயிைன ம் (18) ேமனியிைன ம்
(19) உைடய சூரரமகளிர் (41) பல ங்கூ

(39) இைடயிட்

(21) ைவத் த் (23)
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தாழப்பண்ணிச் (25) ெசாீஇ (27) இணரட்
ெகாட்

(35) அப்பித் (36) ெதறித்

(28) வைளஇத் (30) திைளயாநிற்கக் (32)

(37) ஏத்திப் (39) பா

(40)

ஆ ஞ்ேசாைலைய ைடய (41) ெவற்பில் (12) அ க்கத் க் (42) காந்தட் கண்ணி
மிைலந்த ெசன்னியெனன
க்க.
இதனான்§ைடயாளப் க் கூறினார். இ , "ெவறியாட் டயர்ந்த காந்த
றத். சூ. 5) என்பதனா

ம்" (ெதால்.

ணர்க.

"அகன்றெபா ள் கிடப்பி

ம

கிய நிைலயி

, மியன்

ெபா ண்

யத் தந்தன

ணர்த்தன், மாட்ெடன ெமாழிப பாட் யல் வழக்கின்" (ெதால். ெசய். சூ. 211) என்

ம்

$மாட் லக்கணத்தான் இப்பாட் க்கள் பத் ம் ெசய்தார்களாத ன் இவ்வாேற
மாட்
த்தல் யாண் ம் வ ெமன் ணர்க.
45. பார் என்ப

தற் ேசய் (61) என்

ந் ைண ம் ஒ

ெதாடர்.

பார் திர் பனி கடல் கலங்க உள் க்கு - பாராகிய நிலம் ற் ப் ெபற்ற
குளிர்ச்சிைய ைடய கடல் தன் நிைல குைல ம்ப உள்ேளெசன் .
பார் - பாற; மண்ணிடத்ேத

திர்ந்த கடெலன் மாம்.

----------# மந்தி - அ க்கன் (ேவ ைர)
@ கண்ணி - சூ ம் ெவன் ம் வழங்கும் ; சீவக. 208, ந.
§ அைடயாளப்
சிவெப மா

- ஒ வர்க்ேக உாிய

ைடய அைடயாளப்

$ "அகன் வந்த மாட்

. ெகான்ைறமாைலையச்

ெவன்பர்; சீவக. 208, .

காற் ப்பைட

த

யவற் ட் காண்க :

ெமாழிமாற்றாவ ேகட்ேடார் கூட்
ண மாற்றான் ஈர க்கண்ேண வ வெதன் ம்,
மாட்ெடன்
ப்பாவ இரண் றந்த பலவ க்கண் ம் பல
ெசய் ட்ெடாடாின்கண் ம் அகன் ம் அ கி ம் வ ெமன் ணர்க" (ெதால். எச்ச.
சூ. 13, ந.)
-------------46. சூர்

தல் த ந்த சுடர் இல ெந

ேவல் - சூரபன்மா வாகிய தலவனக் ெகான்ற

எாிகின்ற இைலத்ெதாழிைல ைடய ெந ய ேவலாேல,
47. உலறிய கப்பின் - காய்ந்த மயிாிைன ம்,
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பிறழ் பல் - நிைர ஒவ்வாத பல் ைன ம்,
ேபழ் வாய் - ெப ைமைய ைடய வாயிைன ம்,
48. சுழல் விழி பசு கண் - ேகாபத்தாற் சுழ

ம் விழிைய ைடய பசிய கண்ணிைன ம்,

#சூர்த்த ேநாக்கின் - ெகா ைம ெசய்த பார்ைவயிைன ம்,
49-50. @கழல் கண் கூைகெயா க பாம்
ங்க ெப
ைல அைலக்கும் காதின்பி ங்கிய கண்ைண ைடய கூைகேயாேட க ய பாம்
ங்குைகயினாேல ெபாிய
ைலைய வ த் கின்ற காதிைன ம்,
பிணர் ேமாட் - ச ச்சைரைய ைடய ெபாிய உட ைன ம்,
ேமா - வயி மாம்.
51. உ

ெக

அஞ்சுவ

ெசலவின் - கண்டார் உட்குதல் ெபா ந் ம் நைடயிைன

ைடய,

ேபய்மகள் - கண்டார்க்கு அச்சம் ேதான் கின்ற ேபயாகிய மகள்,

52 - 3. கு தி ஆ ய கூர் உகிர் ெகா விரல் கண் ெதாட் உண்ட கழி ைட க
தைல - உதிரத்ைதயைளந்த கூாிய உகிாிைன ைடய ெகா ய விரலாேல கண்கைளத்
ேதாண்

உண்ணப்பட்ட மிக்க

ைட நாற்றத்ைத ைடய காிய தைலைய,

இனி, ெதாட்ெடன்பதைன விைனெயச்சமாக்கா
ேதாண் த ண்டெவன் கூ த மாம்.
54. ஒள் ெதா

ெதாழிற்ெபயராக்கிக் கண்

தட ைகயின் ஏந்தி - ஒள்ளிய ெதா யிைன ைடய

ெப ைமைய ைடய ைகயிேல எ த் ,
54-5. ெவ
வஞ்சியா

வர ெவன்

எதிர்நின்

அ

விறல்களம் பா

- அ ணர்க்கு அச்சந்ேதான்ற

ெகால்கின்ற ெவற்றிக்களத்ைதப்பா ,

ேதாள் ெபயரா - ேதாைளயைசத் ,
56.நிணம் தின் வாயள் - நிணத்ைதத் தின்கின்ற வாயிைன ைடயளாய்,
-----------# சூர்த்தம் - ந க்கம் (ேவ ைர)
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@ கழல்கண் - சுழன்
பாம் (ேவ ைர)

வி வ ேபா

ம் கண். க ம்பாம் - ேகாபத்ைத டய

--------------வாயள் : விைனெயச்ச ற் .
#

ணங்ைக

ங்க -

ணங்ைகக் கூத்தாட,

@ "ப ப் ைட யி ைக
க ப் (47)

டக்கி ய க்கத்,

$இரண்

ணங்ைக யாகும்."

த யவற்ைற ைடய ேபய்மகள் (51) தைலைய (53) ஏந்தி (54)

வாயளாய்ப் (56) பா த் (55)
57. § இ

டக்கிய நைடய

ேபர் உ வின் ஒ

ங்கெவன

க்க.

ேபர் யாக்ைக - மக்கள் வ

ம் விலங்கின் வ

மாகிய

ெபாிய வ விைன ைடய ஒன்றாகிய ெபாிய உடல்,

58. அ

ேவ

வைகயின் அஞ்சுவர மண்

- ஆறாகிய ேவ

பட்ட கூற்றாேல

அச்சந்ேதான்ற மிக்குச் ெசன் ,
என்றதனான், £இைறவன் உைமைய வ ைவ ெசய் ெகாண்ட நாளிேல இந்திரன்
ெசன் நீ ணர்ச்சி தவிர ேவண் ெமன் ேவண் க்ெகாள்ள அவ ம் அதற்கு
உடம்பட் அ தப்பானாகிப் ணர்ச்சி தவிர்ந் க ப்பத்ைத இந்திரன் ைகயிற்
ெகா ப்ப அதைன இ
கள் உணர்ந் அவன் பக்கனின் ம் வாங்கித் தமக்குத்
தாித்தல் அாிதாைகயினாேல இைறவன் கூறாகிய த்திக்கட்ெபய் அதைனத்
தம்மைனவியர் ைகயிற் ெகா ப்ப அ ந்ததிெயாழிந்த அ வ ம் வாங்கிக்ெகாண்
வி ங்கிச் சூன் திர்ந் சரவணப் ெபாய்ைகயிற் ##ப மப்பாய ேல பயந்தாராக,
ஆ கூறாகி வளர்கின்ற காலத் இந்திரன்தான் இ
க க்குக் ெகா த்த நிைலைய
மறந் ஆண் வந் வச்சிரத்தான் எறிய அவ்வா வ
ம் ஒன்றாய் அவ டேன
ெபா
அவைனக் ெக த் ப்பின் சூரபன்மாைவக் ெகால் தற்கு அவ்வ வம்
ஆறாகிய ேவ பட்ட கூற்றாேல மண் ச்ெசன்றெதன்
ராணங்கூறிற் .
----------# சிங்கிக் கூத்

(ேவ ைர)

@ " டக்கிய வி ைக ப ப் ைட ெயாற்றத்,
யாகும் " (திவா. பிங்கல.) என ம் பாடம்.
§ இ ேபர் உ
(ேவ ைர)
$ இரண்
மக்க

ட

டக்கிய நைடய

- சூரெனன் ம் ப மெனன் ம் இரண்

ணங்ைக

ேபைர ைடய வ வம்

ெபாிய வ விைன ைடய ஒன்றாகிய உடெலன்ற , குதிைர க ம்

ங்ெகாண்ட சூரபன்மாவின் உடலத்ைத; "ஈரணிக் ேகற்ற ெவா யாப்
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ப வத் ச் சூர் " (க த். 93 : 25 - 6) என்பதற்கு, ' ெகடாத விரதத்தாேல கம்
குதிைர க ம் உடல் மக்க ட மாகிய இரண் அழகுக்குப் ெபா ந்திய சூரபன்மா
என்ெற திய நச்சினார்க்கினியர் உைர ம், "சூெரா ம்ெபார வஞ்சிசூ ய பிள்ைள
யார்பைட ெதாட்டநாள், ஈ டம் மிைசந்திரண் தி ரப்பரப் மிைறத்தனம்" (தக்க. 231)
என்பத

ைரயில் அத

ைரயாசிாியர் எ திய, 'சூரபன்மாவான .............

அசுரேசனாபதி பட் விழ அவ ைடய குதிைர ம் அசுர
என்ற பகுதி ம் இங்ேக க தத்தக்கன.
£ 254, 255-ஆம் அ களின் விேசட ைரயி

மான இரண்

வ

ம்'

ம் இக்கைத எ தப்பட் ள்ள .

## " பயந்ேதா ெரன்ப ப மத் ப் பாயல் " (பாி. 5 : 49)
------------இதைன, "பாயி ம் பனிக்கடல்" (5) என்

ம்பாிபாடற்பாட்டா

ணர்க.

இவ்வாறன்றி #ேவ ேவ
ராணங் கூ வா
ளர்.
இனி அவ டல் அற் ேவ ேவறாம் வைகயாெலன் மாம்.
59. அ ணர் நல்வலம் அடங்க - அவைனெயாழிந்த அ ண ைடய நல்லெவற்றி
இல்ைலயாம்ப ,
அடங்க என்ற , "கணனடங்க" (சி பஞ்ச. 31) என்றாற்ேபாலக் ெகாள்க.
59-60. @கவிழ் இணர் மா

தல் த ந்த - கீழ்ேநாக்கின

ங்ெகாத் க்கைள ைடய

மாமரத்ைத ெவட் ன,
என்ற , அ ணெரல்லா ம் தம் டேன எதிர்ந்தார் வ யிேல பாதி தங்கள்
வ யிேல கூ ம்ப மந்திரங்ெகாண்
ந் சாதித்த ெதா மாைவ
ெவட் னாெனன்றவா .
ம

இல் ெகாற்றத்

- குற்றமில்லாத ெவற்றியிைன ம்.

61.எய்யா நல் இைச - §ஒ வரா
கழிைன
ைடய.

ம் அளந்தறியெவாண்ணாத நல்ல

ெச ேவல் ேசஎய் - ெசய்ய ேவைல ைடய ேசய்,
எக்கால ம் ேபார்ெசய்த ற் ெசவ்ேவெலன்றார், $ெசய்யவெனன்ப

ேசஎெயன

விகாரத்தால் நீண்ட ெதன் மாம்,
கடல் கலங்க உள் க்குச் (45) சூர்

த ன் (46) ஒ

அ ேவ வைகயின் அஞ்சுவர மண் ச்ெசன்

ேபாியாக்ைக (57)

(58) ேபய்மகள் (51)

ணங்ைக
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ங்கும் ப யாக (56) அச்சூர் தல் த ந்த ேவலாேன (46) பின்

ம் அ ணர்

நல்வலமடங்க (59) மா தல் த ந்த ெகாற்றத்திைன ம்
(60)நல் ைசயிைன

ைடயேசெயன

க்க.

கணவன் (6) மார்பினன் (11) ெசன்னியனாகிய (44) ேசெயன்பன ஒ
குறித்த ேவ ெபயராய் நின்றன.

ெபா ள்

-----------# ேவ ேவ
ராணெமன்ற
கூறப்ப ம் ெசய்திகைள.

கந்த ராணம், குமாரஸம்பவம்

@ மாையயினாேல கீழ் ேநாக்கிப்

த யவற்றிற்

த்த மாவாய் நிற்குஞ் சூரபன்மைன

தேலாேட த ந்த (ேவ ைர);பதிற்.11 : 4-5, உைர.
§ "நின்னளந் தறிதன் மன்

யிர்க் க ைமயின்" (

$ ெசய்யவன் - சிவந்தவன்; "ெசய்யன்" (

கு. 278)

கு. 206)

-----------62-3.[ ேசவ பட ஞ் ெசம்ம
லம்பிாிந் ைற ம்:]
# லம் பிாிந்

உைற ம் அ

ள்ளெமா , நலம் ாி ெகாள்ைகப்
- ெமய்ஞ்ஞானத்தான் அறிதைலக் ைகவிட் த் தங்கும்

தி வ ,
தி வ ேய

டாயி க்குெமன்றார்; அ , "ெதன்னன் ெப ந் ைறயான், காட்டா

தனெவல்லாங் காட் ச் சிவங்காட் த், தாட்டா மைரகாட் த் தன்க ைணத்
ேதன்காட் " (தி வா.தி வம்மாைன, 6) @என்தபனா
கூ மாற்றா
ணர்க.

ம் பிற ம் தி வ ையக்

ேசவ பட ம் நலம் ாி ெகாள்ைக ெசம்மல் உள்ளெமா - அத்தி வ யிற்
ெசல் தற்குக் காரணமான நல்விைனகைளப் பலபிறப் க்களி ம் வி ம்பி நிகழ்த்தின
ேகாட்பாட்டாேன தைலைமயிைன ைடத்தாகிய உள்ளத்ேதாேட,
64. ெசல

நீ நயந்தைன ஆயின் - ெசல்

ஞ் ெசலைவ நீ வி ம்பிேய விட்டாயாயின்,

64-6.[ பல ட, னன்னர் ெநஞ்சத் தின்னைச வாய்ப்ப, வின்ேன ெப திநீ ன்னிய
விைனேய:]நீ ன்னிய விைன பல டன் தன்னர் ெநஞ்சத் இன்னைச வாய்ப்ப
இன்ேன ெப தி - நீ ற்பிறப்பிற் க திச் ெசய்த நல்விைனயாேல
ெப வார்க்கு
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உாியனவாகக் கூறிய நற்குணங்கள் பல ஞ்ேசர நன்றாகிய ெநஞ்சத்தி
இனிய

ண்டாகிய

ேபற்ைறத் தப்பாமல் இப்ெபா ேத ெப ைவ;

67. ெச

கன்

எ த்த ேசண் உயர் ெந

ெகர

- ேபாைர ெவன்

வி ம்பிக்

கட் ன ேசய்நிலத்ேத ெசன் யர்ந்த ெந ய ெகா க்கு அ ேக,
68. வாி ைன பந்ெதா

பாைவ

ங்க -

லால் வாிந்

ைனயப்பட்ட பந் ம்

பாைவ ம் அ ப்பாாின்ைமயின் ங்கிேயவி ம்ப ,என்ற : 3பைகவைர
மகளிராக்கி அவர் ெகாண் விைளயா தற்குத் க்கின ெவன்றவா .
------------# ேதசத்ைதவிட்
@

கேவ

(ேவ ைர)

க்கும் சிவெப மா

க்கும் ேவ பா ன்ைமயின் இங்ேக

தி வாசகத்ைத ெய த் காட் னார்;100 -102-ஆம் அ களின் உைரக்கும் இஃ
ஒக்கும்; "ஆத

னம

பிாிவிலன் யாண்

சக்தி ய

கனவ

ம் யா ம், ேபதக மன்றா னம்ேபாற்

நின்றான், ஏதமில் குழவி ேபால்வான் யாைவ

ணர்ந்தான் சீ ம்,

ேபாத மழிவில்
ம் ேபாற்றினர்க் க ள வல்லான்" (கந்த. தி விைள. 19) என்ப
இங்ேக அறியத்தக்க .
§ "ெசம்ெபாறிச் சிலம்ெபா டணித்தைழ

ங்கும் .............. ாிைச" (பதிற். 53 : 6-9)

என்பதற்கு, 'சிலம் ம் தைழ ம் ாிைசக்கண்
--------------69. ெபா நர் ேதய்த்த ேபார் அ

வாயில் - ெபா வாைர

இல்ைலயாக்குைகயினாேல எக்கால ம் ேபார்த்ெதாழில் அாிதாகியவாயி ைன ம்,
70. தி

# ற்றி ந்த தீ

தீர் நியமத்

- தி மகள் வ த்த மின்றியி ந்த குற்றந்தீர்ந்த

அங்கா த் ெத விைன ம்,
71. மாடம் ம
ெத க்கைள

ம கில் கூடல் குடவயின் - மாடங்கள் மிக்க ஏைனத்
ைடய ம ைரயின் ேமற்றிைசயிடத் ,

அம் சிைற வண் ன் அாி கணம் (76) - அழகிைன ைடத்தாகிய சிறைக ைடய
வண்
72. இ

ைடய அழகிைன ைடய திரள்,
ேச

அகல் வயல் விாிந்

அகன்ற வய ேல

க்கு ெநகிழ்ந்

வாய் அவிழ்ந்த - காிய ேசற்றிைன ைடய
பின் தா ம் அல்

ம் ேதான்ற மலர்ந்த,
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73.

ள் தாள் தாமைர

ஞ்சி -

ள்ைள ைடத்தாகிய

தாைள ைடயதாமைரப் விேல இராப்ெபா

யில்ெகாண் ,

73-4. ைவகைற கள் கமழ் ெநய்தல் ஊதி -வி யற்காலத்ேத ேதன் நா கின்ற
ெநய்தற் ைவ

தி,

எல் பட - ஞாயி

ேதான்றின காலத்ேத,

75-7. [ கண்ேபான் மலர்ந்த காம

சுைனமலர், அஞ்சிைற வண்

னாிக்கண

ெமா க்கும், குன்றமர்ந் ைறத
ாியன்:]
அஞ்சிைறவண் னாிக்கணெமன்ப
ன்ேன கூட் ற் .
கண் ேபால் மலர்ந்த காம

சுைன மலர் ஒ

க்கும் குன்

அமர்ந்

உைறத

ம்

உாியன் - கண்ைணெயாக்க விாிந்த @வி ப்பம வின சுைனப்
தங்கினெவன்ற , ஈண் ப் ெபா
ேபார்க்குாிய உைடயிைன ம் ஒழித்

ளீேரல் ம்கா ற் கழ ைன ம் அைரயிற்
இச்சிலம்பிைன ம் தைழயிைன ம்

அணிமிெனன அவைரப் ெபண்பாலாக இகழ்ந்தவாெறன்க' என்ெற திய விேசட ைர
இங்ேக ஒப் ேநாக்கற்பால .
----------#

ற்றி ந்த ெவன்பதற்கு இங்ேக கூறியவாேற சீவகசிந்தாமணியி
ெபா ெள
வர்.
@ " காம

ம்பி" (சி பாண். 77), "காம

ம்

வின்" (ம ைரக். 422) என்பவற்றில்,

'காம ' என்பதற்கு இங்ேக எ தியவாேற வி ப்பம் ம வினெவன்ேற
ெபா ெள

வர்; "காம

ேநாக்கிைன" (க த். 80 : 14) என்பதில், 'காம ' என்பதற்கு

வி ப்ப ம
கின்ற ெவன்ெற திய ெபா
ம், காமர்: கைடக்குைறந் நின்ற ;
ம
ம்: ஈற் மிைச உகரம் ெமய்ெயா ங் ெகட் மவ்
சந்தியாற் ெகட்ட " என்ற
இலக்கணக் குறிப் ம் இங்ேக பயன்ப வனவாம். " காமம் வ ெமன்ப விகாரத்தாற்
காம ெவன நின் கண்டார்க்கு வி ப்பம் வ ெமன்பதாயிற் " என்பர் அ யார்க்கு
நல்லார்; சிலப். 4 : 40.
-------------க்களிேல ெசன் ஆரவாாிக்கும் தி ப்பரங்குன்றிேல ெநஞ்சமர்ந் தி த்த
உம்ைம : எதிர தழீஇய எச்ச ம்ைம.

ாியன்.
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கூடற்குடவயிற் (71) குன் ; வண் ன் அாிக்கணம் (76)

ஞ்சி (73) ஊதி (74)

ஒ க்குங் (76) குன் .
அதாஅன்

- அ வன்றி,

அதாஅன்ெறன அகரமிட்ெட
உயிர்மயங். சூ. 56) என்பதனா
உயிர்மயங். சூ. 35) என்பத

க ; இதைன "அன் வ காைல" (ெதால்.
ம், "இன்றி ெயன்

ம் விைனெயஞ் சி தி" (ெதால்.

ள், "ெதான்றியன் ம ங்கின்" என்பதனா

க்க.

தி ச்சீரைலவாய்
78. ைவந் தி ெயன்ப
ெதாடர்.
ைவந் தி ெபா த வ

தல் அைலவாய்ச்ேசறல் (125) என்

ஆழ் வாி

ந்

ைண ம் ஒ

தல் - கூர்ைம ைடத்தாகிய ேதாட்

ெவட் ன

வ வ த்தின கைர ைடய மத்தகத்ேத,
ைவந் தி : ஆகுெபயர்.
79. வாடா மாைல ஓைடெயா

யல்வர - ெபான்னாிமாைல பட்டத்ேதாேட கிடந்

அைசய,
80. #ப ம் மணி இரட் ம் ம கின் - தாழ்கின்ற மணி மாறி ெயா க்கின்ற
பக்கத்திைன ம்,
க

நைட - க ய நைடயிைன ம்,

81. கூற்றத்

அன்ன மாற்ற

த த்தற்காிய வ யிைன

ெமாய்ம்பின் - கூற் வைனெயாத்த பிறரால்

ைடய,

82. கால் கிளர்ந்தன்ன ேவழம் ேமல்ெகாண்

- ஓ ங்காற் காற்ெற

ந்தாெலாத்த

களிற்ைற ேயறி,
ம ங்கு (80) த யவற்ைற ைடய ேவழத்ைத
யைசய ஏறிெயன
க்க.

த ேல மாைலபட்டத்ேதாேட
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83-4. ஐ ேவ உ வின் ெசய்விைன ற்றிய
ெயா விளங்கிய ரண்மிகு
தி மணி-ஐந்தாகிய ேவ பட்ட வ விைன ைடய
க்குச் ெசய் ந் ெதாழிெலல்லாம்
ற் ப்ெபற்ற
ேயாேட கூ விளங்கிய ஒன்றற்ெகான் மா பா மிகும்
அழகிைன ைடய மணி,
ஐேவ

: @"தாம

குடம் ப மங் கிம் ாி, ேகாடக மிைவ

க் ைகேவ

ேவ."

------------# ஓைசமணி (ேவ ைர)
@ "தாம

குடம் ப மங் ேகாடகங், கிம் ாி

(திவாகரம்); "ேகாடகங் கிம் ாி

ப் ைபந்ெதனக் கிளப்பர்"

குடந் தாமம், ப ம

ப் பிைவையந் தாகும்"

(பிங். 1169)
------------85. மின் உறழ் இைமப்பின் ெசன்னி ெபாற்ப - மின்ேனாேட மா ப கின்ற
விளக்கத்ேதாேட

யிேல ெபா

86. நைக தாழ்

ெபற,

யல்வ உம் வைக அைம ெபாலங்குைழ -ஒளி தங்கி அைச ம்

ெதாழிற்கூறைமந்த ெபான்னாற்ெசய்தமகரக்குைழ,
87-8. ேசண் விளங்கு இயற்ைக வாள் மதி கைவஇ அகலாமீனீன் அவிர்வன
இைமப்ப - ேசய்நிலத்ேத ெசன் விளங்கும் இயல்பிைன ைடய ஒளிைய ைடய
மதிையச் சூழ்ந்

நீங்காத மீன்கள்ேபால விளங்குவனவாய் ஒளிையக்கால,

மீன் - உேராகிணி

த யன ; வியாழ ம் ெவள்ளி மாம்.

89.தா இல் ெகாள்ைக தம் ெதாழில்

மார் - வ த்தமில்லாத

விரதங்கைள ைடய தவத்ெதாழிைல
90. மனன் ேநர் எ த

ப்பா ைடய,

#வாள் நிறம்

கன் – மனத்திேல ெபா ந்தித்

ேதான் கின்ற ஒளிைய ைடய நிறத்ைத ைடய
ெபாற்ப (85) இைமப்ப (88) எ த
கெனன்ற ஆறற்கும் ெபா .

கங்களிேல,

கெனன்க.

91 - 2. [மாயி ண் ஞால ம வின்றி விளங்கப், பல்கதிர் விாிந்தன் ெறா
ஒ
கம் மா இ ள் ஞாலம் ம இன்றி விளங்க பல்கதிர் விாிந்தன் -ஒ

கம்:]
கம்
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ெப ைமைய ைடத்தாகிய இ ட்சிைய ைடய உலகம் குற்றமின்றாய் விளங்கும்ப
பலகிரணங்கைள ம் ேதாற் வித்த ;
ஒ
கெமன்
ன்ேன கூட் ப் ெபா ள் ெகாள்க.
92-4. ஒ
கம் @ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந் இனி ஒ கி காத ன் உவந் வரம்
ெகா த்தன் - ஒ
கம் தன்ேமல் அன் ெசய்தவர்கள் திக்க அதற்குப் ெபா ந்தி
அவர்க்கு இனிதாக நடந் அவர் ேமற் ெசன்ற காதலாேல மகிழ்ந் ேவண் ம்
ெபா ள்கைள

த் க் ெகா த்த ;

94 - 6. ஒ
கம் மந்திர விதியின் §மர ளி வழாஅ அந்தணர் ேவள்வி ஒர்க்கும் ஒ
கம் மந்திரத்ைத ைடய ேவதத்திற்கூறிய ைறைமயிடத் த் தப்பாத
அந்தண ைடய யாகங்களில் தீங்கு வராத ப

நிைனயாநிற்கும் ;

-----------# ஒளி வி கின்ற ஆ தி
ப வஞ்ெசால் ன் (ேவ ைர)
@ ஏைழயர் இரந்

கங்கைள

ைடயவன்; அந்தத்தி

கங்களி

ைடய

திக்க (ேவ ைர)

§ மர ளி : உளி, ன்றாவதன் ெபா ள்ப வேதாாிைடச் ெசால். அந்தணர் அழகிய தட்பத்திைன ைடயார். ஓர்க்கும் - தி
ள்ளத் அைடக்கும் (ேவ ைர)
-------------# அந்தத்ைத அண வார் அந்தணர்; என்ற , ேவதாந்தத்ைதேய
ேநாக்குவாெரன்றவா .
96-8. [ ஒ
க, ெமஞ்சிய ெபா ள்கைள@ேய ற நா த், திங்கள் ேபாலத்
திைசவிளக் கும்ேம:] ஒ
கம் எஞ்சிய ெபா ள்கைள நா ஏம் உற திங்கள் ேபால
திைச விளக்கும் - ஒ
கம் ஈண் வழங்காத ேவதங்களி ம் ல்களி
ள்ள
ெபா ள்கைள ஆராய்ந் இ
கள் ஏம
ம்ப உணர்த்தித் திங்கள் ேபாலத்
திைசகெளல்லாம் விளக்குவிக்கும்;
ஏமம் - இரட்ைச. §கைலநிைறத

ற் றிங்கள் உவைமயாயிற் .

98-100 [ ஒ
கஞ், ெச நர்த் ேதய்த் ச் ெசல்சம
க்கிக், க
ெகா
ெணஞ்செமா களம்ேவட் டன்ேற:] ஒ
கம் ெசல் சமம்
க்கிக் க
ெகாள்
ெநஞ்செமா ெச நர் ேதய்த் $களம்ேவட்டன் - ஒ
கம் தி
ள்ளத் ச்
ெசல்கின்ற ந
நிைலைமையக் ெக த் இவர்கைளக் ெகால்லேவண் ெமன்
க
தல் ெகாண்ட தி
ள்ளத்ேதாேட ெசறப்ப ம் அசுரர் த ேயாைரப் ெபான்றக்
ெக த் க் களேவள்விைய ேவட்ட ;
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சமம் - ந
ஒப்பக்க தா

நிைலைம; அதைனக் ெக த்தலாவ , ேதவைர ம் அசுரைர ம்
ேதவைரக்காத் அசுரைரயழித்தல்.

100-102. [ ஒ
கங் குறவர் மடமகள் ெகா ேபா
நைகயமர்ந் தன்ேற:]

சுப்பின், £மடவரல் வள்ளிேயா

ஒ
கம் குறவர் மடமகள் ##ெகா ேபால் சுப்பின் வள்ளிெயா நைக
அமர்ந்தன் - ஒ
கம் குறவ ைடய மடப்பத்ைத ைடய மகளாகிய வல்

ேபா

ம்

இைடயிைன ைடய வள்ளி டேன மகிழ்ச்சிையப் ெபா ந்திற் ;
-----------# "அந்தணர் - ேவதாந்தத்ைத எக்கால ம் பார்ப்பார்" (ம ைரக். 474, ந.);
"அந்தத்ைத யண வார் அந்தணர்; என்ற , ேவதாந்தத்ைதேய ெபா ெளன்
ேமற்ெகாண்

பார்ப்பாெரன்றவா " (க த். கட. 3, ந.)

@ ஏ ற நா
(ேவ ைர)

- இரக்ைகெபா ந்த ஆராயந்

; ஏமம் கைடக்குைற பட்ட

§ "கைலகள் நிைறந்தி ந்தைமபற்றித் தைலவற்கு ஈண்

மதி உவைமயாயிற் "

(சி பாண். 220, ந.) "நாேடா ம் நிைறந்தமதி உலகறியக் கைல நிரம்பினைம
ேதாற் வித்த ன், உவைமயாம்" (சீவக. 454, ந.)
$ ேபார்க்களத்ைத வி ம்பாநிற்கும் (ேவ ைர)
£ கற்பின் வரலாற்றிைன ைடய வள்ளி நாய்ச்சியார் (ேவ 4ைர)
## வல் சாதக்ெகா

(ேவ ைர)

------------மடவரல் நைகெயனக் கூட் த் தனக்கு ஓரறியாைமேதான் ந் தன்ைம ைடத்தாகிய
நைகெயன் கூ க.
அவெளா

#நைகயமர்த ன் அறியாைம கூறினார். காம கர்ச்சியில்லாத

இைறவன் இங்ஙனம் நைகயமர்ந்தான், உலகில் இல்வாழ்க்ைக நடத்தற் ெகன் ணர்க.
அ , "ெதன்பா

கந்தா ந் தில்ைலச்சிற் றம்பலவன்" (தி வா. தி ச்சாழல், 9)

என்பத ள், "ெபண்பா கந்திலேனற் ேபதா யி நிலத்ேதார், விண்பா
வர்காண் சாழேலா" என்பதனா ணர்க.
விாிந்தன்

(92) ெகா த்தன்

(94) ேவட்டன்

ஓர்க்கும் (96) விளக்கும் (98) என்பன

(100) நைகயமர்ந்தன்

ற் ச் ெசால்.

ேயாெகய்தி

(102)
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102-3. [ ஆங்கம்
அ

வி

ஆங்கு

க

வி

க

ைறநவின் ெறா க

ம் - அவ்வா

ைற நவின்

க ம்,

ஒ க ன் - அத்ெதாழில்களிடத் ச் ெசய் ம்

ைறைமகைளப் பயின்

நடத் ைகயினாேல அம் கங்க

104-6. [ஆரந் தாழ்ந்த வம்பகட்
சுடர்வி

ன்:]

, வண் கழ் நிைறந்

க்குப் ெபா ந்த,

@மார்பிற், ெசம்ெபாறி வாங்கிய ெமாய்ம்பிற்

வசிந் வாங்கு நிமிர் ேதாள்:]

ஆரம் தாழ்ந்த அம்பகட் மார்பின் ெசம்ெபாறி வாங்கிய ேதாள் - ெபான்னாற்ெசய்த
ஆரந்தங்கிய அழைக ைடத்தாகிய ெப ைமைய ைடய மார்பிற்கிடக்கின்ற உத்தம
இலக்கணமாகிய சிவந்த ன் வாியிைன ம் தன்னிடத்ேத வந் வி ம்ப
வாங்கிக்ெகாண்ட ேதாள்,
வாங்கிய ெவன்றார், அவ்வாி ேதாளள ம் வந் கிடந்தைம ேதான்ற; "வைரயகன்
மார்பிைட வாி
ன் ள" (சீவக. 1462) என்றார் பிற ம்.
ெமாய்ம்பின் வண் கழ் நிைறந் - தம் ைடய வ யினாேல ெபாிய கழ்
நிைறயப்பட் ,
சுடர் வி

வசிந்

வாங்குேதாள் - சுடைர ைடய பைடக்கலங்கைள ெயறிந்

பைகவர்மார்ைபப் பிளந்

அவற்ைற வாங்குேதாள்,

சுடைர ைடய பைடக்கலங்கைளச் சுடெரன்றார்; அஃ

ஆகுெபயர்.

--------# (பி-ம்.) 'நைகயமர்தல் இன்றியைமயாைம'
@ மார்பிேல சீேதவிையக் ைகக்ெகாண்ட வ யிைன ைடய, ஒளிவிட்
வளவிய கழ் நிைறந் வளர்ந் நீண் நிமிர்ந்த ேதாள்கள் (ேவ ைர)
-------------நிமிர் - ேதாள் - ெப கு ேதாள்,
நிைறந் நிமிர்ேதாெளன்க.
வசிந்ெதன்ப பிளந்ெதன் ம் ெபா ட்டாத ன், ெசய்வதன் ெதாழிற்கும்
ெசய்விப்பதன் ெதாழிற்கும் ெபா . அசுரர் த ேயாைர அழிக்குங்காலத் ப்
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பன்னி ைகயி

ம் பைடக்கலேமந் வெனன்

னஞ்சுவர மண்

(58) என்றதனா

உணர்க; அஃ

அ ேவ ைகயி

ணர்க.

வசிந்ெதன்பதற்குப் பைடக்கலங்களால் வ ப்பட்ெடன்

ெபா

ைரத்தல்

#இைறவனாத ற் ெபா ந்தா .
இனி ெமாய்ம்பிைன ைடத்தாய் ஒளிவிட் நிைறந் வைளயேவண் மிடம்
வைளந் நிமிரேவண் மிடம் நிமி ம் ேதாெளன் ம் உைரப்பர். இதற்கு
வசிந்ெதன்பைனத் ெதா ெயா ெகாட்ப (114) மணியிரட்ட (115) என ேமேல கூட் க.
இனி, அைவ ேபார்ெசய்யாக்காலத்
கூ கின்றார்.
அத்ேதாள்களில் ஒ ைகெயன்க.

இங்ஙனமி க்குெமன்

அவற்றின் இயல்

107. [ விண்ெசலன் மரபி ைனயர்க் ேகந்திய ெதா ைக:] ஒ ைக@விண் ெசலல்
மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்திய - ஒ ைக எக்கால ம் ஆகாயத்ேத இயங்குதல்
ைறைமயிைன ைடய ெதய்வவி

க

க்குப் பா காவலாக ெவ த்த ;

108. [ உக்கஞ் ேசர்த்திய ெதா ைக:] ஒ ைக உக்கம் ேசர்த்திய

- ஏந்தியைகக்கு

இைணந்தைக ம ங்கிேலைவத்த ;
என்ற

- ஞாயிற்றின்ெவம்ைமையப் பல்

யி ம் ெபா த்தலாற்றா ெவன்

க தித்

§தமத ளினாற் சுடெரா திாிந் அவ்ெவம்ைமையப் ெபா க்கின்ற
னிவைரப்பா காக்கேவ உலகத்ைதத் தாங்கிக் காத்ததாயிற் . இதனாேன இக்ைக
மாயி ண் ஞாலம வின்றி விளங்கப் பல்கதிர் விாிந்த

கத்திற்கு (91 - 2) ஏற்ற

ெதாழில்ெசய்ததாயிற் . இ , "நிலமிைச வாழ்ந ரலமர றீரத், ெத கதிர்க் கன
ெவம்ைம தாங்கிக், கா

ண வாகச் சுடெரா

( றநா. 43 : 1 - 4) என்ற றப்பாட்டா

ெகாட்கும், அவிர்சைட

னிவ

ம ள"

ணர்க.

மன ம் க ம் ைக ம் ஒ ெதாழிைலச் ெசய்த ன், ஏைனக்ைக ெதாழி ன்றி
ம ங்கிேல கிடந்த .
------------# இங்ேக இவ்வா

கூறிய , "வாண்மிகு வயெமாய்ம்பின்" (பாி. 9 : 57)

என்பதற்குப் பாிேமலழகர், 'வாட்ட ம் ெந ங்கிய ெவற்றிெமாய்ம்பிைன ைடய
கன்' என்ெற திய உைரையக் க திப் ேபா

ம்.
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@ ஆகாயத்திேல இயக்கத்ைத
§ "சுடெரா

திாித

னிவ

ைறைமயாக ைடய ேதவர்க்கு (ேவ ைர)
மமர ம்" (சிலப். ேவட் வ. 18)

------------109 - 10. [ நலம்ெப

க ங்கத் க் குறங்கின்மிைச யைசஇய ெதா ைக, அங்குசங்

கடாவ ெவா ைக:] ஒ ைக அங்குசம் கடாவ ஒ ைக நலம்ெப #க ங்கத்
குறங்கின்மிைச அைசஇய - ஒ ைக ேதாட் ையச் ெச த்தாநிற்க மற்ைறக்ைக
ெசம்ைமநிறம்ெபற்ற ஆைடைய ைடத்தாகிய
இஃ

யாைனேய வார்க்கு இயல்ெபன்

வ ங்கால் யாைண ேமல்வந்
காத

வந்

வியப்ைப ம் க ைமைய
இதனாேன, $அசுரர்வந்

கூறினார். தன்ைன வழிப வாாிடத்

அ ள்ெசய்தல் இயல்பாக ன், இக்ைககள்

வரங்ெகா த்த

110 - 11. இ ைக @ஐ இ

ைடயின் ேமேல கிடந்த ;

கத்திற்கு (94) ஏற்றவா ணர்க.
வட்டெமா

எஃகு §வலம்திாிப்ப - இரண் ைககள்

ைடய பாிைச டேன ேவைல ம் வலமாகச் சுழற்ற,
ேவள்விையக் ெகடாமல் அவைர ஓட் தற்கு இவற்ைறச்

சுழற் த ன் ேவள்வி ஓர்க்கு கத்திற்கு (96) இக்ைககள் ஏற்றவா ணர்க.
111 - 3. ஒ ைக £மார்ெபா விளங்க ஒ ைக ##தாெரா ெபா ய - னிவர்க்குக்
தத் வங்கைளக்கூறி உைரயிறந்தெபா ைள உணர்த் ம் காலத் ஒ ைக மார்ேபாேட
விளங்காநிற்க, ஒ ைக மார்பின் மாைல தாழ்ந்ததேனாேட ேசர்ந்
என்ற

அழகுெபற,

: இைறவன் ேமான த்திைரயத்தனாய்த் தானாேய யி ந்

காட்ட

@@ஊைமத்தசும் ள் நீர்நிைறந்தாற்ேபாலஆனந்த மயமான ஒளி
மாணாக்கர்க்கு நிைறத ன், அதற்குாிய ேமான த்திைர கூறிற் ; "தன்ைன

ன்னி

ெயன்ைன யாக்கிய ேபாழ்ேத யானவ னாயிேனன்" (க த். 43, ந. ேமற்.)
என்பதனா ணர்க.
இக்ைககள் எஞ்சிய ெபா ள்கைள விளக்கு

கத்திற்கு (97-8) ஏற்றவா ணர்க.

-------------# ைடைவ (ேவ ைர)
@ ஐந்தாகிய ெப த்த பாிைச;பத் த் தி
ேகடகெமனி மைம ம் (ேவ ைர).
§ ெவற்றிெபறச் சுழற்ற (ேவ ைர)

கத்திைன ைடய
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$ "அந்தண்மைற ேவள்வி காவற்கார "(தி ப்.); "அறங்குல
வார்வயிற்றி னழ

ள, மறங்குல

மகத்தழ

ம ணமட

ேவெல த்த குமரேவல்" (தி விைள. கட ள்.)

£ மார்பினிடத்ேத ெமௗனமந்திரத்ைதப் ேபணாநிற்க (ேவ ைர)
## தார் - மார்பி
கட ள்.)

ள்ளமாைல ; "வண்ண மார்பிற் றா ங் ெகான்ைற" ( றநா.

@@ ஊைமத்தசும் - வாயில்லாதகுடம்; "குவிவா யைமயாக் குட நிைற
தீநீர், .............

ாிய

மிறந்த

ேயான்

ய்ைம, ய ளினன்" (ஞானாமிர்தம், 47)

------------113-5. [ ஒ ைக, கீழ் ழ் 1ெதா ெயா மீமிைசக் ெகாட்ப ெவா ைக, பா ன்
ப மணி யிரட்ட:] ஒ ைக ெதா ெயா மீமிைச ெகாட்ப கீழ் ழ் ஒ ைக பா இன்
ப மணி இரட்ட - ஒ ைக ெதா ெயா ேமேல சுழன் களேவள்விக்கு த்திைர
ெகா ப்பக் கீேழ ழ்ந்த மற்ைறக்ைக ஓைசயினிதாகிய ஒ க்கின்ற மணிைய
மாறிெயா க்கப்பண்ண,
இக்ைக களேவள்வி ேவட்கின்ற

கத்திற்கு (99 - 100) ஏற்றவா ணர்க.

115 - 7. ஒ ைக நீல் நிற விசும்பின் ம
ளி ெபாழிய ஒ ைகவான் அரமகளிர்க்கு
வ ைவ சூட்ட - ஒ ைக நீலநிறத்ைத ைடய ேமகத்தாேல மிக்க மைழையப்
ெபய்வியாநிற்க, ஒ ைக ெதய்வமகளிர்க்கு மணமாைலையச் சூட்ட,
என்ற

: வள்ளிெயா

நைகயமர்ந்த கம் (100 - 102) உலகிற்கு இல்வாழ்க்ைக

நிகழ்த் வித்ததாக ன்,2அவ்வில்வாழ்க்ைக நிகழ்த் தற்கு மைழையப் ெபய்வித்த
ஒ ைக; ஒ ைக இல்வாழ்க்ைக நிகழ்த்தற் ெபா ட்
சூட் ற்ெறன்றவா .

மணமாைலையச்

117-8. 3ஆங்கு அ பன்னி ைக ம் பால் பட இயற்றி - அப்ப ேய அந்தப்
பன்னிரண்

ைக ம்

கங்களில் ஒ
(100) ஒ
(94) அம்

கத்தின் பகுதியிேல ப ம்ப

கம் ஓர்க்கும் (96) ஒ

கம் அமர்ந்தன்
வி

க

(102) ஒ

ெதாழில் ெசய் ,

கம் விளக்கும் (98) ஒ
கம் விாிந்தன்

ம் அத்ெதாழில்களிடத் ச் ெசய் ம்

நடத் ைகயினாேல (103) அம் கங்க

(92) ஒ

கம் ேவட்டன்
கம் ெகா த்தன்

ைறைமகைளப் பயின்

க்குப் ெபா ந்தத் ேதாள்களில் (106) இ ைக

(110) திாிப்ப (111) ஒ ைக விளங்க (112) ஒ ைக ெபா ய (113) ஒ ைக ெகாட்ப
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(114) ஒ ைக இரட்ட (115) ஒ ைக ெபாழிய (116) ஒ ைக சூட்ட (117) ஒ ைக
ஐயர்க்ேகந்திய
அைசந்த

(107) ஒ ைக உக்கஞ் ேசர்த்திய

(109) அப்ப ேய பன்னி ைக ம்

(108) ஒ ைக கடாவ (110) ஒ ைக

கத்தின் பகுதியிேல ப ம்ப

ெதாழில்

ெசய்ெதன இச்ெசான்
க்ேகற்பக் ைககைள ம் கங்கைள ம்$மாட்டாக
க்க.
திாிப்பெவன்ப
த ய நிகழ்காலச் ெசயெவெனச்சங்கள் ஏந்திய ேசர்த்தியெதன
ற் விைனெகாண்
ந்தன.
--------# பார வைளேயாேட (ேவ ைர)
@ "நீாின் றைமயா

லெகனின் யார்யார்க்கும், வானின் றைமயா ெதா க்கு"

(குறள், 20)
§ ஆங்கு - ஆக (ேவ ைர)
$ மாட்

: 43 - 4-ஆம் அ களின் விேசட ைரையப் பார்க்க.

-------------119. அந்தரம் பல் யம் கறங்க - ஆகாயத்தின
119 - 20. திண் @காழ் வயிர் எ ந்

ந் பி ஒ ப்ப,

இைசப்ப - திண்ணிய வயிரத்ைத ைடய

ெகாம் மிக்ெகா ப்ப,
வால் வைள ஞரல - ெவள்ளிய சங்கு
121. உரம் தைல ெகாண்ட உ ம் இ
ெகாண்ட உ ேமற்றின இ ப் ப்ேபா
122. பல்ெபாறி மஞ்ைஞ ெவல் ெகா

ழங்க,
ரசெமா - வ ையத் தன்னிடத்ேத
ம் ஓைசைய ைடய ரசுடேன.
அகவ - பல பீ ைய ைடய மயில்

அவனாைணயினாேல§ெவன்ெற த்த ெகா யிேலயி ந்
ெபாறி : ஆகுெபயர்.

ஒ யா நிற்க,

123. விசும் ஆறாக - ஆகாயேம வழியாக,
விைர ெசலல்

ன்னி - விைரந்த ெசலவிைன ேமற்ெகாண் ,

124. [ உலகம் கழ்ந்த ேவாங்குயர் வி ச்சீர்:] ஓங்கு உலகம் கழ்ந்த உயர்$வி ச்சீர்
- நன்ைமேயாங்கும் நன்மக்கள் கழ்ந்த உய ம் சீாிைன ைடய கழிைன ைடய,
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125.அைலவாய் £ேசற
தி ப்பதிேயற எ ந்த
குன்றமர்ந் ைறத

ம் நிைலஇய பண் - நாம
த

ரைலவாெயன்

ம்

ம் அவற்கு நிைலெபற்ற குணம்;

ாியன்; அதாஅன்

(77) ேவழேமல் ெகாண்

(118) கறங்க (119) இைசப்ப ஞரல (120) அகவ (122)
ேசற ம் நிைலஇயபண்ெபன
க்க.

(82) இயற்றிக்

ன்னி (123) அைலவாய்ச்

அதாஅன் - அ வன்றி,
தி வாவினன்கு
126. சீைர ைதஇயெவன்ப
ெதாடர்.

தல்

னிவர்

ற் க (137) என்

ந் ைண ம் ஒ

----------@ காிய ெகாம் (ேவ ைர)
§ "ெச ப் கன் ெற த்த ேச

யர் ெந ங்ெகா " (

கு. 67)

$ வி மிய அழகு (ேவ ைர)
£ ேசறல் - ெசறிதல் (ேவ ைர)
---------------சீைர #ைதஇய உ க்ைகயர் - மர ாிைய உைடயாகச் ெசய்த உைடயிைன ைடயர்,
இதற்குக் @கற்ேறாய்த்தல்
126 - 7. சீெரா
நிறத்தா

த

யன ெசய்த உ க்ைகயெரன்பா

வலம் ாி ைர ம் வால்§நைர

ளர்.

யினர் - அழேகா

ம் வலம் ாிச்சங்கிைன ெயாக்கும் ெவள்ளிய நைர

வ வா

ம்

யிைன ைடயர்,

128. மாசுஅற இைமக்கும் உ வினர் - $எக்காலத் ம் நீரா த ன் அ க்கற
விளங்கும் வ விைன ைடயர்,
128 - 30. மானின் உாிைவ ைதஇய ஊன் ெக மார்பின் என் எ ந் இயங்கும்
யாக்ைகயர் - கி ட் னாசினம் ேபார்த்த விரதங்களால் விட்ட பட் னியால்
தைசெக கின்ற மார்பிென
ைதஇய மார்ெபன்க.

ம் கள் ேகாைவ ேதான்றி உல ம் உடம்பிைன ைடயர்,

130 - 31. நன்பகல் பல உடன் கழிந்த உண் யர் - எப்ெபா
நன்றாகிய பகற்ெபா

ம்

கர்தற்கு

கள் பல ம் ேசரக்கழிந்த உணவிைன ைடயர்,
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இ

மாேதாபவாசங் கூறிற் .

131 - 2. இகெலா

ெசற்றம் நீக்கிய மனத்தினர்-மா பாட்ேடாேட ெந ங்கால

நிற்கும் ெசற்றத்திைன ம் ேபாக்கிய மனத்திைன
பைகைம ெந ங்காலம் நிகழ்வ ெசற்றம்.

ைடயர்,

132-3. [யாவ ங், கற்ேறா ரறியா வறிவினர்] £கற்ேறார் யாவ ம் அறியா அறிவினர்
- பலவற்ைற ம் கற்ேறார் சிறி ம்அறியப் படாத இயல்பான அறிவிைன ைடயர்,
133 - 4. கற்ேறார்க்கு தாம் வரம் ஆகிய தைலைமயர் - பலவற்ைற ம் கற்ேறார்க்குத்
தாம் எல்ைலயாகிய தைலைமைய ைடயர்,
என்ற

கல்விையக் கைரகண்டா ெரன்றவா .

134 - 5. காமெமா

க

சினம் க ந்த ##காட்சியர் - ஆைசேயாேட க ய

சினத்ைத ம் ேபாக்கின அறிவிைன ைடயர்,
@@ேகாபத்தின் பின்னாகச் சிறி

ெபா

நிற்ப

சினம்.

------------# ைதத்த (ேவ ைர)
@ கற்ேறாய்த்தல் - காவிக்கல்ைலக் கைரத்த நீாில் ேதாய்த்தல்.
§ நைரக்ெகாண்ைடயிைன
$ "நீர்பலகான்

ைடயார் (ேவ ைர)

ழ்கி நிலத்தைசஇத் ேதா

டீஇ" ( . ெவ. 168)

£ யாவ ம் கற்ேறார் - எவ்வைகப்பட்ட ெபா ளிைன ம் கற்
(ேவ ைர)
## ேதாற்றத்திைன
@@ "ேகாபம் நீட் த்

வல்

நர்

ைடயார் (ேவ ைர)
நிற்கின்ற

சினம்" என்பர் பின்; சி பாண். 210, உைர,

-----------135-6. இ ம்ைப யாவ ம் அறியா இயல்பினர் -@தவத்தான் ெமய்வ த்தம்
உளேவ

ம் மனத்தான் வ த்தம் சிறி மறியப்படாத இயல்பிைன ைடயர்,

ேம வர - தி

ள்ளம் ெபா ந் தல் வர,
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137. § னி இல் காட்சி
அறிவிைன ைடய

னிவர்

னிவர்

உ க்ைகயர் (126)

ன் க - ஒ வ ட

ம் ெவ ப்பில்லாத நல்ல

ன்ேன ெசல்ல,

யினர் (127) உ வினர் (128) யாக்ைகயர் (130) உண் யர்

(131) மனத்தினர் (132) அறிவினர் (133) தைலைமயர் (134) காட்சியர் (135)
இயல்பினராகிய (136)

னிவர் (137) ேமவர (136)

138. ைக கந்தன்ன என்ப
பா வாைரக் கூறிற் .
$ ைக

கந்தன்ன மாசு இல்

ற் க (137) ெவன

தல் ேமவலர் (142) என்

உைட - ைகைய

ெதய்வத்தன்ைமயால் அ க்ேகறாத

ந்

க்க.

ைண ம்

கந்தாெலாத்த;

ய உைடயிைன ம்,

139. £ ைக வாய் அவிழ்ந்த தைக சூழ் ஆகத்

-

ைக வாய் ெநகிழ்ந்த மாைல

சூழ்ந்த மார்பிைன ம்,
கட் த

ற் றைகெயன்றார், மாைலைய; ஆகுெபயர்.

140 - 41. ெசவி ேநர் ைவத்த ெசய் உ திவவின் நல் யாழ் நவின்ற -##எஃகுச்
ெசவியாேல சு திையயளந் நரம்ைபக் கட் ன சுற் த
ம் வார்க்கட் ைன ைடய
நன்றாகிய யாழின் இைசயிேல பயின்ற,
141 - 2. நயன் உைட ெநஞ்சின் @@ெமன்ெமாழி ேமவலர் இன் நரம் உளர ஈர ைடய ெநஞ்சாேல எக்கால ம் ெமல் ய வார்த்ைத ெசால் தைலப் ெபா ந்திய
கந்த வர் இனிய நரம்ைப வாசிக்க,
நவின்ற நயெனன்க.
----------@ "இலக்க

டம்பி ம்ைபக் ெகன்

கலக்கத்ைதக், ைகயாறாக் ெகாள்ளாதா

ேமல்" (குறள். 627).
§

யரமில்லாத ேதாற்றம் (ேவ ைர)

$ ைகையக் ைகயாேல

கந்தாற் ேபான்

ெநாய்யவாய (ேவ ைர)

£ ெமாட் ப் க் கிண்கிணிவாய்க் ெகாண்ட பக்குவத்திேல கட் ன மாைல சூழ்ந்த
மார்பிைன ம் (ேவ ைர)
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## எஃகுச் ெசவி ெசவிகள்

வைகச் ெசவியி

ம் தைலயான கூாிய ெசவி; "எஃகு ண்

ழ" (சீவக. 2718) ; "எஃகுச் ெசவித் ேதவர்கள்" (தக்க. 610, உைர)

@@ ெமத்ெதன்ற ெசாற்ேசர்ந்ேதாராகிய வித்தியாதரர் (ேவ ைர)
--------------143. ேநாயின்ெறன்ப
தல் மகளிர் (147) என் ந் ைண ம் பா மகளிைரக்
கூறிற் .
ேநாய் இன் இயன்ற யாக்ைகயர் - மக்க க்குாிய ேநாய் இல்ைலயாக நி மித்த
உடம்பிைன ைடயராய்,
143 - 4. மாவின் அவிர் தளிர் ைர ம் ேமனியர் - மாவின

விளங்குகின்ற

தளிைரெயாக்கும் நிறத்திைன ைடயராய்,
144 - 5. அவிர்ெதா ம் ெபான் உைர க க்கும் திதைலயர் - விளங்குந்ேதா ம்
ெபான்

ைர விளங்கினாற்ேபா

ம்

த்தியிைன ைடயராய்,

145 - 7. இன் நைக #ப மம் தாங்கிய பணிந்

ஏந்

அல்குல்@மாசு இல்

மகளிெரா - கட்கினிய ஒளியிைன ைடய பதிெனண்ேகாைவயாகிய §ேமகைல
யணிந்த தாழேவண் யவிடம் தாழ்ந் உயரேவண் யவிடம் உயர்ந்த
அல்குைல ைடய குற்றமில்லாத கந்த வ மகளிேராேட,
ம

இன்றி விளங்க - குற்றமின்றாய் விளங்கா நிற்க,

உைடயிைன ம் (138) ஆகத்திைன
யாக்ைக (143)

ைடய (139) ெமன்ெமாழி ேமவலர் (142)

த யவற்ைற ைடயராய், மாசில்லாத மகளிேராேட ம வின்

விளங்க (147) இன்னரம் ளர (142) ெவன
148. $க ெவா
கிடந்த

ஒ ங்கிய

க்க.

ம் உைட வால் எயி

- நஞ்சுடேன உைறக்குள்ேள

ைளயிைன ைடய ெவள்ளிய எயிற்றிைன ம்,

மிடற்றினஞ்சு தன்னிடத்ேத ேதான் த ன், 'க ெவா ' என்றார். £எயி
காளாத்திாி, யமன், யம

திெயன நான்காம்.

149. அழெலன உயிர்க்கும் அஞ்சு வ
ெநட் யிர்ப் க் ெகாள்

: காளி,

க

திறல் - ெந ப்ெபன்

ம்ப

ம் கண்டார்க்கு அச்சந்ேதான் ம் க ய வ யிைன

ைடய,

67

150. பாம் பட ைடக்கும் - பாம் ப ம்ப

அ க்கும்,

----------# அைரப்பட் ைக (ேவ ைர)
@ ெதய்வக் குறத்திகேளாேட (ேவ ைர)
§ ேமகைல ெயன்ப

காஞ்சி

தல் விாிசிைக யீறாக உள்ளவற்றிற்குப்

ெபா ப்ெபயர் (பாி. 10 : 11, பாிேமல்.); "எண்ேகாைவயாகிய ேமகைல" (க த். 56 : 912, ந.)
$ ஒெடா ங்கிய - ஒ ங்கி ஓடப்பட்ட (ேவ ைர)
£ இப்பற்களின் இயல் , சித்தரா டம், சிந்தாமணி
கூறப்பட் ள்ள ; "காளி காளாத்திாி

தி யம

த

யவற்றிற்

தி" என்பர் ; தக்க. 155, உைர.

------------150 - 51. பல் வாி ெகா சிைற ள் அணி நீள் ெகா ெசல்வ ம் பலவாியிைன ைடத்தாகிய வைளந்த சிறகிைன ைடய க டைன யணிந்த நீண்ட
ெகா யிைன ைடய தி மா

ம்,

151 - 4. [ ெவள்ேள , வலவயி
விளங்கு மிைமயா

க்கண்,

#வலம் வயின் ெவள்ேள

யாிய பலர் கழ் திணிேதாள், உைமயமர்ந்

ெவயின்

க்கிய

ரண்மிகு ெசல்வ

ம்:]

உயாிய ெசல்வன் - ெவற்றிக்களத்ேத ெவள்ளிய

ஏற்றிைன ெவற்றிக்ெகா யாக எ த்த உ த்திரன்,
உைம அமர்ந்

விளங்கும் ெசல்வன் - இைறவி ஒ பாகத்ேத ெபா ந்தி விளங்கும்

ெசல்வன்,
பலர் கழ் திணி ேதாள் - பல ம் கழ்கின்ற சிக்ெகன்ற ேதாளிைன ம்,
இைமயா க்கண் ெசல்வன் - இதழ் குவியாத ன் கண்ணிைன
ைடய
ெசல்வன்,
எயில்
ெசல்வ

க்கிய

ரண் மிகு ெசல்வ

ம் -

ப் ரத்ைதெயாித்த மா பா

மிக்க

ம்,

155. ற் ப்பத் அ க்கிய நாட்டத்
என்ற ஆயிரங்கண்ெணன்றவா .

-

ற்ைறப்பத்தாக அ க்கிய கண்ணிைன ம்,
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155 - 6.
பல் ேவள்வி ற்றிய ெவன் அ ெகாற்றத் - ெறன்
எண்ணாகிய பலேவள்விகைள ேவட்
த்ததனாற்ெபற்ற பைகவைர

ம்

ெவன் ெகால்கின்ற ெவற்றியிைன ம்,
157. [ ஈாிரண் ேடந்திய ம ப்பின் :] ஏந்திய ஈாிரண்

ம ப்பின் - தைலகள்

ஏந்தியி க்கின்ற நான்காகிய ெகாம்பிைன ம்,
எழில் நைட - அழகிைன ைடய நைடயிைன ம்,
158. தாழ் ெப
ைகயிைன

@தட ைக - §நிலத்ேத கிடக்கின்ற ெபாிய வைள விைன ைடய

ைடய,

158 - 9. உயர்த்த யாைன எ த்தம் ஏறிய தி கிளர் ெசல்வ ம் - எல்லாரா ம்
உயர்த் ச் ெசால்லப்ப கின்ற யாைனயின் றக்க த்திேல ஏறிய தி மகள் விளங்கும்
இந்திர ம்,
உயர்ந்த: உயர்த்தெவன விகார மாம்.
நாட்டத்திைன ம்(155) ெகாற்றத்திைன
ம ப் (157)

ைடய (156) ெசல்வெனன்க.

த யவற்ைற ைடய யாைன (158) ெயன்க.

---------# வலவயின் உயாிய - ெவற்றியினால் ஏறிய (ேவ ைர)
@ "தடெவன் கிளவி ேகாட்ட ஞ் ெசய் ம்" (ெதால். உாி. சூ. 23)
§ "ஈர்ந் நிலந் ேதா

மி ம்பி த் தடக்ைக" (சி பாண். 19); "இ ம்பிணர்த்

தடக்ைக யி நிலஞ் ேசர்த்தி" (குறிஞ்சிப். 163)
-------------160-61. நால் ெப ெதய்வத் நல் நகர் நிைலஇய உலகம் காக்கும் ஒன்
ாி
ெகாள்ைக - நான்காகிய ெபாிய ெதய்வத்ைத ைடய நன்றாகிய ஊர்கள் நிைலெபற்ற
உலகத்ைதக் காக்கும் ஒ ெதாழிைலேய வி ம்பிய ேகாட்பாட்ைட ைடய ெசல்வன்
(151) என

ன்ேன கூட் த் தி மா

க்கு அைடயாக்குக.

#நாற்ெப ந் ெதய்வமாவன : இந்திரன், யமன், வ ணன், @ேசாமெனன்
ெதய்வங்கள்.
162. பலர் கழ்

ம்

வ ம் தைலவராக - பல ம் கழ்கின்ற அயன்அாி அரெனன்

வ ம் தத்தமக்குாிய ெதாழில்கைள

ன் ேபால நிகழ்த்தித் தைலவராகேவண் ,

ம்
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என்ற : பிள்ைளயார் அயைனச்சபித்த ன், அயன் பைடத்தற்ெறாழிைலத் தவிரேவ
ஏைனயி வர்க்கும் காத்தற்ெறாழி ம் அழித்தற்ெறாழி ம் இன்றாமாக ன் வ ம்
தத்தமக்குாிய ெதாழில்கைளப் ெபற் த் தைலவராகெவன்றார்.
163-5. [§ஏ
ஞாலந் தன்னிற் ேறான்றித், $தாமைர பயந்த தாவி
ெவா வற் சுட் :]

ழி, நான் க

ஞாலம் தன்னில் ேதான்றி£ஏம் உ நான் க ஒ வன் சுட் - பிள்ைளயார்
சபித்தலாேல மண்ணிடத்ேத ேதான்றி மயக்க
கின்ற நான்கு கத்ைத ைடய
அயைனப் பைழய நிைலயிேல நி த்தக் க தி,
தாமைர பயந்த ஊழி தா இல் ஒ வன் - தி மா

ைடய தி

ந்தித் தாமைர ெபற்ற

ஊழிகேடா ம் தன் பைடத்தற்ெறாழி ல் வ த்தமில்லாத ஒ வன் (165),
-------------# நாற்ெப ந் ெதய்வம் - அந்தணர் ெதய்வம், அைரயர்ெதய்வம், வசியர் ெதய்வம்,
சூத்திரர்ெதய்வம்; என்பைதச் சிலப்பதிகாரத் க் (அழற்ப காைதயிற்) கண் ெகாள்க
(ேவ ைர)
@ ேசாமன் - குேபரன்.
§ஏ

ஞாலம் - ஐயம் மிக உைடத்தாய

மி (ேவ ைர)

$ தாமைர பயந்த தாவி
ழி நான் கெவா வற் சுட் ேதான்றி - தாமைரப் வின்
கட்ேடான்றி ேக ல்லாத காலத்திைன ைடய நான் கனாகிய அய க்காக ன்
ெசான்ன வ ம் மியின்கண் வந் ேதான்றி; அ , பிள்ைளயார் அயைனச்
சிைறயி ைகயில் அவர் எ ந்த ளியி க்கும் தி வாவினன்கு யிற் ெசன் அயைன
வி விக்கப் மியின்கண் வந்தெதனக் ெகாள்க (ேவ ைர)
£ "ஏ
ேதர்" (க

க ந்திண்ேடர் - பைகவர் மயக்க

தற்குக் காரணமான க ய திண்ணிய

த். 27 : 25, ந.)

----------இனித் தாமைரெயன்
அய மாம்.
பயந்த ஒ வெனன்க.
சாபெமன்ற

ம் எண்ைணத்தந்த அழிவில்லாத ஊழிக் காலத்ைத ைடய

: பிள்ைளயார் அசுரைரயழித் த் ேதவைரக் காத்தற்கு இந்திரன்மகள்

ெதய்வயாைனயாைர அவர்க்குக் ெகா த்தவிடத்ேத, பிள்ைளயார் தம் ைகயில் ேவைல
ேநாக்கி, "நமக்கு எல்லாந்தந்த

இவ்ேவல்" என்ன, அ கி ந்த அயன், "இவ்ேவ ற்கு
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இந்நிைல என்னால் வந்ததன்ேறா" என்றானாக, "நங்ைகயில் ேவ
ெகா ப்பெதா சத்தி ண்ேடா" என்
ெசல்வாய்"என்ற சாபத்ைத.

க்கு நீ

ேகாபித் , "இங்ஙனங் கூறிய நீ மண்ணிைடச்

#காண் வர - அழகு ேதான்ற,
166. @பக ல் ேதான் ம் இகல் இல் காட்சி - ஒ ெபா ள் பலவாமா
பகுத் க்காண்டற்கண் ேவ படத் ேதான் ம் தம் ள் மா பா ல்லாத
அறிவிைன ைடய,
167. §நால் ேவ

இயற்ைக பதிெனா

இயல்பிைன ைடய
என்ற

ப்பத்

வெரா

- நான்காகிய ேவ பட்ட

வ ம்,

: ஆதித்தன், உ த்திரன், வசு, ம த் வெனன்

ம் ஒேராேவார் ெபா ள்கள்

பலவாகப் பகுக்குங்காற் பன்னி வர் பதிெனா வர் எண்மர் இ வராகப் பகுக்க,
நான்கு கூறாய்

ப்பத்

வ ராயினாெரன்றவா ; பதிெனா வராகிய

வெரன்க.

அவர் ஆதித்தர் பன்னி வ ம், உ த்திரர் பதிெனா வ ம், வசுக்கள் எண்ம ம்,
ம த் வர் இ வ மாம்.
ஒ : எண்ெணா :
168. $ஒன்பதிற்

இரட்

உயர்நிைல ெபறீஇயர் - பதிெனண் வைகயாகிய உயர்ந்த

நிைலையப் ெபற்றவ ம்,
என்ற

பதிெனண்கணங்கைள. அவர் ேதவ ம், அசுர ம், ைதத்திய ம், க ட ம்,

கின்னர ம், கிம்

ட ம், இயக்க ம், விஞ்ைசய ம், இராக்கத ம், கந்த வ ம்,

சித்த ம், சாரண ம்,

த ம்,

ைபசாசகண ம் தாராகண ம், நாக ம், ஆகாயவாசிக
ேயா ெமனவிவர்; இதற்குப் £பிறவா
ெபறீஇயர் : ெதாழிற் ெபயர்.

ம், ேபாக மி

ைரப்பர்.

-----------# காண்வர - காட்சிெபற (ேவ ைர)
@ பகலாகிய அ க்கைனப் ேபாலத் ேதான்றாநின்ற (ேவ ைர)
§ நால் ேவ
$ பதிெனண்

இயற்ைக - சாேலாகம், சாமீபம், சா பம், சா ச்சியம் (ேவ ைர)
மியின் மிக்க பதங்கைளப் ெபற் ைடயர் (ேவ ைர)
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£ றநா

, கட ள் வாழ்த்

கூறப்பட்டவற்றிற்குப் ெப ம்பா
தரர்க டர், ெபான்னமர்

உைரயில் பதிெனண்கணங்கைள இங்குக்
ம் ஒப்பேவ விாிப்பர்; "கின்னரர் கிம்

தர் கழியக்கர் - மன்

டர் விச்சா

ம், உரகர் சுரர்சா ரணர் னிவர்

ேமலாம், பரகதிேயார் சித்தர் பலர்", "காந்த வர் தாரைககள் காணாப் பசாசகண,
ேமந்

கழ் ேமய விராக்கதேரா - டாய்ந்ததிறற், ேபாகா வியல் ைடய ேபாக மி

ேயா டேன, யாகாச வாசிகளா வார் " (சிலப். 5; 176-8, அ யார், ேமற்.); பிங்கலந்ைத
த ய நிகண் களில் இவ்வாேற கூறப்ெபற்றி க்கின்றன. "ேப ம் த ம்
பாம் மீறாகிய பதிெனண்கணம்" (ெதால். ெபா ள். சூ. 256) என்
"பதிெனண்கணங்களாவன ேதவகணம் பிதிரர்கணம்
தக்கயாகப் பரணி உைரயாசிாிய ம் எ
வர்.

ேபராசிாிய ம்,

த யன" (136) என்

-----------169. மீன்

த்தன்ன ேதான்றலர் - உ க்கள் ெபா

ெபற் த் ேதான்றினாெலாத்த

ேதாற்றத்ைத ைடயராய்,
169 - 70. மீன் ேசர் வளி கிளர்ந்தன்ன ெசலவினர் - மீன்க
ேசர்ந் காற்

லா கின்ற விடத்ைதச்

எ ந்தாெலாத்த ெசலவிைன ைடயராய்,

170 - 71. வளி இைட தீ எ ந்தன்ன திற னர் - காற்றிடத்ேத
ெந ப்ெப ந்தாெலாத்த வ யிைன ைடயராய்,
171 - 2. தீ பட உ ம் இ த்தன்ன குர

னர் - ெந ப் ப் பிறக்க உ ேம

இ த்தாற்

ேபான்ற குர ைன ைடயராய்,
இைவ விைனெயச்ச ற் .
172 - 3. [ வி மிய,

குைற ம ங்கிற்றம் ெப

ைற ெகாண்மார் :] தம் வி மிய

ெப
ைற குைற உ ம ங்கில் ெகாண்மார் -@தம் ைடய சீாிய பைடத்தல் காத்தல்
அழித்தெலன் ம் ெதாழில்கைளப் பண் ேபாலப் ெப
ைறைமயிைனக்
குைறேவண்

நின்

ெப ங்கூற்றாேல

த் க் ேகாடற்கு,

174. அந்தரம் ெகாட்பினர் - ஆகாயத்ேத சுழற்சியிைன ைடயராய், [வந் டன்
காண :] உடன் வந்

காண - ேசரவந்

கா

ம் ப யாக,
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175. தா இல் ெகாள்ைக மடந்ைதெயா

– வ த்தமில்லாத §அ ட்கற்பிைன ைடய

ெதய்வயாைனயா டன்,
----------@ 162-ஆம் அ யின் உைரையப் பார்க்க.
§ 6-ஆம் அ

உைரயின் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க.

----------175-6. [ சின்னாள், ஆவினன்கு
அைசத

ம் உாியன் - ஆவினன்கு

பலர் கழ்

யைசத

ாியன்:] ஆவினன்கு

ெயன்

ம் ஊாிேல சிலநாள் இ ந்த

வ ம் தைலவராகேவண்

(159)

ம் (151)
ப்பத்

ரண்மிகு ெசல்வ

ாியன்;

(162) அதற்குக் குைற பா ண்டாக்கின

நான் கெவா வைனக் க தி (165) ஒன்
ெசல்வ

சின்னாள்

ாிெகாள்ைகப் (161) ள்ளணி நீள்ெகா ச்

ம் (154) யாைனெய த்தேமறிய ெசல்வ

வ ம் (167) பதிெனண்கணங்க

ம் (168) ேதான்றலர் (169)

ெசலவினர் (170) திற னர் (171) குர னர் (172) ெகாட்பினராய் உடன்வந்
(173) வி மிய (172) ெப

ைற குைற

ெமன்ெமாழி ேமவலர் இன்னரம் ளர (142)

ம்

ம ங்கின்

(174) தம்

த் க் ேகாடற்கு (173)

னிவர் (137) ேமவர (136)

காணத் (174) தான் ஆவினன் கு யிேல காண்வர (165) அைசத

ற் கக் (137)

ாியெனன

க்க.

கந்த வர் பாட்டால் (141 - 2) னி தீர்ப்பார்.
னிவர் தம்ைம மறாைமபற்றி ன்ேனெசன்றார்.
இனிச் சித்தன்வாழ்ெவன்

ெசால்

கின்ற ர்

ற்காலத்

ெபயர்ெபற்றெதன் மாம். அ , "நல்லம்பர் நல்ல கு
ெதா

ன் ெறாி ைடத்

ஆவினன்கு

ெயன்

ைடத் ச் சித்தன்வாழ், வில்லந்

- நல்லரவப், பாட் ைடத் ச் ேசாமன் வழிவந்த

பாண் யநின், னாட் ைடத்

நல்ல தமிழ்" என்

ஒளைவயார் கூறியதனா

ணர்க;

#சித்த ெனன்ப பிள்ைளயாரக்குத் தி நாமம்.
அதாஅன் - அ வன்றி.
தி ேவரகம்
177. இ
ன் எய்திய 2இயல்பினின் வழாஅ - ஓதல் ஓ வித்தல் ேவட்டல்
ேவட்பித்தல் ஈதல் ஏற்றெலன் ம் ஆறாகிய நன்ைம ெபா ந்திய இலக்கணத்தில்
வ வாமல்,
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வழா , வழாமல் வ வாமெலனத் திாிக்க.
178. இ வர் சுட் ய பல் ேவ ெதால் கு - தா ம் தந்ைத மாகிய இ வர்
குலத்ைத ம் உலகத்தார் நன்ெறன் மதித்த பலவாய் ேவ பட்ட பைழய கு யிற்
பிறந்த இ பிறப்பாளர் (182),
கு

- §குண் னர், காசிபர் என்றாற்ேபால்வன.

-----------#இ

கக்கட ள் ஆயிரநாமத் ள்ஒன் .

@ இயல்பினின் - ஒ க்கத்தினின்; அ

ைவதீக ஆசாரம் (ேவ ைர)

§ (பி-ம்.) 'குண்டலர்'
---------------170 - 80. [ அ நான் கிரட் யிளைம நல் யாண், டாறினிற் கழிப்பிய:] அ நான்கு
இரட் ஆண் நல் ளைம ஆறினில் கழிப்பிய - இ பத் நான்கின் இரட் யாகிய
நாற்பத்ெதட் யாண் நல் ளைமைய ேவதங்கூறிய ெநறியிேல ேபாக்கிய
இ பிறப்பாளர் (182),
இவர் #பிரமசாியங்காத்த அந்தணர்.
அறன் நவில் ெகாள்ைக - அறத்ைத எப்ெபா
181.
வில்வ

ன்

வைக குறித்த @ த்தீ ெசல்வத்

மாகிய §

ன்

கா கபத்தியம் என்

ம்

ன்

தீயா

பிறப் மாகிய இ பிறப்பிைன
அறிந்

183. ஒன்ப

ச்ச

ண்டாகிய ெசல்வத்திைன
ன் ஒ

ர ம்

ெகாண்ட

ன்

ைடய,

பிறப் ம் பின் ஒ

ைடய அந்தணர்,

வல - தாங்கள் வழிப ங்காலமறிந்

ப் ாியாக்குத ன், ஒன்பதாகிய
ண்ணிய

- நாற்ச ர ம்

வைகையக் க தின ஆகவனீயம் தக்கிணாக்கினி

182. இ பிறப்பாளர் - உபநயனத் க்கு
$ெபா

ம் கூ கின்ற ேகாட்பாட் ைன ம்,

ாி

ண் ஞாண் -

ந்

ேதாத்திரங்கைளக் கூற,

ல் ெகாண்

ைலத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட ஒ

ாி

ன்றாகிய

ைல ம்,

ஞாணிைன ம் (183) ெகாள்ைகயிைன ம் (180) ெசல்வத்திைன
இ பிறப்பாளர் (182) என்க.

ைடய (181)
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184. லரா காழகம் லர உடீஇ - நீரா ங்கால் ேதாய்க்கப்பட்ட க ங்கம்
உடம்பிேல கிடந்

லர உ த் ,

என்ற , ஈரத் டேனயி ந்

வழிப தல் கூறிற் .

185. உச்சி கூப்பிய ைகயினர் தன் கழ்ந்
ைகயிைன ைடயராய்த் தன்ைனத்

- தைலேமேல ைவத்த

தித் ,

------------# "நாற்பத்ெதட் யான்

பிரமசாியங்காத்தான்" (ெதால். கள . சூ. 1, உைர :

இைற. சூ, 1 உைர)
@ த்தீ : ன்றாவன ஒன் ேவதத்ைத வழங்க ம் ஒன் ேதவர்கட்குத்
தட்சிைண ெகா க்க ம் ஒன்
ேலாகத்ைத ரட்ைச பண்ண ம் இவ்வாறாய
(ேவ ைர)
§ இவற் ட் பின்ைனய இரண்டன் வைக ம் இக்காலத்
ேவ பட்
த்த ன், இம்
கூ கின்றனர்.

ன்

த்தீ

வழங்குவனவற்றிற்கு

வைக ம் சாகாேபதமாக இ த்தல் ேவண் ெமனக்

$ உதயகாலத் ம் மத்தியான்ன காலத் ம் அத்தமன காலத் ம் தாபனம்
அ ட்டானம் ைசயாகிய ன் ெதாழிைல ம் யன் ெசய்ய (ேவ ைர)
-------------186. ஆெற த்

அடக்கிய அ

மைற ேகள்வி - ஆெற த்திைனத் தன்னிடத்ேத

அடக்கியி க்கின்ற ேகட்டற்காிய,#மைறய உச்சாிக்கப்ப ம் மந்திரத்ைத,
அ , @"நேமாகுமாராய" என்பதாம்.
187. நா இயல் ம ங்கில் நவில பா

- நாப் ைடெபய ம் அளவிேல பயில

உச்சாித் ,
188. விைர உ
188-9. ெபாி

ந
உவந்

மலர் ஏந்தி - மணமிக்க நறிய
ஏரகத்

ஏரகெமன்கின்ற ஊாிேல இ த்த

உைறத
ாியன்;

ைவ எ த் ,

ம் உாியன் - ெபாி

மகிழ்ந்

75
இ பிறப்பாளர் (182) லர டீஇத் (184) தற் கழ்ந்

(185) ந மலேரந்திக் (188)

கூப்பியைகயராய் (185) நவிலப்பா ப் (187) ெபா தறிந்
ெபாி மகிழ்ந்

(188) ஏரகத் ைறத

§ஏரகம் - மைலநாட்டகத் ெதா
அதாஅன் - அ வன்றி.
குன் ெதாறாடல்
190. $ைபங்ெகா

ம் உாியெனன

வல (182) அதற்குப்
க்க.

தி ப்பதி.

- பச்சிைலக் ெகா யாேல.

எல்லாவற்றி ம் பசுத்தி த்த ற் பச்சிைலெயன் ெபயர்ெபற்ற ; பச்சிைல
ெயன்னா சிைனவிைன தன்ேமேலற்றிப் ைபங்ெகா ெயன்றார்.
நைற காய் - ந நாற்றத்ைத ைடய காைய, அ
இைட இ

சாதிக்காய்.

- ந ேவயிட் ,

ேவலன் - ப மத்தான்,
-----------# "ஐ ைரத் " (

கு. 228) என்பதற்கு, 'தான் வழிப தற்குாிய மந்திரத்ைதத்

ேதான்றாமல் உச்சாித் ' என்ெற திய உைர இங்ேக க தத்தக்க .
@ (பி-ம்.) 'நமக்குமாராய'
§ இதைனச் ேசாழ நாட்
அ ணகிாிநாதர்

ள்ள சுவாமிமைல ெயன்

ம் தலெமன்

ெகாள்வர்

த ேயார்; "காவிாி யாற் க்கு ேளவ , வளைமச் ேசாழநன்

னாட் க்கு ேளரக, நகாிற் சீர்ெப ேமாட்சத்ைத ேயத ெப மாேள", "யா
மைலெகாண் ைகத்த காவிாி றம் சுற் ேமரகமமர்ந்த பச்ைச மயில் ரா"
(தி ப் கழ்); "சீர்ெக ெசந்தி ஞ் ெசங்ேகா ம் ெவண்குன் ம், ஏரக நீங்கா
விைறவன்" (சிலப். குன்றக்.) என்பதன் உைரயினால் ஏரகம் சுவாமிமைலயி ம்
ேவறான ஒ தலெமன் அ ம்பத ைரயாசிாியர் க
வதாகத் ெதாிகின்ற .
$ " ைபங்ெகா ப்படைல - பச்சிைலமாைல" (சிலப். 25 : 44, அ ம்பத.)
--------------191. அம் ெபாதி ட் ல் - அழகிைன ைடத்தாகிய ெபாதிதைல ைடய
தக்ேகாலெமன் ம் த ன் காய்,
அ
ட் ல் ேபாற ற் ட் ெலன்றார்.
விைரஇ - கலந் ,
#குளவிெயா

- காட்

மல் ைக டேன,
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192. @ெவள் கூதாளம் ெதா த்த கண்ணியன் - ெவண்டாளிைய ம்கட் ன
கண்ணிைய ைடயனாய்,
193. ந

சாந்

அணிந்த ேகழ் கிளர் மார்பின் - நறிய சந்தனத்ைதப்

சிய நிறம்

விளங்கும் மார்பிைன ைடய ேவலன் (190),
ேவலன் ைபங்ெகா யாேல (190) ட் ல்விைரஇ (191) நைறக்காய் இைடயி
(190) குளவிெயா (191) கூதாளத்ைத ங் கட் ய கண்ணியனாய் (192),
கண்ணியன்: விைனெயச்ச விைனக்குறிப்
ற் .
194. ெகா

ெதாழில் வல் வில் ெகாைலஇய கானவர் - §ெகா ய ெதாழிைல ைடய

வ யவில்லாற் ெகால்

தைலச்ெசய்த குறவர்,

'குைலஇய' என்ற பாடத்திற்குவில்ைலவைளத்த கானவெரன்க; எனேவ ேகாறல்
ெபற்றாம்.
195. $நீ

அைம விைளந்த ேதன் கள் ேதறல் - ெந கின

ங்கி ேல யி ந்

ற்றின ேதனாற்ெசய்த கட்ெடளிைவ,
196. குன்றகம் சி கு

கிைள டன் மகிழ்ந்

இ க்கின்ற சுற்றத்ேதாேட உண்
197. ெதாண்டகம் சி
சி பைறயின

- மைலயிடத் ச் சிறி

ஊாிேல

மகிழ்ந் ,

பைற குரைவ அயர - அந்நிலத் க்குாிய ெதாண்டகமாகிய

தாளத்திற்குக் குரைவயாட,

கானவர் ேதறைல மகிழ்ந்

குரைவயாடெவன்க.

198-9. [விர ளர்ப் பவிழ்ந்த ேவ ப ந ங்காற், குண் சுைன
கண்ணி:]
விரல் உளர்ப் அவிழ்ந்த ேவ ப ந கான் கண்ணி - விரல
அைலப்பாேல£வ ய அலர்த்த

த்த வண் ப

வாக ன் ேவ ப கின்ற நறியமணத்திைன ைடய

தைலயிற்சூ ம் மாைலயிைன ம்,
------------# தாளிப் ேவா

(ேவ ைர)

@ ெவள்ைளக் கூதாளப்

ைவ ம் (ேவ ைர)

§ "ேகாட்டைம வல்விற் ெகாைலபிாியா வன்கண்ணர்"(ஐந். ஐம்.)

77
$ ெந ய ங்கிலாிசியில் உண்டாகச் சைமத்திட் இனிைமக்கு இடமாகிய
ம ைவ (ேவ ைர)
£ "திறந் ேமாந் தன்ன சிறந் கமழ் நாற்றத் "(ம ைரக். 567) என்ப ம்,
அத

ைர ம், "அைகமத்தம்"(தக்க. 98) என்பத

---------குண்

சுைன

த்த வண்

வாற்ெசய்த வண்
இஃ

ப

கண்ணி - அ தான் ஆழ்ந்த சுைனயிற் த்த

ழ்கின்ற கண்ணி,

ஒற் ைம நயம்பற்றிச் ெசயப்ப

'கார்க் குண் சுைன' என்

ெபா ண்ேமல் நின்ற .

பாடமாயின், காிய ஆழ்ந்த சுைனெயன்க.

200. இைணத்த ேகாைத - இதழ் பறித் க் கட் ன மாைலயிைன ம், அைணத்த
கூந்தல் - ேசர்த்தின கூந்த ைன ம்,
201.

த்த குல்ைல - இைலையத் தைலயிேல யணிந்த1கஞ்சங் குல்ைலைன ம்,

இைல உைட ந

- இைலைய ைடய நறிய

ங்ெகாத் க்கைள ம்,

202 - 3. ெச வால் மராஅத்த மால் இணர் இைட இ
சு ம் உண ெதா த்த ெப
தண் மா தைழ - ெசவ்விய கா ைன ைடய மராத்திடத்தனவாகிய ெவள்ளிய
ெகாத் க்கைள ந ேவ ைவத் ச் சு ம் ேதைன ண் ம்ப ெதா த்த ெபாிய
குளிர்ந்த அழகிைன ைடய தைழைய,
குல்ைலைய ம் ைவ ம் வா ணர் இைடயிட் த் ெதா த்த தைழெயன்க.
204. [ தி ந் கா ழல்கு றிைளப்ப

டீஇ:]2காழ் தி ந்

அல்குல் திைளப்ப உடீஇ -

வடங்கள் தி ந் ம் அல்கு டத்ேத அைச ம்ப உ த் ,
அல்குற்றிைளப்பெவன் ம் வல்ெலாற் விகாரமாயிற் .
205. [ மயில் கண்டன்ன மடநைட மகளிெரா
மயில் கண்டன்ன மகளிெரா

- 3சாய

:]

ைடைமயான் மயிைலக் கண்டாற்ேபான்ற

மகளிெரா ,
மடநைட மகளிர் - மடப்பம் ெபா ந்திய ஒ க்கத்திைன
தைழைய
த் மயில் கண்டன்ன மகளிெரன்க.

ைடய மகளிர்.
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உ த்ெதன் ம் விைனெயச்சம் அன்னெவன்
உ ேபா
ந்த .

ம் ெபயெரச்சமாகிய உவம

ைரயில் உள்ள, 'அைகத்தல் - வ ய மலர்த்த மாம்' என்ற பகுதி ம் இங்ேக
க தத்தக்கன.
கண்ணியிைன ம் ேகாைதயிைன ம் ேசர்த்தின கூந்த ைன ம்
மட$நைடயிைன
ைடய மகளிெரன்க.
இம்மகளிர் தன்ைனச் ேசவிக்கு மகளிர்.
------------# "கஞ்சங் குல்ைல கஞ்சா வாகும்" (திவா.)
@ காழ் - ைடைவ (ேவ ைர)
§ " மயி யன் மடவரல்" (சிலப். குன்றக்.); "அயில்ேவ லண்ணல் கூறிய, மயிேலர்
சாயல் வண்ண

ம ேவ" (ெபா ளியல்); "விளங்கியலான் மயிலாம்" (தி ச்சிற். 29)

$ மகளிர் நைடக்கு மயி ன் நைடைய உவைம கூ த
வழக்கம்;

ம் பண்ைடயாசிாியர்

கு. 205-ஆம் அ யின் அ க் குறிப்ைபப் பார்க்க.

----------206. ெசய்யன் - சிவந்தவன்,
206-7. சிவந்த ஆைடயன் ெச அைர ெசயைல தண் தளிர் யல் வ ம் காதினன் சிவந்த ஆைட
த் ச் சிவந்த அைரயிைன ைடய அேசாகிற் குளிர்ந்த தளிர்
அைச ங்கா

ெபா ந்தி,

208. கச்சினன் கழ னன் ெசச்ைச கண்ணியன் - கச்ைசக் கட் க் கழைலயணிந்
ெவட்சிமாைலையச் சூ ,
209. குழலன் ேகாட்டன் 2கு

பல் யத்தன் - குழைல திக் ெகாம்ைபக் குறித் ச்

சிறிய பல் யங்கைள எ ப்பி,
210 - 11. தகரன் மஞ்ைஞயன் கர் இல் ேசவலங்ெகா யன் - கிடாையப் பின்னிட்
மயிைலேயறிக் குற்றமில்லாத ேகாழிக்ெகா ைய உயர்த் ,
ெந யன் - தான் ேவண் ய வ
ெதா

ேகாட ற் பிள்ைளயாயிரா 3ெந க வளர்ந் ,

அணி ேதாளன் - ேதாளிேலெதா ையயணிந் ,
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212. நரம் ஆர்த்தன்ன இன் குரல் ெதாகுதிெயா

- நரம் ஆரவாாித்தாெலாத்த

இனிய மிடற்ைற ைடய பா மகளிேராேட,
இவர்கள் தன்ைனச் ேசவித் ப்பா ம் மகளிர்.
213 - 4. [ கு ம்ெபாறிக் ெகாண்ட ந ந்தண் சாயல், ம ங்கிற் கட் ய நிலேனர்
கி னன்:]
ம ங்கில் கட் ய கு ம்ெபாறி ெகாண்ட - இைடயிேல இ கக் கட் ய
உதரபந்தத்தின் ேமேல உ ப்பதாக உட்ெகாண்ட,
$நிலன் ேநர் ந

தண் சாயல்

கி னன் - நாலவிட்டைமயால் நிலத்ைதப்

ெபா ந்தி நறிய குளிர்ந்த ெமன்ைமைய உைடத்தாகிய

கி ைன

த் ,

215 - 6. [
றழ் தடக்ைகயி னியல ேவந்தி, ெமன்ேறாட் பல்பிைண தழீஇத்
தைலத்தந் :]
ெமல் ேதாள் பல் பிைண இயல - ெமல் ய ேதாளிைன ைடய பலவாகிய
மான்பிைணேபா ம் மகளிர் குரைவயா அைசய,
இவர்கள் ெமய்தீண் விைளயா தற்குாிய மகளிர்.
ழ உறழ் தட ைகயின் தழீஇ ஏந்தி தைலத்தந் - தன் ைடய ழைவெயாத்த
ெப ைமைய ைடய ைகயினாேல அவர்கள் ைகயிைனத் தழீஇ எ த் க் ெகாண்
தற்ைக ெகா த் ,
----------@ ெந ம்பல் யத்தனாெரன்
பைழய ல்களிற் காணப்ப கிற
இ வைகப்ப வனேபா ம்.

ஒ

நல் ைசப் லவாின் ெபயர்

; இயங்கள் கு ம்பல் யம் ெந ம் பல் யெமன

§ "வான்ேறாய் நிவப்பிற் றான்வந் ெதய்தி" (
$ "நிலந்ேதாய்

த்த ெந

கு. 288)

ண் ணாைடயர்" (ெப ங். 1-32 : 64)

---------217. [ குன் ெதா றாட

நின்றதன் பண்ேப :] குன் ெதா

பண் - மைலகெடா ஞ்ெசன்

விைளயா த

ஆைடயன் (206) கண்ணியன் (208) என்பன
விைனக்குறிப்
63) என்

ற் ; " ன்னத்தி

ஆட

ம் தன் நின்ற

ம் தனக்கு நிைலநின்ற குணம்;
த யன விைனெயச்ச

ண ங் கிளவி

ளேவ" (ெதால். எச்சவியல், சூ.

ஞ் சூத்திர விதியால் ெசய்ெதெனச்சப் ெபா ைள உணர்த்தின,
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கானவர் (194) குரைவயயர (197) அதைனக்கண்

ெமன்ேறாட் பல்பிைண (216)

குரைவயா யைசய (215) அதைனப்ெபாறாேத ெசய்யன் (206) ேவலன் (190) ெதா த்த
கண்ணிையச்சூ
ஊதிக் குறித்
யணிந்

(211)

(192) உ த் ப் (206) ெபா ந்திக் (207) கட்

எ ப்பிப் (209) பின்னிட்
கிைல

ஏறி (210) உயர்த்

அணிந்
வளர்ந்

சூ

(208)

ெதா ைய

த் த் (214) ெதாகுதி டேன (212) மகளிேராேட (205)

மைலகெடா ஞ் ெசன் (217) தழீஇ (216) ஏந்தித் (215) தைலத்தந்
நின்ற தன்பண்ெபன விைன
க்க.

(216) ஆட

ம்

#"குரைவ ெயன்ப கூ ங் காைலச், ெசய்ேதார் ெசய்த காம ம் ெவன்றி , ெமய்தக்
கூ மியல்பிற் றாகும்" எனவ ம்.
அதாஅன் - அ வன்றி,
பழ திர்ேசாைல
218. சி

திைன மலெரா

க்கேளாேட கலந்

விைரஇ மறி அ த்

பிரப்பாிசியாகைவத்

219. வாரணம் ெகா ெயா
அவ்விடத்ேத நிற்கும்ப

- சிறிய திைனயாிசிையப்

மறிையய த் ,

வயின் பட நிறீஇ - ேகாழிக்ெகா ேயாேட தான்

நி த்தி,

220. @ஊர் ஊர் ெகாண்ட சீர் ெக

விழவி

ம் - ஊர் ேதா ம் ஊர்ேதா ம்

எ த் க்ெகாண்ட தைலைம ெபா ந்தின விழாவின் கண்

ம்,

-------------#. சிலப். பதிகம், 77, அ யார். ேமற். "குரைவ ெயன்ப ெத வர் மங்ைகயர்,
ெசந்திைல மண்டலக் கடகக் ைகேகாத், தந்நிைலக் ெகாட்ப நின்றாட லாகும்" (ஷ ஷ) ;
"குரைவக் கூத்ேத ைகேகாத் தாடல்" (திவா.)
@ அ க்கு, பன்ைம (ேவ ைர)
-----------221. #ஆர்வலர் ஏத்த ேம வ

நிைலயி

தன் மனம் ெபா ந் தல் வ கின்ற இடத்தி
222. ேவலன் ைதஇய ெவறி அயர் கள
ெவறியா களத்தி

ம்,

ம் - தன்ேமல் அன் ைடயார் ஏத் தலாேல
ம்,
ம் - ப மத்தான் இைழத்த
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பிள்ைளயார் ேவைலத் தனக்கு அைடயாளமாகக் ெகாண்

திாித ன்,

ேவலெனன்றார்; இ , "ெவறியறி சிறப்பின் ெவவ்வாய் ேவலன்" (ெதால். றத், சூ. 5)
எனப் றத்திற்கும் கூறிய .
223. கா ம் கா ம் கவின் ெப

த்தி ம் - காட்

அழகுெப கின்ற ஆற்றிைடக்குைறயி
224. யா ம் குள
ேவ

ம் - ஆ களி

பல் ைவப் ம் -

ச்சந்தியி

கடம் ம் - திய

ம்,

ம் குளங்களி

ம்,

ம் @ஐஞ்சந்தியி

ம்,

க்கைள ைடய கடம்பி

$கந்

ம் - அம்பலத்தி

உைட நிைலயி

ம்,

ம்,
ம்,

226. மன்ற ம் - ஊர்க்குந வாய் எல்லா மி க்கும் மரத்த யி
§ெபாதியி

ம்

ற்கூறிய ஊர்களன்றி ேவ பட்ட பலவாகிய ஊர்களி

225. ச க்க ம் - நாற்சந்தியி
சந்தி ம் -

ம் ெபாழி

ம் ;

ம்,

ம் - ஆதீண்

227. [ மாண்டைலக் ெகா ெயா

குற்றிைய ைடய இடத்தி

ம்,

மண்ணி யைமவர :] மாண் தைல ெகா ெயா

உ ெக வியனகர் (244) அைமவர மண்ணி - மாட்சிைமப்பட்ட
தைலைமயிைன ைடய ேகாழிக்ெகா ேயாேட உ ெக வியனைர அைமவரப்
பண்ணி,
ஒ : ேவ விைனெயா .
இனி, £'ஆண்டைலக்ெகா ' என்

பாடமாயின், ேபய் த யன

ப ைய கராமல் ##தைல ஆண்மகன்றைல ம், உடல் ள்ளின் வ
ெகா ெயன்க.

மாக எ தின

-----------#. ஆர்வலர் - ஒன்றற்குைற ைடயார் (ேவ ைர)
@ "சந்தி ையந் ந் தம் டன் கூ , வந் தைல மயங்கிய வான்ெப

மன்றத் "

(சிலப். 10 : 19-20); "காளத்தி, வ ைமஞ் சந்தி மைழ மத யாைனேய" (சீகாளத்தி.
காப் .)
§. ெபாதியமைல ெயன்பா

ளர் (ேவ ைர)
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$. யாைனத் தறியிடத்தி
(ேவ ைர)
£ ஆண்டைலக் ெகா

ம்; பசு தலானைவ உாிஞ்சுதறி ெயனி

- மயிற்ெகா

மைம ம்

(ேவ ைர)

## ஆண்டைல ஆண்மகன்றைல ேபான்றெதன்ப ம் பிற ம், "ெவ ந்தைலேய
தைலயாகி .............. ஆண்டைலயா யற்றனேம" (தக்க. 234) என்பதனா
விேசடக் குறிப்பினா ம் விளங்கும்.

ம் அதன்

----------228. ெநய்ெயா

ஐயவி அப்பி - ெநய்ேயாேட ெவண்சி க ைக ம் அப்பி,

@ஐ

- தான் வழிப தற்குாிய மந்திரத்ைதத் ேதான்றாமல் உச்சாித் ,

உைரத்

229. குடந்தம்பட்

- வழிபட் ,

வணக்கம்பட்ெடன்

உைரப்பர் ; குடெவன்ப

உணர்த் வேதார் உாிச்ெசால்லாத

மலர் சிதறி - அழகிய மலர்கைளத்

230.

ரண் ெகாள் உ வின் இரண்

வி,

உடன் உடீஇ - தம்மிற் பைகத்தல் ெகாண்ட

அ ைவைய உள்ெளான் ம் றம்ெபான் மாக உ த் ,

231. ெச ல் யாத் - சிவந்த
எல்ைலப்ப த்ெதன் மாம்.

ைலக் ைகயிேல காப் க்கட் ,

ெவள் ெபாாி சிதறி - ெவள்ளிய ெபாாிையத்
232. மத வ

ேபால வைளைவ

ன், அதன யாகப் பிறந்த ெபய மாம.§

ெகா

வ விைன ைடய இரண்

தடெவன்ப

நிைலஇய மா தாள் $ெகா

ெலா க்கி

வி,

விைட - மிகுதிைய ைடய வ

நிைலெபற்ற ெப ைமைய ைடத்தாகிய காைல ைடய ெகா விய கிடாயின ,
233. கு திெயா

விைரஇய

ெவள் அாிசி - உதிரத்ேதாேட பிைசந்த

ெவள்ளாிசிைய,
234. சில் ப

ெசய்

- சி ப

யாக இட் ,

பல் பிரப் இாீஇ - பலபிரப் ம் ைவத் ,
இனிப் பிரப் க்கூைட ெயன்பா
ளர்.

ய
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235. £சி

பசுமஞ்செளா

ந

விைர ெதளித்

சந்தன த யவற்ைற ம் ெதளித் ,
இனிச் சி பசுமஞ்சள் மஞ்சளில் ஒ
விைர : ஆகுெபயர்.

- சிறிய பசு மஞ்சேளாேட நறிய

சாதிவிேசட மாம்.

----------@ சிறி

மந்திரங்கைள ம்ேமாதி (ேவ ைர)

§ இதன்பின்ேன உள்ள, "குடந்தமாவ : நால்விரன் டக்கிப் ெப விர னி த்தி,
ெநஞ்சிைட ைவப்ப குடந்த மாகும்" என்ப ஒ பிரதியி ள்ள பாடம்.
$ யாைனத்திரள் (ேவ ைர)
£ காட்

மஞ்சள் (ேவ ைர)

----------236 - 7. [ ெப ந்தண் கண ர ந ந்தண் மாைல,
நாற்றி :]
ெப
ந

ைணயற வ த் த்

ங்க

தண் கண ரம் மாைல ெபாிய குளிர்ந்த ெசல்வலாி மாைலைய ம்,
தண் மாைல - ஒழிந்த நறிய குளிர்ந்த மாைலகைள ம்,

அ த்

- தைலெயாக்க அ த் ,

# ைண அற ங்க நாற்றி - தமக்கு ஒப்பில்லாதப அைசயத்
இனித் தம்மில் இைணெயாத்த அ ப்பாக அ த்ெதன் மாம்.

க்கி,

238. நளி மைல சிலம்பில் நல் நகர் வாழ்த்தி - ெசறிந்த மைலப் பக்கத்தி
ஊர்கைளப்@பசி ம் பிணி ம் பைக ம் நீங்குக ெவன்
நகர் - பிள்ைளயார் ேகாயிெலன் மாம்.
239. ந

ைக எ த்

குறிஞ்சி பா

- நறிய

ள்ள நல்ல

வாழ்த்தி,

பங்ெகா த் ,

- அந்நிலத்திற்கு அைடத்த குறிஞ்சிப் பண்ைணப் பா ,

240. இமிழ் இைச அ விெயா

இன்னியம் கறங்க -

ஓைசயிைன ைடய அ விேயாேட இனிய பல் யங்க
241 - 2. உ வம் பல்
நிறத்திைன ைடய பல
திைனயிைன ம் பரப்பி,

ழங்குகின்ற
ம் ஒ யா நிற்க,

உய் ெவ வர 3கு தி ெசந்திைன பரப்பி - சிவந்த
க்கைள ம் வி அச்சம் வ ம் ப உதிரமைளந்த சிவந்த
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242 - 4. குறமகள் $
கு இயம் நி த்
ரணினர் உட்க5
கு ஆற் ப்ப த்த
உ ெக வியன் நகர் - குறச்சாதியாகிய மகள்
கன் உவக்கும் வாச்சியங்கைள
வாசிக்கப்பண்ணித் ெதய்வமின்ெறன்பார் அஞ்சும்ப யாகப் பிள்ைளயார் வ ம்ப
வழிப்ப த்தின அச்சம் ெபா ந்தின அகற்சிைய ைடய நகாின் கண்ேண,
"ேவலன் ெவறியாட் டயர்ந்த" (ெதால். றத். சூ. 5) என் ழிச் சி பான்ைம
ஏைனேயா ம் ஆ வாெரன்ற ன் குறமகள் ெவறியாட் க் கூறினார்.
குறமகள் (242) மண்ணி (227) அப்பி உைரத் ப் (228) பட் ச் சிதறி உடீஇ யாத் ச்
சிதறிச் ெசய் இாீஇத் ெதளித் நாற்றி வாழ்த்தி எ த் ப் பா க் கறங்காநிற்கத்
உய்ப் பரப்பி நி த் ஆற் ப் ப த்த நகெரன விைன
க்க.
சாந்திெசய்ய ஆற் ப்ப த்தாள்.
---------------#. ைண அற அ த் - இைணெயாக்க ந க்கி,
ங்ேகாயிலாகத் க்கி (ேவ ைர)
@. "பசி ம் பிணி ம் பைக

நீங்கி, வசி ம் வள

ங்கநாற்றி - அைசதரப்
ம் சுரக்ெகன வாழ்த்தி" (சிலப்.

5 : 72 - 3; மணி. 1 : 70 - 71)
§. உதிரம் ேபான்ற ெசந்திைன (ேவ ைர)
$.
ந.

கியம் -

; ெதாண்டகப்பைறெயனி

ம் அைம ம் (ேவ ைர);

கிய ம் ெதாண்டகப்பைற ம் குறிஞ்சிக்குாிய பைறெயன்பர் ;ெதால். அகத். சூ. 18,
£. பிள்ைளயாைரத் தம்வழிப் ப த்தின (ேவ ைர)
---------245. ஆ

களம் சிலம்ப பா

- அவ்ெவறியா கின்ற களம் ஆரவாாிப்ப அதற்கு

ஏற்பனவற்ைறப்பா ,
245 - 6. [ பல டன் ேகா வாய் ைவத்

:] ேகா

பல உடன் வாய் ைவத்

ெகாம் கள் பலவற்ைற ம் ேசர தி,
ெகா

மணி இயக்கி - ெகா ய மணிைய ம் ஒ

247. ஓடா
பிணி கெமன்

ப்பித் ,

ட்ைக #பிணி கம் வாழ்த்தி - ெகடாத வ யிைன ைடய
ம் பட்டத்திைன ைடய யாைனைய வாழ்த்தி,

-
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@பிணி கம் - மயி

மாம்.

248. ேவண் நர் ேவண் யாங்கு எய்தினர் வழிபட - காாியங்கைள வி ம் ேவார்
தாங்கள் வி ம்பின காாியங்கைள வி ம்பினாற்ேபாலப் ெபற்
நகாிேல (244) பா
என்க.
விழவின் கண்
(226) உைறத

ைவத்

நின்

இயக்கி வாழ்த்தி வழிபட உைறத

ம் (220) நிைலயின் கண்

வழிபட,
ாியன் (189)

ம் (221) கந் ைட நிைலயின் கண்

ம்

ாியன் (189) என்க.

249. ஆண் ஆண் உைறத ம் - கள ம் (222) கா ம் கா ம்
குள ம் ைவப் ம் ச க்க ம் சந்தி ம் கடம் ம் மன்ற ம் ெபாதியி
அவ்வவ்விடங்களிேல உைறத
ாியெனன்க.

த்தி ம் யா ம்
மாகிய

அறிந்தவாேற - யான் அறிந்தப ேய கூறிேனன் ;
250. ஆண்
யாயி

ஆண்

ஆயி

ம் ஆக - யான்

ற்கூறிய அவ்வவ்விடங்களிேல-

மாக,

பிறவிடங்களிேலயாயி
உம்ைம : ஐய ம்ைம.

மாக,

250 - 51. [ காண்டக, ந் நீ கண் ழி கனமர்ந் ேதத்தி :] ந் நீ கண் ழி காண்
தக கன் அமர்ந் ஏத்தி - ற்பட நீ கண்ட ெபா
அழகு தக்கி க்கும்ப
கம்
வி ம்பித் தித் , கனமர்ந்ெதன்றார், §அவன் ெதய்வத்தன்ைமையக் கண்ட
ெபா
அச்சம் பிறவா நிற்க ேவண் ெமன்றற்கு.
----------#. பிணி கெமன்ப பிள்ைளயார் பவனிவ ம் யாைன (ேவ ைர).
யாைனெயன் ம் ெசால் ப ெவன்ப
றம் உைரயாசிாியர் பாிேமலழகர்
நச்சினார்க்கினியர் இவர்கைளக் க திப் ேபா ம்.
@. "பிணி க ர்தி" ( றநா. 56 : 8), "பிணி க ேமற்ெகாண் " (சிலப். குன்றக்.)
என்பவற்றில் பிணி கெமன்பதற்கு மயிெலன்ேற உைரயாசிாியர்கள்
ெபா ெள தி ள்ளார்கள்.
வ

§. "அணங்குசா
த் ம்.
-------------

யர்நிைல தழீஇ" (

கு. 289) என்ப

இக்க த்ைத
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252. ைக ெதா

உ பரவி -

ன்னர்க் ைகையத் தைலேமேல ைவத்

கால் உற வணங்கி - பின்னர்த் தி வ
253. ெந

ெப

தைலயிேல

ம்ப

வாழ்த்தி,

தண்டனிட் ,

சிைமயத் @ நீலம் ைபஞ்சுைன - ெந ய ெபாிய இமவா

ச்சியில்

த ப்ைபவளர்ந்த பசிய சுைனயிடத்ேத,
நீலெமன்றார், அதினின்ற நீலநிறத்ைத ைடய த ப்ைபைய, அஃ
என்ற சரவணப் ெபாய்ைகெயன்றவா .

ஆகுெபயர்;

254. ஐவ ள் ஒ வன் அங்ைக ஏற்ப - விசும் ம் வளி ம் தீ ம் நீ ம் நில

மாகிய

ஐவ ள் தீ தன் அங்ைகயிேல ஏற்ப,
§சதாசிவ

ம் மேயச்சுர

ம் உ த்திர

ம் அாி ம் அய

ெதய்வமாக ன், ஐவெரன்றார்; ஐவ ெளா வெனன்ற
தீைய.

ம்

தங்கட்குத்

உ த்திரன் ெதய்வமாகிய

அவன் அங்ைகேயற்பெவன்ற , இைறவனிடத்தினின் ம் இந்திரன் வாங்கிய
க ப்பத்திைன னிவர் வாங்கித் தமக்குத் தாிக்கலாகாைமயின் இைறவன் கூறாகிய
த்தீக்குண்டத்திட்டதைனக் கூறிற் .
255. அ வர் பயந்த ஆ
ெபறப்பட்ட ஆ வ

அமர் ெசல்வ - அ ந்ததிெயாழிந்த அ வராேல

ெபா ந்திய ெசல்வ,

என்ற : $அங்ஙனம் அங்கியின்கணிட் ச் சத்தி குைறந்த க ப்பத்ைத
னிவெர வ ம் வாங்கித் தம் மைனவியர்க்குக் ெகா ப்ப அ ந்ததிெயாழிந்தார்
வி ங்கிச் சூன் திர்ந் , சரவணப் ெபாய்ைகயிற் ப மப்பாய ேல ெபற ஆ வ வாக
வளர்ந்தைம கூறிற் .
ஏற்ைகயினாேல (254) அ வராற் ைபஞ்சுைனயிேல (253) பயக்கப் பட்ட ெசல்வ
(255) ெவன்க; இ

பாிபாட ல், "பாயி ம் பனிக்கடல்" (5) என்

ம் பாட்டா

ணர்க.

----------@. நீேலாற்பல தலாக ள்ள
ெபாய்ைகயில் (ேவ ைர)
§ "ஐவைகப்

க்கள் மிைடந்

தத்திற்கு நாயகரான பிரமா விட்

(தக்க. 138, உைர); "பாராதி ையந் க்கும் பன்

கிடக்கின்ற சரவணப்
த்திர ஈசுவர சதாசிவர்கள்"

மதி ெதய்வங்கள், ஆரா ரயனாதி

ேதவராம்" (உண்ைமவிளக்கம், 8)
$ 58-ஆம் அ யின் விேசட ைரயா

ம் இ

விளங்குகின்ற .
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------------256. ஆல் ெக

கட ள் தல்வ - கல்லா

கட ளெரன உயர்திைணயாய் நில்லா
ெபா ட்டாய் அஃறிைண

ெகாள்

ன் கீழி ந்த கடவளி
கட ெளன்ப

ைடய தல்வ,

ெதய்வெமன்

ம்

ம் உயர்திைணயாய் நிற்ற ன்,

அஃறிைணப்பாற்பட் , "உணரக்கூறிய" (ெதால். ள்ளி. சூ. 110) என்
றனைடயான்
ந்த .

ம்

256 - 7. #மால் வைர மைல மகள் மகேன - ெப ைமைய ைடய மைலயாகிய
மைலயைரயன் மக ைடய மகேன,
வைர - ங்கி மாம்.
மாற்ேறார் கூற்ேற - பைகவர்க்குக் கூற் வேன,
258. [ ெவற்றி ெவல்ேபார்க் ெகாற்றைவ சி வ :]
ெவற்றி ெகாற்றைவ சி வ - ெவற்றிைய உலகத்திற்குக் ெகா க்கும் @வன
ர்க்ைகயி

ைடய தல்வ,

ெவல் ேபார் ெகாற்றைவ - தான் ெவல்

ம்ேபாைரச் ெசய் ம் ெகாற்றைவ,

என்ற , மகிடைனச் ெசற்றதைன.
259. இைழ அணி சிறப்பிற் பைழேயாள் குழவி கா கா

ைடய குழவி,

கா கிழாெளன்ப
இைறவ

ணணிந்த தைலைமயிைன ைடய

இக்காலத் க் §கா காெளன ம விற் . அவ

ைடய சத்தியாக ன், அவ

ைடய குழவிெயன்றார்.

260. [வாேனார் வணங்குவிற் றாைனத் தைலவ :]
வாேனார் தாைன தைலவ - ேதவர்கள் பைடத்தைலவ,
என்ற , ேதவேசனாபதி என்றதாம்.
வணங்கு வில் - வைள ம் வில்ைல ம்,
வில்ைல ம் ேதவராகிய தாைனைய

ைடய தைலவெவன்க.

ம்
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261. மாைல மார்ப - $இன்பத்திற்குாிய மாைலயணிந்த மார்ப,
£

ல் அறி லவ - எல்லா

ல்கைள ம் அறி ம் லவ,

---------#. மால்ேபா
(ேவ ைர)
@. "கானநா

ம் வைரயிைன ைடய மைலயைரயன் தி மகளார் மகேன
- வன ர்க்காேதவி" (தக்க. 54, உைர)

§. "ைகயார் வைளக்ைகக் கா காேளா
ேகா ேய ேகாயில் ெகாண்டாேய" (ேத.)
$. இன்பத்திற்குாிய மாைல- கடப்பமாைல;
பார்க்க
£.ேவதாகமங்கள்
(ேவ ைர)

டனாய்க், ெகாய்யார் ெபாழிற்
கு.11-ஆம் அ யின் உைரையப்

த ய பல சாத்திரங்கைள ம் ஓதா ணர்த் ம் பண் தேன

-----------லவன் - அறி ைடயவன்,
262. ெச வில் ஒ வ - ேபார்த்ெதாழி

ல் ஒ வனாகி நிற்பாய், #ெபா

விறல் மள்ள

- ெபா கின்ற ெவற்றியிைன ைடய மள்ள, மள்ளன் - இளைமப்ப வத்ேதான்.
263. @அந்தணர் ெவ க்ைக -அந்தண ைடய ெசல்வமாயி ப்பாய், அறிந்ேதார்
§ெசால் மைல - சான்ேறார் கழ்ந்

ெசால்லப்ப ம் ெசாற்களின் ஈட்டமாயி ப்பாய்,

264. மங்ைகயர் கணவ - ெதய்வயாைனயா ம் வள்ளிநாய்ச்சி யா மாகிய
மகளிர்க்குக் கணவ,
ைமந்தர் ஏேற - ரர்க்கு இடபேம.
265. ேவல் ெக தட ைக சால் ெப ெசல்வ - ேவல்ெபா ந்தின
ெப ைமைய ைடய ைகயானைமந்த ெபாிய ெசல்வ.
என்ற , ேவல் ெவற்றியாற்ெபற்ற அச்ெசல்வத்ைத.
266 - 7. [ குன்றங் ெகான்ற குன்றாக் ெகாற்றத் , விண்ெபா
கிழவ :]
குன்றம் ெகான்ற குன்றா ெகாற்றத்

ெந வைரக் குறிஞ்சிக்

கிழவ -$கு காற் ெபயர் ெபற்ற மைலையப்

பிளந்த குைறயாத ெவற்றிைய ைடய கிழவ,
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விண் ெபா

ெந

வைர குறிஞ்சி கிழவ - ேதவ லைகத் தீண் ம்

ெந யவைரகைள ைடய குறிஞ்சி நிலத் க்கு உாிைம ைடயாய்,
அதற்கு உாியனாதல், "ேசேயான் ேமய ைமவைர
சூ. 5) என்பதனா

லக ம்" (ெதால். அகத்திைண.

ணர்க.

268. பலர் கழ் நல் ெமாழி லவர் ஏேற - பல ம் கழ்ந்
ெசாற்கைள ைடய பரசமயத்தி

ெசால்

ம் நன்றாகிய

ள்ளார்க்கு ஏற்றின் தன்ைமைய உைடயவேன,

என்ற : கல்வி மதத்ைத ைடய யாைன ேபால்வார்க்குச் சிங்கேவ
ேபால்வாெயன்றதாம்.
269. [ அ ம்ெபறன் மரபிற் ெப ம்ெபயர்
க - பிறர்க்குப் ெபறலாிய

க :] ெபறல் அ

மரபின் ெப ம்ெபயர்

ைறைமயிைன ைடய ெப ம்ெபா ைள ைடய

க,

------#.

ரராயி ப்பார்க்கு

ரராயி ப்பவேன (ேவ ைர)

@. "ேவதியர் ெவ ச்ைக ம்" (தி வகுப் , ேவைளக்காரன்.)
§. "ெசான்மைல யல்லன ெதா கட லமிர்தம்" (கம்ப. நாட் ப். 47)
$. கு கு - கிர ஞ்செமன்
கிர ஞ்சமைல.

ம் பறைவ ; அதனாற் ெபயர்ெபற்ற மைல

-----------ெபயர் - ெபா ள். "ெபற்ற ெப ம்ெபயர் பலர்ைக யிாீஇய" (பதிற். 90 : 23) என ம்,
"ெசாற்ெபயர் நாட்டம்" (பதிற்.21 : 1) என ம் வ ம். ெப ம்ெபா ெளன்ற
ட் ைன.
270. [ நைச நர்க் கார்த் மிைசேப ராள :] நைச நர்க்கு ஆர்த் ம் ேபர் இைச ஆள அவ் ட்ைடப் ெபறேவண் ெமன் நச்சிவந்தார்க்கு அதைன கர்விக்கும் ெபாிய
கைழ ஆ

தைல ைடயாய்,

ேபாிைசெயன்

மா க.

271 - 2. [ அலந்ேதார்க் களிக்கும் ெபாலம் ட் ேசஎய் - மண்டமர் கடந்தநின் ெவன்றா
டகலத் :]
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அலந்ேதார்க்கு அளிக்கும் ேசஎய் - பிறரால் இ க்கட்பட்
அ ள்பண்

வந்ேதார்க்கு

ம் ேசய்,

மண் அமர் கடந்த ெவன் ஆ நின் அகலத் ெபாலம் ண் ேசஎய் - மிக்குச்
ெசல்கின்ற ேபார்கைள
த்த ெவன்ற கின்ற நின மார்பிடத்ேத ெபான்னாற்ெசய்த
ேபரணிகலங்கைளயணிந்த ேசெயன்க.
273. பாிசிலர் தாங்கும் உ

ெக

ெந

ேவள் - இரந் வந் ேதாைர ேவண் வன

ெகா த் ப் பா காக்கும் உட்குதல் ெபா ந்திய ெந ய ேவேள,
274. ெபாிேயார் ஏத் ம் ெப ம்ெபயர் இய ள் - ேதவ ம்

னிவ ம் ஏத் ம் ெபாிய

தி நாமத்ைத ைடய தைலவேன,
இய ள் - கட
மாம்.
275 - 6. [ சூர்ம ங் க த்த ெமாய்ம்பின் மதவ , ேபார்மிகு :] #ேபார் மிகு
ெமாய்ம்பின் சூர் ம ங்கு அ த்த மதவ - ேபார்த்ெதாழி ேல மிகுகின்ற
ெமாய்ம்பாேல சூரபன்மாவின் குலத்ைத இல்ைலயாக்கின மதவ ெயன் ம்
ெபயைர ைடயாய்,
ெபா ந - உவமிக்கப்ப வாய்,
ெபா வப்ப மவன், ெபா நெனன நின்ற .
குாிசில் - தைலவேன,
276 - 7. [ எனப்பல, யானறி யளைவயி ேனத்தி யானா :] எனயான் அறி
அளைவயின் ஆனா பல ஏத்தி - என் யானறிந் நினக்குக்கூறிய அளவாேல நீ ம்
அைமயாேத பலவற்ைற ம் கூறிப் கழ்ந் ,
278. நின் அளந்

அறிதல் மன் உயிர்க்கு அ ைமயின் - நின் தன்ைம ெயல்லாம்

ற்ற அளவிட்டறிதல் பல்
279. நின் அ

யிர்க்கும் அாிதாைகயினாேல,

உள்ளி வந்தெனன் - நின் தி வ ையப் ெபற ேவண் ெமன்

நிைனந் வந்ேதன்;
-------#. ேபார்மிகுெபா ந - ேபாைர மிகப்ெபார வல்லவேன (ேவ ைர)
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-----------279 - 80. நின்ெனா

ைரயநர் இல்லா லைமேயாய் - நின்ெனா

ஒப்பாாில்லாத

ெமய்ஞ்ஞானத்ைத உைடேயாய்,
280 - 81. என குறித்த

ெமாழியா அளைவயின் - என்

ேபற்றிைன விண்ணப்பஞ் ெசய்வதற்கு
ந் நீ கண் ழி

கனமர்ந்

ெசால்

நீ க திய

ன்ேன,

(251) மகேன கூற்ேற (257) குழவி (259) ெவ க்ைக

ெசான்மைலயாயி ப்பாய் (263) ைமந்தேரேற (264) லவேரேற (268) ேசஎய் (271)
ேவஎள் (273) இய ேள (274) மதவ

(275) குாிசில் (276) லைமேயாய் (280) என்

ன்னர் எதிர் கமாக்கி ஏத்தி (251) ெயன அண்ைமவிளியல்லாதனவற்ைற
கூட்

ன்னர்க்

க்க. அங்ஙனம் எதிர் கமாக்கி ேயத்திப் பின்னர்ப் பரவி வணங்கிச் (252)

ெசல்வ (255) தல்வ (256) சி வ (258) தைலவ (260) மார்ப லவ (261) ஒ வ மள்ள
(262) கணவ (264) ெசல்வ (265) கிழவ (267)
(276) என்

அண்ைமயாக விளித் , மன்

யளைவயிேனத்தி (277) நின்ன
வளைவயிெனன
க்க.

பல் கூளியர் உடன் குறித்

பலராகிய ேசவித்

யிர்க்க ைமயின் (278) யானறி

ள்ளி வந்தெனன் (279) என்

281 - 2. [ குறித் டன், ேவ பல்
#கு

க (269) இைசேபராள (270) ெபா ந
நீ குறித்த

விற் கு ம்பல் கூளியர் :] ேவ

ெமாழியா

பல் உ வில்

- ேவ ேவறாகிய பல வ விைன ைடய சிறிய

நிற்பார் ேசரக்க தி,

"நின், கூர்நல் லம்பிற் ெகா விற் கூளியர்" ( றநா. 23 : 4-5) என்றார் பிற ம்.
283. சா
ெபா

அயர் களத்

ெபற ேதான்றி - விழாெவ த்த களத்ேத தாங்கள்

ெபறத் ேதான்றி,

284. [ அளியன்றாேன @
வா யிரவலன் :]
வாய் இரவலன் தான் அளியன் அறி
திர்ந்த வாய்ைமைய ைடய லவன்றான் அளிக்கத்தக்கான்.
285-6. [ வந்ேதான் ெப ம நின் வண் கழ் நயந்ெதன, இனிய நல்ல நனிபல
ேவத்தி :] ெப ம நின் வள் கழ் நயந் இனிய ம் நல்ல ம் நனி பல ஏத்தி வந்ேதான்
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என - ெப ம, நின

வளவிய கழிைனக்கூற வி ம்பிக் ேகட்ேடார்க்கு இனியன ம்

உ திபயப்பன மாக மிக்க பலவற்ைற வாழ்த்தி வந்ேதாெனன்

கூற,

கூளியர் (282) குறித் த் (281) ேதான்றி (283) அளியன் (284) ெப ம நின்
வண் கைழக் கூறநயந் (285) இனிய ம் நல்ல மாக ஏத்தி (286) வந்ேதான் (285)
என் கூறெவன
க்க.
----------#. கு ம்பல் கூளியர் - குறியவாயி ப்பன பல
ேபய்க்கும் ெபயராம் (ேவ ைர)

தங்கள் ; கூளிகெளன்

@. நிரம்பேவாதிய லவன் (ேவ ைர)
-----------287. ெதய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உ வின் - ெதய்வத்தன்ைமயைமந்த
வ விளங்கும் வ விைன ம்,
288. வான் ேதாய் நிவப்பின் தான் வந்
வளர்ச்சியிைன

எய்தி - வாைனத்தீண் ம்

ைடய தான் அைவைய வந்த

கி,

289. அணங்குசால் உயர்நிைல தழீஇ - வ த்தமைமந்த ெதய்வத்தன்ைமைய
உள்ளடக்கிக் ெகாண் ,
289 - 90. [பண்ைடத்தன், மணங்கமழ் ெதய்வத் திளநலங் காட்
ெதய்வத் பண்ைட தன் இளநலம் காட் - மணம் நா கின்ற
ெதய்வத்தன்ைமைய ைடய

ன் ண்டாகிய தன் இைளய வ ைவக் காட் ,

291. [ அஞ்ச ேலாம் மதி யறிவனின் வரெவன :] நின் வர
ஒம் மதி என - நீ

ெபற நிைனத் வந்த வரைவயான்

நினக்கு எய்தலாிெதன்

:] மணம் கமழ்

அறிவல் அஞ்சல்

ன்ேன யறிேவன்; அ

அஞ்சுதைலப் பாிகாிெயன் ,

292. அன் ைட நன்ெமாழி அைளஇ - நின்ேமல் அன் ைடயவாகிய நல்ல
வார்த்ைதகைளப் பலகா

ம் அ ளிச் ெசய் ,

292 - 4. [ விளிவின் , இ ணிற ந்நீர் வைளஇய லகத், ெதா நீயாகித் ேதான்ற :]
இ ள் நிற ந்நீர் வைளஇய உலகத் ஒ நீ ஆகி விளி இன் ேதான்ற - இ ண்ட
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நிறத்ைத ைடய கடல் சூழ்ந்த உலகத்திடத்ேத நீ ஒ வ

ேம பிறர்க்கு

டளித்தற்கு

உாிையயாய்க் ேக ன்றித் ேதான் ம்ப ,
294-5. வி மிய ெபறல் அ

பாிசில் நல்குமதி - சீாிய பிறராற் ெப தற்காிய

ேபற்றிைனத் த வன்;
#"இகு ஞ் சின்

ேமைன யிடத்ெதா ந், தகுநிைல

ைடய ெவன்மனார் லவர்"

(ெதால். இைட சூ. 27) என்றதனானாதல், "அவ்வச்ெசால் ற்கு" (ெதால். இைட, சூ. 47)
என் ம் றனைடயதனானாதல் மதி படர்க்ைகக்கண் வ தல் ெகாள்க.
இனி மதிபல டெனனக் கூட் , அறி கள் பல டேன பாிசில் நல்குெமன்
கூ வா
ளர்.
295-6. [ பல டன், ேவ பஃ கி
டங்கி - ேவ பட்ட பலவாகிய

டங்கி :] ேவ

பல்

கி ன் பல உடன்

கிற்ெகா கைளப் ேபாலத்தாம் பல ம் கூடவைசந் ,

296-7. அகில் சுமந் ஆரம்
தல் உ ட்
சந்தனமாகிய ெபாிய மரத்ைதத் தள்ளி.

- அகிைல ேமற்ெகாண்

--------#. இச்சூத்திர உைரயில் நச்சினார்க்கினியர் இப்பகுதிைய ேமற்ேகாள்
காட் யதன்றி அங்ேக ெபா
ம் இங்ஙனேம எ தினர்.
------------297 - 8. ேவரல்

உைட அலங்கு சிைன லம்ப ேவர் கீண்

- சி

ங்கி ன

விைடத்தான அைசகின்ற ெகாம் தனிப்ப ேவைரப்பிளந் ,
299 - 300. விண் ெபா ெந வைர பாிதியின் ெதா த்த தண் கமழ் அலர் இறால்
சிைதய - ேதவ லகத்ைதத் தீண் கின்ற ெந ய மைலயிடத்ேத ஞாயிற்றின்
மண் லத்ைதப்ேபால ஈ ைவக்கப்பட்ட தண்ணியவாய் மணக்கின்ற விாிந்த ேதன்கூ
ெகட,
300 - 301. நல் பல ஆசினி

சுைள கலாவ - நன்றாகிய பல#ஆசினிகளி

ற்றிய சுைள தன்னிடத்ேத கலக்க,

ைடய
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301 - 2. மீ மிைச நாகம் ந

மலர் உதிர - மைலயி

ச்சியி

ண்டான சுர ன்ைனயின்

நறிய மலர்கள் உதிர,
302 - 3.

கெமா

கத்ைத ைடய

@மா

கம்

சுக்கைலக

"கைலெயன் காட்சி

சு கைல பனிப்ப - க ங்குரங்ேகாேட காிய

ம் ந ங்க,

ைழக்கு

ாித்ேத", "நிைலயிற் றப்ெபயர்

சுவின் கண்

ம்"

(ெதால். மர . சூ. 45, 46) என்றார்.
303 - 4.
பி

தல் இ

குளி ம்ப

சி,

304 - 5. ெப

களி

பி

குளிர்ப்ப

த்

சி - கைரயணிந்த மத்தகத்ைத ைடய ெபாிய

உைட வான் ேகா

தழீஇ - ெபாிய யாைனயி

ைடய

த்ைத ைடயவாகிய ெவள்ளிய ெகாம் கைள உள்ளடக்கி,
305 - 6. [ தத் ற் , நன்ெபான் மணிநிறங் கிளர :] நல் ெபான் மணிநிறம் கிளர
தத் ற்
தத் ற்

- நல்ல ெபான்

ம் மணி ம் நிறம் விளங்கும் ப

ேமேல ெகாண்

குதித் ,

- தத் தைல ற் .

ெபான் ெகாழியா - ெபா யான ெபான்ைனத் ெதள்ளி,
307 - 8. வாைழ
வாைழயின ெபாிய

தல் மிய தாைழ இளநீர் வி குைல உதிர தாக்கி தல் ணியத் ெதங்கின இளநீைர ைடய சீாிய குைல உதிர

அவ்விரண் ைன ம் ேமாதி,
309. கறி ெகா

க

ணர் சாய - மிளகின

ெகா யின் காிய ெகாத் க்கள் சாய,

309 - 11. [ ெபாறிப் ற, மடநைட மஞ்ைஞ பல டன் ெவாீஇக், ேகாழி வயப்பைட
யிாிய :] ெபாறி ற§மட நைட மஞ்ைஞ ேகாழி வயெபைட ெவாீஇ பல டன் இாிய பீ ைய ைடத்தாகிய இடத்திைன ம் மடப்பத்ைத ைடத்தாகிய
ஒ க்கத்திைன
ைடய மயில்கேளாேட ேகாழியி ைடய வ ைய ைடய ெபைட
ெவ விப் பல ம் ேசரக்ெகட,
--------
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#. ஆசினி - ஈரப்பலா.
@. "ைமபட் டன்ன மா க

சுக்கைல" (கு ந். 121 : 2)

§. மடப்பத்திைன ம் நைடயிைன ம் உைடய மயில்கள் (ேவ ைர)
------------311 - 4. [ ேகழெலா,
குடவா

ம்பைன ெவளிற்றின் ன்சா யன்ன, கு உ மயிர் யாக்ைகக்

ளியம், ெப ங்கல் விடரைளச் ெசறிய :] ேகழெலா

ெவளிற்றின் இ பைன

ல் சாய் அன்ன கு உ மயிர் யாக்ைக1குடவா உளியம், ெப ங்கல் விடர் அைள
ெசறிய - ஆண் பன்றி டேன உள்ேள ெவளிற்றிைன ைடத்தாகிய காிய பைனயின
ல் ய ெச ம்ைபெயாத்த காிய நிறத்ைத ைடத்தாகிய மயிாிைன ைடய
உடம்பிைன ம், வைளந்த அ யிைன

ைடய கர

ெபாிய கல்விண்ட

ைழஞ்சிேல

ேசர,
314 - 5. க
ஆமாவி

ேகா

ஆமா நல் ஏ

ைடய நன்றாகிய ஏ கள்

315 - 6. ேசண் நின்
இ ெமன்

சிைலப்ப - காிய ெகாம்பிைன

ைடய

ங்க,

இ ெமன இழித ம் அ வி - மைலயின் உச்சியினின் ம்

ம் ஓைசபடக் குதிக்கும் அ விைய ைடய,

317. பழம் திர் ேசாைல 2மைல கிழேவாேன - பழம்
மைலக்கு உாிைமைய ைடேயாேன.
டங்கிச் சுமந்

(296) உ ட் க் (297) கீண்

உதிரப் (302) பனிப்ப (303)

ற்றின ேசாைலகைள ைடய

(298) சிைதயக் (300) கலாவ (301)

சித் (304) தழீஇத் தத் ற் க் (305) ெகாழியாத் (306)

மிய (307) உதிரத்தாக்கிச் (308) சாய (309) இாியச் (311) ெசறியச் (314) சிைலப்ப
(315) இழித ம் அ வி (316) ெயன
கிழேவாெனன்ற ெபயர், §உடம்ப

க்க.
ணர்த்தலாற் ெகாள்க.

கணவன் (6) மார்பினன் (11) ெசன்னியனாகிய (44) ேச ைடய (61) ேசவ
உள்ளத்ேதாேட (62) ெசல்

ஞ்ெசலைவ நீ நயந் தைனயாயின் (64) நன்னர் ெநஞ்சத்

இன்னைசவாய்ப்ப (65) இன்ேன ெப தி (66); அ
யாண் ைற ெமன்னிற் குன்றமர்ந் ைறத
ேசற

பட ம்

ெப தற்கு அவன்

ாியன்; அ வன்றி (77) அைலவாய்ச்

ம் நிைலஇய பண் ; அ வன்றி (125) ஆவினன்கு

அைசத

ாியன்;
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அ வன்றி (176) ஏரகத் ைறத

ாியன்; அ வன்றிக் (189) குன் ெதாறாட

நின்றதன் பண் ; அ வன்றி (217) விழவின்கண்
கந் ைட நிைலயின் கண்

ம் (226) உைறத

(223) த யன ஆண்டாண் ைற த
(245) ைவத்
இஃ

ம் (220) நிைலயின்கண்
ாியன் (189); கள

ம் (221)

ம் (222) கா ம்

ம் (249) உாியன் (189); நகாிேல (244) பா

இயக்கி (246) வாழ்த்தி (247) வழிபட (248) உைறத

யானறிந்தப ேய கூறிேனன் (249); இனி ஆண்டாண்டாயி

பிறவிடங்களிேல யாயி

ம்

மாக (250),

ந் நீகண் ழி

கனமர்ந்

ாியன் (189);
மாக,
ன்னர்

எதிர் கமாக்கி ஏத்திப் (251) பரவி வணங்கிப் (252) பின்னர் அண்ைமயாக விளித்
யானறியளைவயிேனத்தி (277) நின்ன

ள்ளி வந்ேதெனன்

(279) நீ குறித்த

ெமாழிவதற்கு ன்ேன (281) கூளியர் (282) குறித் த் (283) ேதான்றிப் (288) ெப ம
(285) இரவலன் நீ அளிக்கத்தக்கான் (284) வந்ேதாெனன்
மைலகிழேவானாகிய (317) குாிசி
காட்

ம் (276) தான்வந்ெதய்தித் (283) தழீஇக் (289)

(290) அஞ்சேலாம் மதிெயன்

நீயாகித் ேதான் ம்ப
இரவலைன ேநாக்கி

கூற (285)

(291) அன் ைட நன்ெமாழி யைளஇ (292) ஒ

(294) ெபறல ம்பாிசில் நல்குவ (295) ெனன
ெபறக் க திய
ெபற்றாெனா வன் ஆற் ப்ப த்ததாக விைன
க்க.

-------#. குட ழ ேபான்ற அ

(ேவ ைர)

@. நன். சூ. 164 மயிைல. ேமற்.
§. (பி-ம்). உடம்ெபா

ணர்த்தல்.)

---------இ

றத்திைணயிய

ள், "தாவினல் ைச" (ெதால். றத். சூ. 36) என்

சூத்திரத் ள், "ஆற்றிைடக் காட்சி

ஞ்

றழத் ேதான்றிப், ெபற்ற ெப வளம் ெபறாஅர்க்

கறி றீஇச், ெசன் பய ெனதிரச் ெசான்ன பக்க ம்" என்பதனால் கந்தழிையப்
ெபற்றாெனா வன் அதைனப்ெபறாதாெனா வ க்குப் ெப மா கூறி அவைன
வழிப்ப த் க் கூ வாெனன்ப பற்றிச் ெசய் ள் ெசய்தாராயிற் .
கந்தழியாவ

ஒ பற் மற்

அ வாய்த் தாேனநிற்கும் தத் வங்கடந்த ெபா ள் ;

அ , # "சார்பினாற்ேறான்றா

தான வாய் ........ ைமதீர் சுடர்" என்பதாம்; இதைன,

"உற்ற வாக்ைகயி

ெபா

ண மல ெர த

நாற்றம்ேபாற், பற்ற லாவேதார்

நிைலயிலாப் பரம்ெபா ள்" (தி வா. அதிசயப்பத் , 9) என அதைன உணர்ந்ேதார்
கூறியவாற்றா ணர்க.
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காற் ப்பைடெயன்றதற்கு
ெப தற்குச் சைமந்தாேனார் இரவலைன
ெபற்றாெனா வன்
கனிடத்ேத ஆற் ப்ப த்தெதன் ெபா ள் கூ க.
குமரேவைள ம ைரக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் பா ய
தி
காற் ப்பைடக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர்
ெசய்த ைர ற்றிற் .
--------#. "சார்பினாற் ேறான்றா
ெறஞ்ஞான்

தான வா ெயப்ெபா ட்கும், சார்ெபனநின்

மின்பந் தைகத்தேரா, வாய்ெமாழியான் ெமய்யான் மனத்தா னறிவிறந்த,

ய்ைமயதா ைமதீர் சுடர்" (ெதால். றத்திைண. சூ. 33, ந. ேமற்.)
------------அ யி ள்ள பாடல்கள், பத் ப் பாட் ம் ேசர்ந் ள்ள பைழய ஏட் ப்பிரதிகளி ல்லாமல் தி
காற் ப்பைட மட்
ள்ள திய ஏட் ப்பிரதிகளி
அச்சுப்பிரதிகளி

ம் இ ந்தைமயால் தனிேய பதிப்பிக்கப்ெபற்றன;

தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் ராணத்தி
வப்பெவன் ெற த்தாங் ெகாண்டமிழ்த் தண்டல
ேகட்ட
த

ம்

மைடந்

ள்ள, "உயர் ற
வப்ப, விய

ெவற்பகந் திறக்கேவல் விட் , நயெனா

நன்சுைன காட் நீ ராட் , அயி

ற

ெம த்

லக
ைரப்பக்
விைனகடீர்த்

ைட நம்ைமக் கிழவெனன்

றைனெயன்றாலயத் தைடந்தனன் காண", "இனிெதார்கவி குன்றெமறிந் தாெயனப்பி
ெனன் மிைன யாயழகி யாெயன்

ங்கான், மனமகிழ்ந்தீ தியார்பகர்வா ரவர்க்கு

ேவண் ம் வரங்ெகா ப்ேபா ம ைரயிற்ேபா ெகன்னப் ேபாந் , கனம சங்
கத் ைரப்பக் ேகட்
என்
அந்

யா ங் களிகூர்ந்தார் தமிழ்

க ன ைள வாழ்த்தி" (44 : 27-8)

ம் வரலாற்ைற ேநாக்குங்கால், "குன்ற ெமறிந்தாய்" என்
லாசிாியர் காலத்ேத வழங்கி வந்ததாகத் ெதாிகின்ற .

ம் ெவண்பா

குன்ற ெமறிந்தாய் குைரகட ற் சூர்த ந்தாய்
ன்றைலய தப் ெபா பைடயாய் - #என் ம்
இைளயா யழகியா ேய ர்ந்தா ேனேற
உைளயாெயன்

ள்ளத்

ைற.

1

# "என் மழி யாத விளைமக்கார" (தி ப் கழ்)
குன்ற ெமறிந்த
ங் குன்றப்ேபார் ெசய்த
ம்
அன்றங் கமராிடர் தீர்த்த
ம் - இன்ெறன்ைனக்
ைகவிடா நின்ற

ங் @கற்ெபா ம்பிற் காத்த

ம்
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ெமய்விடா

ரன்ைக ேவல்.

@ ெபா ம் -

2

ைழ. கற்ெபா ம்பிற் காத்த வரலாற்ைற, தி வாலவா ைடயார்

தி விைளயாடற் ராணம் 44-ஆம் தி விைளயாடலா
நக்கீரச்ச க்கத்தா ம் அறியலாகும்.

ம், சீகாளத்திப் ராணம்

ரேவ றாைரேவல் விண்ேணார் சிைறமீட்ட
தீரேவல் ெசவ்ேவ
க்ைகேவல் - வாாி
குளித்தேவல் ெகாற்றேவல் #சூர்மார் ங் குன் ம்
ைளத்தேவ
#. "உழல்சூ

ண்ேட

ைண.

மைலமார்

ட

3
றப் ெபா

" (தக்க. 5) என்ப ம்,

'சூரபன்மா க்கு மைறவாய் ஓ வரலான மைலயி
ஒக்க ஒேரகாலத்திேல ஊ
இங்ேக க தத்தக்கன.

ம்ப

ேவேல

ைடய மார் ம் சூரபன்மாத்தா

படப் ெபா த ளி' என்ற அத

ம்

ைர ம்

இன்ன ெமா கா ெலன தி ம்ைபக் குன் க்கும்
ெகான்னவில்ேவற் சூர்த ந்த ெகாற்றவா- ன்னம்
பனிேவய் ெந ங்குன்றம் பட்
வத் ெதாட்ட
தனிேவைல வாங்கத் தகும்.

4

@உன்ைன ெயாழிய ெவா வைர நம் கிேலன்
பின்ைன ெயா வைரயான் பின் ெசல்ேலன் - பன்னி ைகக்
ேகாலப்பா வாேனார் ெகா யவிைன தீர்த்த
ம்
ேவலப்பா ெசந்திவாழ் ேவ.

5

@. "உன்ைனயலா ெலா ெதய்வ ள்ேக ெனன் ம்" (ேத. தி நா.); "உள்ேளன்
பிறெதய்வ ன்ைனயல் லாெதங்க த்தமேன" (தி வா.)
அஞ்சு

கந்ேதான்றி னா

கந்ேதான் ம்

§ெவஞ்சமாி லஞ்செலன ேவேறான் ம் - ெநஞ்சில்
$ஒ கா னிைனக்கி னி கா
காெவன் ேறா வார்

ந் ேதான் ம்
ன்.

6

§. (பி-ம்.) 'ெவஞ்ச மரந்ேதான்றில் ேவேறான் ம்'
$. ஒ கால் - ஒ

ைற; இ கால் - இரண்

தி வ கள்.

கேன ெசந்தி தல்வேன மாேயான்
ம கேன யீசன் மகேன - ஒ ைக கன்
தம்பிேய நின் ைடய தண்ைடக்கா ெலப்ெபா

ம்
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நம்பிேய ைகெதா ேவ னான்.

7

காக்கக் £கடவியநீ காவா தி ந்தக்கால்
ஆர்க்குப் ##பரமா ம
கடம்பா @@

கவா -

க்கும்

கா கதிர்ேவலா நல்ல

இடங்கா ணிரங்கா யினி.

8

£. (பி-ம்.) 'கடன்காணீ'
##. (பி-ம்.) 'பயங்கா ண

கமா'

@@. (பி-ம்.) 'குமரா கதிர்ேவலா'
பரங்குன்றிற் பன்னி ைகக் ேகாமான்றன் - பாதம்
கரங்கூப்பிக் கண்குளிரக் கண் - சு ங்காமல்
ஆைசயா ெனஞ்ேச யணி
காற் ப்பைடையப்
ைசயாக் ெகாண்ேட கல்.

9

நக்கீரர் தா ைரத்த நன்
காற் ப்பைடையத்
தற்ேகால நாேடா ஞ் சாற்றினால் - ற்ேகால
மா
கன் வந் மனக்கவைல தீர்த்த ளித்
தானிைனத்த ெவல்லாந் த ம்.

10

பின்ன ள்ள கட்டைளக்க த் ைற, தி
காற் ப்பைடைய நியமமாகப்
பாராயணஞ் ெசய் ங்காலத் ப் ெபாிேயார்களால் ெதான் ெதாட் ஓதப்ெபற்
வ கின்ற .
"ஒ
வ
த
தி

காெவன்ற ள்ளங் குளிர வந் டேன
காெவன் வாய்ெவ வாநிற்பக் ைகயிங்ஙேன
காெவன் தான் லம் பாநிற்பத் ைதயன் ன்ேன
காற் ப் பைட ட ேனவ ஞ் ேசவகேன."

"வளவாய்ைம ெசாற்ப்ரபந்த ளகீர க்குகந் மலர்வாயிலக் கணங்க ளியல்ேபாதி,
அ ேமாைன ெசாற்கிணங்க லகா வப்பெவன் ன ளா லளிக்குகந்த
ெபாிேயாேன", "ம கு மாம
வளைம ேசர்தமி

ைரக்கூடன் மால் வைர வைள ளாகிய நக்கீர ேராதிய

க்காக நீ ய கர ேவாேன", "கீதவிைச கூட்

ேவதெமாழி சூட்

கீராியல் ேகட்ட க் ைபேவேள" (தி ப் கழ்), "நக்கீரர் ெசாற்றித்தித்தேத" (கந்தரந்தாதி)
என அ ணகிாிநாதரா

ம்,
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"இன்னன நிைனந் கீர னிலங்கிைல ெந ேவற் ெசம்மல்
பன்னி ெசவி மாரப் ப க தாகி ேயாதின்
உன்னிய ன்னி யாங்கிங் குத வ தாகிப் பா ண்
ன் ற வந் நிற்கு
காற் ப் பைடெமாழிந்தான்"
(சீகாளத்திப். நக்கீரச். 115)
எனக் கவிஞர்களிற் ெப ம் கழ்வாய்ந்த ைறமங்கலம்
சிவப் பிரகாச
வாமிகளா ம் தி
காற் ப்பைட பாராட்டப்ெபற்றி த்தல் காண்க.
------------

