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    @  ேப  நிமித்தமாகச் சான்ேறார் பல்ேவ  நிைலயாைமைய அைறந்த 
ம ைரக்காஞ்சி காஞ்சித்திைணக்கு உதாரணெமன்பர்; ெதால். றத். சூ. 23, ந. 
 
  1. ேநர் நிைரயாகிய ஆசிாிய ாிச்சீர் வஞ்சி ள் வந்ததற்கும் (ெதால். ெசய். சூ. 14, 
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  3. (பி-ம்.) ' ங்கிய யர்' 
 
  ேதன் ங்கு யர்சிைமயம் : "பிரசந் ங்கு மைலகிழேவாற்ேக" (கு ந். 392:8) ; 
"பிரசந் ங்கு ேசட்சிைம, வைர" (அகநா. 242 : 21-2) 
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  3-4. இவ்வ கள் பதிெனட்ெட த்தான் வந்தனெவன்பர் ; ெதால். ெசய். சூ. 50, இளம். 
 
  1-4. யா. வி. ெசய். சூ. 2, ேமற். 
 
  5. "வளிவலங் ெகாட்கு மாதிரம் வளம்ப ம்" (மணி. 12 : 91) சிந்த ெயன்பதற்கு 
இவ்வ  ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெசய். சூ. 38, ந. 
 
  7-8. ெப ம்பாண். 442-இன் உைரைய ம் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 

ரணிரனிைறக்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் ; யா. வி. சூ. 95, உைர 
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  6-10. "மீன்வயி னிற்ப வானம் வாய்ப்ப" (பதிற். 90: 1) 
 
  11. ெதா ப்  : "ெதா ப்ேப ழவ ேராைதப் பாணி ம்" (சிலப். 27: 230) 
 
  ஆயிரம் : "ேவ  யாயிரம் விைள ட் டாக" (ெபா ந. 246-7) 
 
  10-11. "வான மின் வசி  ெபாழிய வானா, திட்ட ெவல்லாம் ெபட்டாங்கு விைளய" 
(மைலப . 97-8) 
 
  12. (பி-ம்.) 'எதிர் ந்த' 
 
  14. (பி-ம்.) 'ேமதகப் ெபா ந்த' 
 
  17. (பி-ம்.) 'தண்டாவிகு' 
 
  16-7. ஆெற த்  இ சீர  வஞ்சிப்பாவிற்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் ; யா. வி. சூ. 95, 
உைர. 
 
  18. (பி-ம்.) ' ாிய வி த்ெத ' 
 
  21. "நல் ழி யாவர்க்கும் பிைழயா  வ தனின்" (க த். 99:5-6) ; " த ழியின்பம், 
வரவிப் ப தன்ைன வாழ்வித்த வாணன்" (தஞ்ைச. 286) ; "ேவத  ெமய்ம்ைம  
மாதி கம்ேபாலத் தைலசிறப்ப வந்த ளி" (விக்ரம. ெமய்க். " மாைல") ; "ஆதி கங் 
ெகா ந்  விட் த் தைழத்ேதாங்க" (இரண்டாம் இராசஇராச. ெமய்க். " ம விய 
ெபாழில்") 
 
  22. "ஆயிர ெவள்ளம் வாழிய பலேவ" (பதிற். 21:38) 
 
  24. பிணக்ேகாட்ட களி  : "ேவலாண் கத்த களி " (குறள், 500) 
 
  25. (பி-ம்.) 'ேபஎய்' 
 
  26. ணங்ைக : ெப ம்பாண். 235-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
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  25-6. "நிணந்தின் வாய ணங்ைக ங்க" ( கு. 56) என்பைத ம் அதன் 
குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  28. (பி-ம்.) 'வந்ந்த' 
 
  34. "ேதா ங் ெகாண்  ப்ெபனத் ழாவிக் ெகாள்ளீர்" (தக்க. 748) 
 
  34-5. "பி த்தா  யன்ன பிறழ்பற்ேப யாரக், ெகா த்தாைன மன்னன் ெகா த்தான் - 

த்தைலத், ேதாெளா  ழ்ந்த ெதா க்ைக ப்பாக, ைளயஞ் ேசாற்ைற கந் " 
( . ெவ. 160) 
 
  34-6. தக்க. 748, உைர, ேமற். 
 
  29-35. " த்தைல ய ப்பாகப், னற்கு தி ைலக்ெகாளீஇத், ெதா த்ேதாட் 

ப்பிற் ழந்த வல்சியி, ன களம் ேவட்ட வ ேபார்ச் ெசழிய" ( றநா. 26:8-11) 
 
  37. "பிறக்க  ெயா ங்காப் ட்ைக" (பதிற். 80:8) 
 
  38. (பி-ம்.) 'பைடேயார் கயர' 
 
  29-38. " த்தைல ய ப்பிற் பிடர்த்தைலத் தாழித், ெதா த் ேதாட் ப்பிற் 

ைழஇய ன்ேசா , மறப்ேபய் வா வன் வயினறிந் ட்ட" (சிலப். 26:242-4) 
 
  40-42. "மைற  தல்வன் பின்னர் ேமய, ெபாைற யர் ெபாதியிற் ெபா ப்பன்" 
(சிலப். 12 : இ திப்பகுதி) 
 
  44. யாைனமதம் கமழ்தல் : "குதிபாய் கடாம், மதேகா  ல ேக  மணநாற" (தக்க. 3) 
என்பதன் விேசடக்குறிப்ைபப் பார்க்க ; "மாவ தத்திைன யிைழத்தி ம் ட்ைகயின் 
மதநீர், காவ தத்தி ங் கமழ்த  க ங்கநா " (கந்த. மார்க்கண்ேடயப். 114) 
 
  45. (பி-ம்.) 'அய பட்டந ஞ்'; றநா. 22:7 
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  46. ெப ம்பாண். 352 ; றநா. 38:1, 42:1. 
 
  47. "ெதாழினவில்யாைன" (பதிற். 84:4) 
 
  44-7. க ஞ்சினத்த யாைன: "க ஞ்சினத்த களி " (ம ைரக். 179); "க ஞ்சினத்த 
களிற்ெற த்தின்" (யா. வி. சூ. 56, ேமற். "தாழி ம்") 
 
  48. (பி-ம்.) 'உழக்க' 
 
  44-8. "ெசல்சமந் ெதாைலத்த விைனநவில் யாைன, கடாஅம் வார்ந்  க ஞ்சினம் 
ெபாத்தி, வண் ப  ெசன்னிய பி ணர்ந்தியல" (பதிற். 82:4-6) 
 
  50. (பி-ம்.) 'ெவயிற்கரப்ப' 
 
  51. (பி-ம்.) 'வாப்பாிய' 
 
  52. (பி-ம்.) 'காற்ெறனக்' 
 
  51-2. "காெலனக் க க்குங் கவின்ெப  ேத ம்" (ம ைரக். 388) 
 
  55-6. "ெகாய்சுவற் ரவிக் ெகா த்ேதர்ச் ெசழிய, னாலங்கானத் தகன்றைல சிவப்பச், 
ேசரல் ெசம்பியன் சினங்ெக  திதியன், ேபார்வல் யாைனப் ெபாலம்  ெணழினி, 
நாரறி நறவி ென ைம ரன், ேதங்கம ழலகத் ப் லர்ந்த சாந்தி, னி ங்ேகா ேவண்மா 
னியேறர்ப் ெபா நெனன், ெற வர் நல்வல மடங்க ெவா பகல், ைரெசா  
ெவண்குைட யகப்ப த் ைரெசலக், ெகான் ", (அகநா. 36:13-22) ; "எ வர் நல்வலங் 
கடந்ேதாய்", " ைனகழ ெல வர் நல்வல மடங்க, ெவா தா னாகிப் ெபா களத் 
தடேல" ( றநா. 19 : 17, 76:12-3) 
 
  58. (பி-ம்.) 'மைலநீந்தி' 
 
  இலங்க விய வைர : "இலங்கு ம வித்ேத யிலங்கு ம வித்ேத, வானி னிலங்கு 
ம வித்ேத தா ற்ற, சூள்ேபணான் ெபாய்த்தான் மாைல" (க த். 41:18-20) 
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  61. தார்மார்  : "வண்ண மார்பிற்றார்" ( றநா. 1:2) ; ெந ேயான் : " ந்நீர் விழவி 
ென ேயான்" ( றநா. 9:10) ; "உைரசால் சிறப்பி ென ேயான்" (சிலப். 22:60) 
 
  60 - 61. நிலந்தந்த ேப தவி ெந ேயான் : "நிலந்த  தி வி ென ேயான் ேபால" 
(ம ைரக். 763) ; "நிலந்த  தி விற் பாண் யன்" (ெதால். பாயிரம்) 
 
  63. "அ நைர மிற் ெபா நைரப் ெபாறாஅச், ெச மாண் பஞ்சவ ேரேற" ( றநா. 
58:7-8) 
 
  67. "அம் மிழ்வ ேவ மிழ்வ" (சீவக. 103) 
 
  64 - 7. "க மிைளக் குண் கிடங்கி, ென மதி னிைரஞாயி, லம் ைட யாெரயில்" 
(பதிற். 20:17-9) 
 
  70 - 71. . றநா. 17:1-2. 
 
  72. . ஒ. ம ைரக். 124 ; பதிற். 90:8. 
 
  70 - 72. "வடாஅ  பனிப  ெந வைர வடக்கும், ெதனாஅ ெக  குமாியின் 
ெறற்கும், குணாஅ  கைரெபா  ெதா கடற் குணக்கும், குடாஅ  ெதான் திர் 
ெபௗவத்தின் குடக்கும்", "ெதன்குமாி வடெப ங்கற், குணகுடகட லாெவல்ைல, 
குன் மைல கா நா, ெடான் பட்  வழிெமாழிய" ( றநா. 6:1-4, 17:1-4) 
 
  80. கப்ப ல் ரசம் ழங்குதல் : "ஆ ெகா  ச்சியணி கூம்பி யர் பாய் ன், 
றீ படச் ெசய்திைளய ேரத்தவிமிழ் ந்நீர்க், ேகா  பைற யார்ப்ப ................ ஓ யைத 
யன்ேற" (சீவக. 501) 
 
  82. (பி-ம்.) 'நாடாரக்கைரேசர ெந ங்ெகா மிைச நன்கிழி த ம்' 
 
  89. (பி-ம்.) 'நீர்ெத நிைர' 
 
  ெதவ் ெகாள் தலாகிய குறிப் ப்ெபா ைள ணர்த்  ெமன்பதற்கு இவ்வ  
ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி, சூ. 49, ேச ; 47, ந ; இ-வி. சூ. 290. 
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  90. (பி-ம்.) 'ஏத்தத்' 
 
  92. (பி-ம்.) 'கயமைகய' 
 
  91-3. ஆம்பி, கிழாஅர் : "ஆம்பி ங் கிழா ம் ங்கிைச ேயற்ற ம்" (சிலப். 10:110) 
 
  89-93. கிழார் ட்ைடப்ெபாறி ெயன் ம் ெபா ளில் வ ெமன்பதற்கு இவ்வ கள் 
ேமற்ேகாள் ; சிலப். 10:110, அ யார். 
 
  94. (பி-ம்.) 'அதாிெகாள்பவாிைச' 
 
  96. சி பாண். 148-ஆம் அ ைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  98. "விழ நின்ற வியன்ம கில்" (ம ைரக். 328) 
    -------------- 
 
        னி ெபயர்ப் ேபராயெமா 
        லங்கும ப்பிற் களி ெகா த் ம் 
        ெபாலந்தாமைரப் ச்சூட்  
        நலஞ்சான்ற கலஞ்சித ம் 
        பல்குட் வர் ெவல்ேகாேவ          105 
        கல்கா ங் க ேவனிெலா 
        வானம் ெபயெலாளிப்பி ம் 
        வ ம்ைவகன் மீன்பிறழி ம் 
        ெவள்ளமா றா  விைள ள் ெப க 
        ெநல்  ேனாைத யாிநர் கம்பைல          110 
 
        ள்ளிமிழ்ந் ெதா க்கு மிைசேய ெயன் ஞ் 
        சலம் கன்  சுற க்க த்த 
        ல நீர் வியன்ெபௗவத்  
        நில கானன் ழ த்தாைழக் 
        குளிர்ப்ெபா ம்பர் நளித் வ          115 
        னிைரதிமில் ேவட் வர் கைரேசர் கம்பைல 
        யி ங்கழிச் ெச வின் ெவள் ப் ப் பகர்நெரா 
        ெடா ேயாவாக் க யாணர் 
        ெவள்ளிைல மீக்கூ ம் 
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        வியன்ேமவல் வி ச்ெசல்வத்          120 
 
        தி வைகயா னிைசசான்ற 
        சி கு ப் ெப ந்ெதா வர் 
        கு ெகழீஇய நானிலவெரா  
        ெதான் ெமாழிந்  ெதாழில்ேகட்பக் 
        காெலன்னக் க ராஅய்          125 
        நா ெகட ெவாிபரப்பியாலங்கானத் தஞ்சுவரவி த் 
        தரசுபட வம ழக்கி 
        ரசுெகாண்  களம்ேவட்ட 
        வ திற யர் கழ்ேவந்ேத 
        நட்டவர் கு யர்க்குைவ          130 
 
        ெசற்றவ ரரசுெபயர்க்குைவ 
        ேப லகத்  ேமஎந்ேதான்றிச் 
        சீ ைடய வி ச்சிறப்பின் 
        விைளந் திர்ந்த வி த்தி 
        னிலங்குவைள யி ஞ்ேசாிக்          135 
        கட்ெகாண் க் கு ப்பாக்கத்  
        நற்ெகாற்ைகேயார் நைசப்ெபா ந 
        ெசற்ற ெதவ்வர் கலங்கத் தைலச்ெசன் 
        றஞ்சுவரத் தட்கு மணங்குைடத் ப்பிற் 
        ேகா உன்குைறக் ெகா வல்சிப்          140 
 
        ல விற் ெபா கூைவ 
        ெயான் ெமாழி ெயா யி ப்பிற் 
        ெறன்பரதவர் ேபாேரேற 
        யாியெவல்லா ெமளிதினிற்ெகாண்          145 
        ாிய ெவல்லா ேமாம்பா  சி 
        நனி கன் ைற  ெமன்னா ேதற்ெற ந்  
        பனிவார் சிைமயக் கானம் ேபாகி 
        யகநா  க்கவ ர ப்பம் ெவௗவி 
        யாண் பல கழிய ேவண் லத் தி த்           150 
 
        ேமம்பட மாீஇய ெவல்ேபார்க் கு சி 
        ெச நர் லம் க்கவர் 
        க காவி னிைலெதாைலச்சி 
        யிழிபறியாப் ெப ந்தண்பைண 
        கு உக்ெகா ய ெவாிேமய          155 
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        நாெட ம்ேபர் காடாக 
        வாேசந்தவழி மாேசப்ப 
        ாி ந்தவழி பாழாக 
        விலங்குவைள மடமங்ைகயர் 
        ணங்ைகயஞ்சீர்த் த உமறப்ப          160 
 
        வைவயி ந்த ெப ம்ெபாதியிற் 
        கைவய க் க ேநாக்கத் ப் 
        ேபய்மகளிர் ெபயர்பாட 
        வணங்குவழங்கு மகலாங்க 
        ணிலத்தாற் ங் கு உப் தவி          165 
        னரந்ைதப் ெபண்  ாிைனந்தன ரகவக் 
        ெகா ம்பதிய கு ேதம்பிச் 
        ெச ங்ேகளிர் நிழல்ேசர 
        ெந நகர் ழ்ந்த காிகுதிர்ப் பள்ளிக் 
        கு மிக் கூைக குராெலா  ரலக்          170 
 
        க நீர் ெபா ந்த கண்ணகன் ெபாய்ைகக் 
        களி மாய் ெச ந்திெயா  கண்பமன் ர்தர 
        நல்ேலர் நடந்த நைசசால் விைளவயற் 
        பன்மயிர்ப் பிணெவா  ேகழ கள 
        வாழா ைமயின் வழிதவக் ெகட் ப்          175 
        பாழா யினநின் பைகவர் ேதஎ 
        ெமழா அத்ேதா ளிமிழ் ழக்கின் 
        மாஅத்தா யர்ம ப்பிற் 
        க ஞ்சினத்த களி பரப்பி 
        விாிகடல் வியன்றாைனெயா           180 
 
        குறழப் பைகத்தைலச்ெசன் 
        றகல்விசும்பி னார்ப்பிமிழப் 
        ெபய றழக் கைணசிதறிப் 
        பல ரவி நீ ைகப்ப 
        வைளநரல வயிரார்ப்பப்          185 
        பீடழியக் கடந்தட்டவர் 
        நாடழிய ெவயில்ெவௗவிச் 
        சுற்றெமா  வ த்த ற் 
        ெசற்ற ெதவ்வர் நின்வழி நடப்ப 
        வியன்கண் ெபாழின் மண் ல ற்றி          190 
 
        யரசியல் பிைழயா தறெநறி காட் ப் 
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        ெபாிேயார் ெசன்ற வ வழிப் பிைழயா  
        குட தற் ேறான்றிய ெதான் ெதா  பிைறயின் 
        வழிவழிச் சிறக்கநின் வலம்ப  ெகாற்றங் 
        குண தற் ேறான்றிய வாாி ண் மதியிற்          195 
        ேறய்வன ெக கநின் ெறவ்வ ராக்க 
        யர்நிைல லக மமிழ்ெதா  ெபறி ம் 
        ெபாய்ேச ணீங்கிய வாய்நட் பிைனேய 
        ழங்குகட ேலணி மலர்தைல லகெமா 
        யர்ந்த ேதஎத்  வி மிேயார் வாி ம்          200 
    --------- 
 
    99-102. ெபா ந. 125-7ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க ; "ெத வி 
னலம ந் ெதண்கட் டடாாிப், ெபா வில் ெபா நநீ ெசல் ற்-ெச வில், அ ந்தடக்ைக 
ேநான்றா ளமர்ெவய்ேயா னீ ம், ெந ந்தடக்ைக யாைன நிைர" ( . ெவ. 218) 
 
  99-103. ெபா ந க்குப் ெபாற்றாமைரப் ச்சூட்டல் : ெபா ந. 159-60-ஆம் 
அ கைள ம் அவற்றின் குறிப் ைரகைள ம் பார்க்க. 
 
  105. "பலராகிய சான்றீெரன்ப , பல்சான்றீெரனத் ெதாக்க , 'பல்குட் வர்' 
என்ப ேபால" ( றநா. 195, உைர) 
 
  106. "மைலெவம்ப", "விறன்மைல ெவம்ப", "இலங்குமைல ெவம்பிய", "கல்காய்ந்த 
காட்டகம்" (க த். 13:5, 20:5, 23:3, 150:11) 
 
  114. நில  மண க்கு உவைம : ெபா ந. 213-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  115. (பி-ம்) 'குளிர்ப் ெபா ம் ' 
 
  116. திமில் ேவட் வர் : "வன்ைகத் திமிலர்" (ம ைரக். 319) ; "பன்மீன் ேவட்டத் 
ெதன்ைனயர் திமிேல" (கு ந். 123 : 5) 
 
  124. . ஒ. ம ைரக். 72 
 
  126. "இழிபறியாப் ெப ந்தண்பைண, கு உக்ெகா ய ெவாிேமய, நாெட ம்ேபர் 
காடாக" (ம ைரக். 154-6) ; " ைனெயாி பரப்பிய", "ஊெராி கவர த்ெத ந் 
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ைரஇப், ேபார்சு  கமழ் ைக மாதிர மைறப்ப" (பதிற். 15:2, 71:9-10) ; "வா க விைற 
வநின் கண்ணி ெயான்னார், நா சு  கமழ் ைக ெயறித்த லாேன", 
 
  "பைகவ, ர்சு  விளக்கத் த விளிக் கம்பைலக், ெகாள்ைள ேமவைல" 
"ெப ந்தண்பைண பாழாக, ேவம நன்னா ெடாள்ெளாி ட் ைன" ( றநா. 6:21-2, 7:7-
9, 16-7) ; அயிெலன்ன கண் ைதத் தஞ்சியலறி, மயிலன்னார் மன்றம் படரக்-குயிலகவ, 
வா ாிய வண் மி ஞ் ெசம்ம லைடயார்நாட், ேடாெடாி ள் ைவகின ர்" ( . ெவ. 49) 
 
  129. ரசுெகாள்ளல் : " ரசுெகாண், டாண்கட னி த்தநின் ண்கிளர் வியன்மார் " 
(பதிற். 31:13-4) ; " ைரெசா  ெவண்குைட யகப்ப த் ைரெசலக், ெகான் களம் 
ேவட்ட ஞான்ைற" (அகநா. 36:21 - 2) ; "பிணி  ரசங் ெகாண்ட காைல", "அ ஞ் 
சமஞ்சிைதயத் தாக்கி ரசெமா, ெடா ங்ககப் பேடஎ னாயின்" "விசிபிணி ரசெமா  
மண்பல தந்த, தி ழ் ண் ட் பாண் யன் மறவன்" ( றநா. 25:7, 72:8 - 9, 179:4 - 5) 
 
  களம் ேவட்டல் : கு. 99 -100-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  127- 9. ம ைரக். 55 - 6-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  128 - 30. "அைரசுபட வம ழக்கி, உைரெசல ரசுெவௗவி, த்தைல ய ப்பாகப், 

னற்கு தி ைலக்ெகாளீஇத், ெதா த்ேதாட் ப்பிற் ழந்தவல்சியின், அ களம் 
ேவட்ட வ ேபார்ச் ெசழிய" ( றநா. 26:6-11) 
 
  131 - 2. "மைலந்ேதார் ேதஎ மன்றம் பாழ்பட, நயந்ேதார் ேதஎ நன்ெபான் ப்ப" 
(ெப ம்பாண். 423-4) ; "இக நர்ப் பிணிக்கு மாற்ற ம் க நர்க், கரசு  
ெகா ப்பி  மமரா ேநாக்கெமா  ............. யா  சுரக்குமவ னாண்மகி ழி க்ைக ம்" 
(மைலப . 73-6) ; "ெசற்ேறாைர வழித த்தன, னட்ேடாைர யர் கூறினன்" ( றநா. 
239 : 4 -5); "நட்டாைர யாக்கிப் பைகதணிந் " (பழெமாழி, 398; சி பஞ்ச, 18) ; 
ெப ம்பாண். 419-குறிப் ைரைய ம், 424 - குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  135. " திர்வா ாிப்பி த்தம்" ( றநா. 53 :1) 
 
  137 - 8. பாக்கெமன்பதற்கு அரசனி ப்ெபன்  ெபா ள்கூறி இவ்வ கைள 
ேமற்ேகாளாகக் காட் னர் ;பதிற். 13 : 12, உைர. 
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  135 - 8. ெகாற்ைக த்தம் : " த் ப்ப  பரப்பிற் ெகாற்ைக ன் ைற" (நற். 23 : 6) ; 
"ெபாைறயன் ெசழியன் ந்தார் வளவன், ெகால்  ெகாற்ைக நல் ைசக் குடந்ைத, 
பாைவ த்த மாயிதழ்க் குவைள" (யா. வி. சூ. 95, ேமற்.) ; சி பாண். 57 - 62-ஆம் 
அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  140. (பி-ம்.) 'அஞ்சுவரக்கடக்கும்' 
 
  141. " கழ்படப் ண்ணிய ேகா ன் ேசா ம்" (ம ைரக். 533) ; "ஊன்ேசாற் றமைல", 
"ைபஞ்ஞிணம் ெப த்த பசுெவள்ளமைல" ( றநா. 33 : 14, 177 : 14) ; 
"ஊன்கேளாடைவபதஞ் ெசய்ய" (கந்த. மேகந்திர. நகர் கு. 29) 
 
  143. ஒன் ெமாழி : "ஒன் ெமாழிக் ேகாசர்" (கு ந். 73 : 4) 
 
  146. ஓம்பா சி : "ஓம்பா வள்ளல்" (மைலப . 400) ; "ஓம்பா ைகயின் வண்மகிழ் 
சிறந் " (பதிற். 42 : 13) ; "ஓ ங்கா ள்ளத் ேதாம்பா ைகக், கடந்த  தாைனச் ேசர 
லாதைன", "ஓம்பா தீ  மாற்ற ெலங்ேகா" ( றநா. 8 : 4 - 5, 22 : 33); "ஓம்பா ைக ம்" 
( . ெவ. 189) 
 
  145 - 6. "கலந்ேதா வப்ப ெவயிற்பல கைடஇ, மறங்கலங்கத் தைலச்ெசன் , 
வா ழந்ததன் றாள்வாழ்த்தி, நாளீண் ய நல்லகவர்க்குத் ேதேரா  மாசிதறி" 
(ம ைரக். 220 - 24) ; "நயனில் வன்ெசால் யவனர்ப் பிணித் , ெநய்தைலப் ெபய்  
ைகபிற் ெகாளீஇ, ய விைல நன்கலம் வயிரெமா  ெகாண் , ெப விறன் ர்த் 
தந் பிறர்க் குதவி", "ெபாிய வாயி  மமர்கடந்  ெபற்ற, வாிய ெவன்னா ேதாம்பா  

சி", "ெவன் கலந் தாீஇயர் ேவண் லத் தி த் " (பதிற். 2-ஆம் பத்தின் பதிகம், 44 : 
3 - 4, 53 : 1) ; "அங்கட் கிைணயன் யன் விற பாண், ெவங்கட்கு சும் 
விைலயாகும்-ெசங்கட், ெச ச்சிைலயா மன்னர் ெச ைனயிற் சீறி, வாிச்சிைலயாற் 
றந்த வளம்" ( . ெவ. 16) ; சி பாண். 247 - 8-ஆம் அ கைள ம் அவற்றின் 
குறிப் ைரகைள ம் பார்க்க. 
 
  149. "அம் மி ழயில ப்பம் ............. ெகாண் ", "நாடழிய ெவயில்ெவௗவி", "நா ைட 
நல்ெலயி லணங்குைடத் ேதாட் " (ம ைரக். 67 - 9, 187, 693) 
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  அகெமன்பதற்குப் ெபா ள் ம தெமன்பதற்கும் (சீவக. 1613, ந,), மதில் 
ெப ம்பான்ைம ம் ம தநிலத்திடத்ெதன்பதற்கும் (ெதால். றத். சூ. 9, ந.) இவ்வ  
ேமற்ேகாள். 
 
  150, , "யாண் தைலப் ெபயர ேவண் லத் தி த் " (பதிற். 15 : 1) 
 
  152 - 3. பைகவர்க ைடய காவன்மரங்கைள அழித்தல் : "பலர் ெமாசிந் ேதாம்பிய 
திரள் ங் கடம்பின், வ ைட த மிய", "வயவர் ழ வாளாின் மயக்கி, 
இடங்கவர் க ம்பி னரசுதைல பனிப்பக் கடம் த ற ந்த க ஞ்சின ேவந்ேத", 
"பைழயன் காக்குங் க ஞ்சிைன ேவம்பின், ழாைர த மியப் பண்ணி" (பதிற். 
11 : 12 - 3, 12 : 1 - 3, 5-ஆம் பத்தின் பதிகம்); "வ நவி னவியம் பாய்த  ர் ெதா ம், 
க மரந் ளங்கிய கா ம்", "ெந ங்ைக நவியம் பாய்த  னிைலயழிந் , கமழ் 
ெந ஞ்சிைன லம்பக் கா ெதா ம், க மரந்த  ேமாைச", "க மரந் த தல்" ( றநா. 
23 : 8 - 9, 36: 7 - 9, 57 : 10) ; "பைழயன் காக்குங் குைழபயி ென ங்ேகாட் , ேவம்  

தற ந்த ........... ெபாைறய" (சிலப். 27 : 124 - 6) 
 
  153. (பி - ம்.) ' க கா  ' 
 
  இகர ற்  உாிச்ெசால் ன் ன் வல் னம் இயல்பாக வந்ததற்கு, 'க கா' என்ப  
ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெதாைக. சூ. 16. ந. 
 
  154 - 5. ம ைரக் 126-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப்பார்க்க. 
 
  159 - 60. மகளிர் ணங்ைகயாடல் : " ணங்ைகயந் த உவின் மணங்கமழ் ேசாி " 
(ம ைரக். 329) ; "விழவயர் ணங்ைக த உகஞ் ெசல்ல" (நற். 50 : 3) ; "மகளிர் 
தழீஇய ணங்ைக யா ம்", "வணங்கிைறப் பைணத்ேதா ெளல்வைள மகளிர், 

ணங்ைக நா ம் வந்தன" (கு ந். 31 : 2, 364 : 6) ; க ெக  ணங்ைக யா ய 
ம ங்கின்" " ழாவிமிழ் ணங்ைகக்குத் த உப் ைண யாக" (பதிற். 13 : 5, 52 : 14) ; 
"தளாிய லவெரா , ணங்ைகயாய்", "தமர்பா ந் ணங்ைக  ளரவம்வந் ெத ப் ேம ", 
" நிைரெதா  நல்லவர் ணங்ைக ட் டைலக்ெகாள்ள " (க த். 66 : 17 -8, 70 : 14, 73 : 
16) ; " விமிழ் ணங்ைக ங்கிய விழவின் " (அகநா. 336 : 16) ணங்ைகக் 
குரைவ ம், " ணங்ைகயர் குரைவயர்" (சிலப். 5 : 70) 
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  162 - 3. கைவய ப்ேபய் : சி பாண். 197-ஆம் அ ைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் 
பார்க்க. 
 
  170. " ய்த்தைலக் கூைக, கவைல கவற் ங் குராலம் பறந்தைல" (பதிற். 44 : 18 - 19) 
 
  172. (பி - ம்.) ' சண்பமன்  ' 
 
  " களி மாய்க்குங் கதிர்க்கழனி " (ம ைரக். 247) 
 
  கண்  : ெப ம்பாண். 220 ; மைலப . 454 ; ெப ங். 2. 19 : 187. 
 
  174. பன்மயிர்ப்பிண  : " பன்மயிர்ப் பிணெவா  பாயம் ேபாகா  " (ெப ம்பாண். 
342) 
 
  175 - 6. "ெசய்யார் ேதஎந் ெத மரல் க ப்ப" (ெபா ந. 134) 
 
  179. க ஞ்சினத்த களி  : " க ஞ்சினத்த ெகால்களி  " ( றநா. 55 : 7) ; ம ைர. 44 - 
7-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  170. தாைனக்குக்கடல் : ல்ைல. 28-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  180 - 81. " ெசய்விைனக் ெகதிர்ந்த ெதவ்வர் ேதஎத் க், கடற்பைட குளிப்ப மண்  " 
( றநா. 6 : 11 - 2) 
 
  183. "வி ங்கைண ெயாப்பிற் கத ைற சித உ" (பாி. 22:5) ; "காலமாாியி 
னம் ைதப்பி ம்" ( றநா. 287:3) ; "பாயமாாிேபாற் பகழி சிந்தினார்", மால்வைரத் 
ெதா த்  ழ்ந்த மணிநிற மாாி தன்ைனக், கா ைரத் ெத ந்  பாறக் கல்ெலனப் 

ைடத்த ேதேபால், ேமனிைரத் ெத ந்த ேவடர் ெவந் ைன யப்  மாாி, ேகானிைரத் 
மி ம் வில்லாற் ேகாமகன் விலக்கினாேன" (சீவக. 421, 451) ; "நாற்றிைச 

ம ங்கி ங் கார்த் ளி க ப்பக், க ங்கைண சிதறி" (ெப ங். 3. 27 : 98 : 9) 
 
  185. கு. 120-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 



 18

  187. (பி - ம்.) ' நா ெகட ெவயில்' 
 
  ம ைரக். 149 - ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க ; "அ ங்க  வைரப்பி ர்கவி 
னழிய" (பட் னப்.269) 
 
  189. " பணிந்ேதார் ேதஎந் தம்வழி நடப்ப " (ம ைரக். 229) ; " எய்யாத் ெதவ்வ ேரவல் 
ேகட்ப " (ெபா ந. 133) 
 
  192. " ன்றிைண தல்வர் ேபால நின்  " (பதிற். 85 : 5) ; " ெதால்ேலார் ெசன்ற 
ெநறிய ேபால ம் " ( றநா. 58 : 25) 
 
  193. பிைற ெதாழப்ப தல் : "ெதா காண் பிைறயிற் ேறான்றி", "பலர்ெதாழச், 
ெசவ்வாய் வானத் ைதெயனத் ேதான்றி, இன்னம் பிறந்தன்  பிைறேய " (கு ந். 178 : 
5, 307 : 1 - 3) ; " ஒள்ளிைழ மகளி யர்பிைற ெதா உம், ல்ெலன மாைல " (அகநா. 
239 : 9 - 10) ; " அந்தி யாரண மந்திரத் தன் ட னிவைன, வந்தி யாதவர் மண்ணி ம் 
வானி  மில்ைல " (வி. பா. கு குலச். 6) 
 
  194. . சிலப். 25 : 92. 
 
  193 - 4. " வளர்பிைற ேபால வழிவழிப் ெப கி " (கு ந். 289 : 1) ; " சுடர்ப்பிைற 
ேபாலப், ெப க்கம் ேவண்  " (ெப ங். 2. 6 : 35 - 6) 
 
  195 - 6. " நீள்கதி ரவிர்மதி நிைற ேபா னிைலயா , நாளி  ெநகிழ்ேபா  நல ட 
னிைல ேமா " (க த். 17 : 7-8) ; " குைறமதிக் கதிெரன மாய்கெவன் றவெமன்றான் " 
(கந்த. மார்க்கண்ேடயப். 59) 
 
  இவ்வ கள் சிலப். 10:1-3, அ யார். ேமற். 
 
  193 - 6. "ஆநா ணிைறமதி யலர்த  பக்கம்ேபா, னாளினாளின் ............. நீர்நிலம் 
பரப்பி .......... ெவண்மதி நிைற வா ேபால, நாள்குைற ப தல் கா தல் யாேர " (பாி. 
11 : 31 - 8) ; " ெபாியவர் ேகண்ைம பிைறேபால நா ம், வாிைச வாிைசயாக நந் ம் - 
வாிைசயால், வா ர் மதியம்ேபால் ைவக ந் ேத ேம, தாேன சிறியார் ெதாடர் " 
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(நால . 125) ; " நிைறநீர நீரவர் ேகண்ைம பிைறமதிப், பின்னீர ேபைதயார் நட்  " 
(குறள், 782) 
 
  197. "அ ம்ெபற லமிழ்த மார்பத மாகப், ெப ம்ெபய லகம் ெபறீஇயேரா வன்ைன " 
(கு ந். 83 : 1 - 2) 
 
  199. மலர்தைல லகம் : ம ைரக். 237. 
 
  கடேலணி லகம் : "நளியி  ந்நீ ேரணி யாக, ............ வானஞ் சூ ய, மண் ணி 
கிடக்ைக " ( றநா. 35 : 1 - 3) 
    ------------ 
 
        பைகவர்க் கஞ்சிப் பணிந்ெதா  கைலேய 
        ெதன் ல ம ங்கின் விண்  நிைறய 
        வாணன் ைவத்த வி நிதி ெபறி ம் 
        பழிநமக் ெக க ெவன்னாய் வி நிதி 
        யீத ள்ளெமா ைசேவட் குைவேய          205 
        யன்னாய் நின்ெனா  ன்னிைல ெயவேனா 
        ெகான்ெனான்  கிளக்குவ ல ேபா ரண்ணல் 
        ேகட் சின் வாழி ெக கநின் னவலங் 
        ெகடா  நிைலஇயர்நின் ேசண்விளக்கு நல் ைச 
        தவப்ெப க்கத் தறாயாண          210 
 
        ரழித்தானாக் ெகா ந்திற்றி 
        யிழித்தானாப் பலெசான்றி 
        ண்டானாக் கூர்நறவிற் 
        றின்றானா வினைவக 
        னிலென க் கல்லா ெவாண்பல் ெவ க்ைகப்          215 
        பயனற வறியா வளங்ெக  தி நகர் 
        நரம்பின் ர  நயம்வ  ரற்சி 
        விற யர் வ ங்ைகக் கு ந்ெதா  ெசறிப்பப் 
        பாண வப்பக் களி பல தாீ இக் 
        கலந்ேதா வப்ப ெவயிற்பல கைடஇ          220 
        மறங்கலங்கத் தைலச்ெசன்  
        வா ழந்ததன் றாள்வாழ்த்தி 
        நாளீண் ய நல்லகவர்க்குத் 
        ேதேரா  மாசிதறிச் 
        சூ ற்ற சுடர்ப் வின்          225 
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        பா லர்ந்த ந ஞ்சாந்தின் 
        வி மிய ெபாிேயார் சுற்ற மாகக் 
        கள்ளி னி ம்ைபக் கலஞ்ெசல ண்  
        பணிந்ேதார் ேதஎந் தம்வழி நடப்பப் 
        பணியார் ேதஎம் பணித் த்திைற ெகாண்மார்          230 
 
        ப ந் பறக் கல்லாப் பார்வற் பாசைறப் 
        ப கண் ரசங் காைல யியம்ப 
        ெவ படக் கடந்  ேவண் லத் தி த்த 
        பைணெக  ெப ந்திறற் பல்ேவன் மன்னர் 
        கைரெபா  திரங்குங் கைனயி  ந்நீர்த்          235 
        திைரயி  மண ம் பலேர ைரெசல 
        மலர் தைல லக மாண் கழிந் ேதாேர 
        அதனால், குணகடல் ெகாண்  குடகடன் ற்றி 
        யிர  ெமல்ைல ம் விளிவிட னறியா 
        தவ  மிைச  நீர்த்திரள் பீண் க்          240 
 
        கவைலயங் கு ம்பி ன வி ெயா ப்பக் 
        கைழவளர் சாரற் களிற்றின ந ங்க 
        வைர த ரங்கு ேமெறா  வான்ெஞமிர்ந்  
        சிதரற் ெப ம்ெபயல் திறத்த ற் றாங்கா  
        குணகடற் கிவர் த ங் கு உப் ன ந்தி          245 
        நிவந் ெச னீத்தங் குளங்ெகாளச் சாற்றிக் 
        களி மாய்க்குங் கதிர்க்கழனி 
        ெயாளிறிலஞ்சி யைடநிவந்த 
        ட்டாள சுடர்த்தாமைர 
        கட்கம  ந ெநய்தல்          250 
 
        வள்ளித ழவிழ்நீல 
        ெமல் ைல யாியாம்பெலா  
        வண் ைற ெகாண்ட கமழ் ம் ெபாய்ைகக் 
        கம் ட் ேசவ ன் யி ாிய 
        வள்ைள நீக்கி வயமீன் கந்           255 
        ெகாள்ைள சாற்றிய ெகா  வைலஞர் 
        ேவழப் பழனத்  ழி லாட் க் 
        க ம்பி ெனந்திரங் கட்பி ேனாைத 
        யள்ளற் றங்கிய பக  வி மங் 
        கள்ளார் களமர் ெபயர்க்கு மார்ப்ேப          260 
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        ெயா ந்த பகன்ைற விைளந்த கழனி 
        வன்ைக விைனஞ ராிபைற யின்குரற் 
        றளிமைழ ெபாழி ந் தண்பரங் குன்றிற் 
        க ெகாள் சும்ைம ெயா ெகா ளாயந் 
        தைதந்த ேகாைத தாெரா  ெபா யப்          265 
        ணந் ட னா  மிைசேய யைனத்  
        மக  வானத் திமிழ்ந்தினி திைசப்பக் 
        கு குநரல மைனமரத்தான் 
        மீன்சீ ம் பாண்ேசாிெயா  
        ம தஞ் சான்ற தண்பைண சுற்றி ெயா சார்ச்          270 
 
        சி திைன ெகாய்யக் கவ்ைவ க ப்பக் 
        க ங்கால் வரகி னி ங்குரல் லர 
        வாழ்ந்த கு ம்பிற் றி மணி கிளர 
        ெவ ந்த கடற்றி னன்ெபான் ெகாழிப்பப் 
        ெப ங்கவின் ெபற்ற சி தைல ெநௗவி          275 
        மடக்கட் பிைணெயா  ம குவன களச் 
        சுடர்ப் ங் ெகான்ைற தாஅய நீழற் 
        பாஅ யன்ன பாைற யணிந்  
        நீலத் தன்ன ைபம்பயிர் மிைசெதா ம் 
        ெவள்ளி யன்ன ெவாள்  திர்ந்           280 
 
        சுாி கிழ் சுண்ைடெயா  ல்ைல தாஅய் 
        மணிம  ெணய்த றழக் காமர் 
        ணிநீர் ெமல்லவற் ெறாய்யிெலா  மலர 
        வல்ேலான் ைறஇய ெவறிக்களங் க ப்ப 
        ல்ைல சான்ற றவணிந் ெதா சார்          285 
        ந ங்காழ் ெகான்  ேகாட் ன் வித்திய 
        கு ங்கதிர்த் ேதாைர ெந ங்கா ைலயவி 
        ையவன ெவண்ெணெலா டாில்ெகாள்  நீ  
        யிஞ்சி மஞ்சட் ைபங்கறி பிற ம் 
        பல்ேவ  தாரெமா  கல்லகத் தீண் த்          290 
 
        திைனவிைள சாரற் கிளிக  சன் 
        மணிப்  வவைரக் கு உத்தளிர் ேம  
        மாமா க ங் கானவர் சல் 
        ேசேணா னகழ்ந்த ம வாய்ப் பயம்பின் 
        ழ் கக் ேகழ லட்ட சல்          295 
        க ங்கால் ேவங்ைக யி ஞ்சிைனப் ெபாங்கர் 
        ந ம் க் ெகாய் ம் ச ங்ேக 
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        ேழற  வயப் ப் செலா டைனத்  
        மிலங்குெவள் ள விெயா  சிலம்பகத் திரட்டக் 
        க ங்காற் குறிஞ்சி சான்ற ெவற்பணிந்          300 
    --------- 
 
    201. (பி - ம்.) ' பைகவரஞ்சி ' 
 
  " வ யெரன வழிெமாழியலன் " ( றநா. 239 : 6) ; " உற்ற விடத்தி யிர்வழங்குந் 
தன்ைமேயார், பற்றலைரக் கண்டாற் பணிவேரா ( ைர. 6) 
 
  202. லெமன்பதற்கு நிலெமன்  ெபா ள்கூறி இவ்வ ைய ேமற்ேகாள் காட் னர் ; 
சீவக. 28, ந. 
 
  204. (பி - ம்.) ' பழிநமக்ெகா க ' 
 
  203 - 4. " வங்கம்ேபாழ் ந்நீர் வளம்ெபறி ம் ேவறாேமா, சங்கம் ேபால் 
வான்ைமயார் சால்  " ( . ெவ. 185) 
 
  205. ஈதலால் இைச உ தல் : குறள், 231 - 2. 
 
  203 - 5. " கெழனி யி ங் ெகா க்குவர் பழிெயனி, லகுடன் ெபறி ங் 
ெகாள்ளலர் " ( றநா. 182 : 5 - 6) 
 
  208. ஒ. ெப ம்பாண் 38. 
 
  209. ேசண்விளங்கு நல் ைச : " ேசணா  நல் ைசச் ேசயிைழ கணவ " (பதிற். 88 : 
36) 
 
  210. அறாயாணர் : " அறாஅ யாண ரகன்றைலப் ேப ர் " (ெபா ந.1) 
 
  215. " நிலந்தினக் கிடந்த நிதியம் " (மைலப . 575) ; " நிலம் ெபா க்க லாத ெசம்ெபா 
னீணிதி " (சீவக. 402) ; "நிலம் ெபா க்க லாச் ெசம்ெபானா னிைறகு " (பிரேமாத். 
உ த்திரா. 50) 
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  216. " பயனற வறியா யவன ாி க்ைக ம் "(சிலப். 5 : 10) 
 
  217 - 8. " யாழ் ... ... ... ... இன்குரல் விற யர்" (மைலப . 543 - 6) ; " இ ங்கடற் 
பவளச் ெசவ்வாய் திறந்திவள் பா  னாேளா, நரம்ெபா  ைண நாவி னவின்றேதா 
ெவன்  ைநந்தார் " (சீவக, 658); "அங்ைக  மிட ங் கூட்  நரம்பைளந் த த ம், 
மங்ைகயர் பாடல்" (கம்ப. வைரக். 39); " யார்க்கும், நைசத  நரம்  கண்ட ெமாற் ைம 
நயங்ெகாண் டார்ப்ப " (தி விைள. விறகு. 28) 
 
  218. விற யர்ேப  : ெபா ந.159 - 62-ஆம் அ களின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  219. பாண க்கு யாைனையத்த தல் : ெபா ந. 126 - 7, சி பாண். 142 - 3-ஆம் 
அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  222. " அைசவி ேனான்றா ணைசவள ேனத்தி " ( றநா. 148 : 2) 
 
  224. பாிசிலர்க்குத் ேதர்த தல் : சி பாண். 142-3-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் 
பார்க்க ; "ேதம்பாய் கண்ணித் ேதர் சு கவிைக, ஓம்பா வள்ளல்" (மைலப . 399 - 
400) ; " நயந்ேதார்க்குத், ேதாீ ம் வண்ைக யவன்◌்" (க த். 42 : 20-21) ; " ேதர்  
சி க்ைக யார ேநாக்கி ", " ேதர்  சி க்ைக ெந ேயான் " ( றநா. 69 : 18, 114 : 6) 
 
  223 - 4. இரப்ேபார்க்கு மா சிதறல் : " இரப்ேபார்க், கீத றண்டா மாசித றி க்ைக " 
(பதிற். 76 : 7 - 8)ேதேரா  குதிைரகைளக்ெகா த்தல் : ெபா ந. 163 - 5 ; ெப ம்பாண். 
487 - 90. 
 
  220 - 24. ம ைரக் 145 - 6-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  228. ெப ம்பாண். 380 - 82, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  229. ம ைரக். 189. 
 
  231. " ப ந் யிர்த், திைடமதிற் ேசக்கும் ாிைச " ( றநா. 343 : 15 - 6)பார்வல் : " 
பார்வற் பாசைற " (பதிற். 84 : 5) ; " பார்வ க்ைக " ( றநா. 3 : 19) 
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  232. " தழங்குரன் ரசங் காைல யியம்ப " (ஐங். 448 : 1) ; " நாண் ர சிரங்கு 
மிட ைட வைரப்பில் " ( றநா. 161 : 29) ; " காைல ரசக் கைனகுர ேலாைத ம் " , " 
காைல ரசங் கைனகுர யம்ப", காைல ரசங் கைனகுர யம் ம் ", " காைல ரசங் 
கைட கத் ெத த ம்" (சிலப் . 13 : 140, 14:14, 17: 6, 26 : 53) ; " காைல ரச 
மதி யம்ப ", " க ரசங் காைலச் ெசய " ( . ெவ. 117, 202) 
 
  233. ேவண் லத்தி த்த : " யாண் தைலப் ெபயர ேமண் லத்தி த் " (பதிற். 15 : 
1) 
 
  234. பல்ேவன் மன்னர் : " பல்ேவற் கட்  " (கு ந். 11 : 6) ; " பல்ேவற் ழியர் ேகாேவ 
", " பல்ேவ ம்ெபாைற" (பதிற். 84 : 5 - 6, 89 : 9) 
 
  235. " கைரெகான் றிரங்குங் கடல்" (சீவக. 1063) ; கைர ெகான் றிரங்கு கடல் ைகய" 
(கூர்ம. இராவணன்வைத. 5) 
 
  236. மணைலப்பன்ைம சுட்டற்கு உவமித்தல் : " வ வா ெழக்கர் மண ம் பலேர " 
(மைலப , 556) ; றநா. 9 : 11, 43 : 23, 55 : 21 , 136 : 26, 198 : 19, 363 : 4) ; " 
எத் ைண யாற்  ளி மணல் ............ அத் ைண ம்பிற ரஞ்ெசால்  னார்மனம், 

க்கனம்" (வைளயாபதி) ; " ெதால்ைலநம் பிறவி ெயண்ணிற் ெறா கடன் 
மண மாற்றா", " த மண லலைக யாற்றா" (சீவக. 270, 3048) ; " 
பரைவெவண்மண ம் பல ரவியின் பந்தி" (வி.பா.கி ட் னன். 65) 
 
  237. மலர்தைல லகம் : ம ைரக். 199. 
 
  235 - 7. தி வாய்ெமாழி 4. 1 : 4. 
 
  244. (பி - ம்.)'சிதரற் ெபயல் கான்றழித ற்' 
 
  247. "களி மாய் கழனி", " களி மாய் கதிர்ச்ெசெநற் கழனி" (சீவக. 54, 1617) ; " 
களி  மாய்க்குஞ் ெசந்ெந லங்குைல " (ைநடதம், சுயம்வர. 138) ; "யாைன மைறயக் 
கதிர்த்தைலச் சா  நீ  " (பிர . மாைய ற். 11) ; " களி  மாய்ப்ப கதழ்ந்ெத  

ம்பயிர்" (தணிைக. நாட் . 114) " களி மாய் ெச ந்திெயா  " (ம ைரக். 
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172)மாய்தல் - மைறதெலன்பதற்கு இவ்வ  ேமற்ேகாள் ; சிலப். 9 : 2, அ யார் ; சீவக. 
453, ந. 
 
  249. சி பாண். 183 - ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  248 - 9. " அைடயிறந் தவிழ்ந்த வள்ளிதழ்த் தாமைர " (பாி. 13 : 50) 
 
  249 - 53. கு. 73 - 6. 
 
  255 - 6. " இனமீன் கந் , ைண ண வைகயர் பரத மாக்கள் .................. 
ெகாள்ைள சாற்றி " (அகநா. 30 : 2 -10) 
 
  255 - 7. ழில், ெகான்  குவித்தெலன் ம் ெபா ளில் வ ெமன்பதற்கு இவ்வ கள் 
ேமற்ேகாள் ; ெதால். றத். சூ. 17, ந. 
 
  259 - 60. " அள்ளற் பட் த் ள்  ரப்ப, நல்ெல  ய  மள ேபாகு 
வி மத் ச், சாகாட் டாளர் கம்பைல " (பதிற். 27 : 12 - 4), " ஆைரச் சாகாட் டாழ்ச்சி 
ேபாக்கு, ர ைட ேநான்பகட் டன்ன ெவங்ேகான் ", "அச்ெசா  தாக்கிய பா ற் 
றியங்கிய, பண்டச் சாகாட் டாழ்ச்சி ெசா ய, வாிமணன் ெஞமரக் கற்பக நடக்கும், 
ெப மிதப் பகட் க்குத் ைற  ண்ேடா" ( றநா. 60:8-9, 90:6-9), " ம த்தவா 
ெயல்லாம் பகடன்னான்" (குறள், 624), "நிரம்பாத நீாியாற் றி மண  ளாழ்ந் , 
ெப ம்பார வாடவர்ேபால் ................... ல் ண்ணா ெபான் ம்" (சீவக. 2784), 
"குண் ைற யி மணற் ேகா ற வ த்திய, பண் ைற ேயற் ம் பகட் ைண ேபால" 
(ெப ங். 1. 53:53-4) என்பவற்றால், எ கள் வி ம த ம், அதைன 
ஏற் க்ெகாண்ேட வ ந்தி ைழத்த ம் அறியலாகும். 
 
  262. அாிபைற : "அாிச்சி  பைற ம்" (ெப ங். 1. 37:90) 
 
  263 - 4. க , ெச க்கிைன ணர்த் தற்கும் (ெதால். உாி. சூ. 51, ந.) ; சும்ைம 
அரவமாகிய இைசப்ெபா ண்ைமைய உணர்த் தற்கும் (ெதால். உாி. சூ. 51, ந ; இ - 
வி. சூ. 285 - 6) இவ்வ கள் ேமற்ேகாள். 
 
  267. அக வானத்  : மணி. 19 : 91. 
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  268. மைனமரம் : "மைனமரத் ெதல்  ெமௗவ னா ம்" (கு ந். 19:3-4); "மைனமர 
ெமாசிய" (அகநா. 38:13) 
 
  271. " திைனெகாய்யக் கவ்ைவக ப்ப" றநா. 20-10. 
 
  275. சி தைல ெநௗவி : றநா. 2 : 21. 
 
  275 - 6. ல்ைல. 99-ஆம் அ ைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  278. " ப த் ைவத் தன்ன பாைற " (மைலப . 15) ; " பாத்தியன்ன கு மிக் கூர்ங்கல் 
" (அகநா. 5 : 13) 
 
  279. " நீலத் தன்ன விைதப் னம் " (மைலப . 102) 
 
  281. (பி - ம்.) ' சுாி க ' " சுாி கிழ் சுண்ைட " (அகநா. 235 : 9) சுண்ைட : 
சி பாண். 166 ; ெந நல். 13 ; மைலப . 101. 
 
  282. ெநய்தற் விற்கு மணி : " மாக்கழி மணிப்  " (கு ந். 55 : 1) ; " மணிநிற ெநய்தல் 
" (ஐங். 96 : 2) ; " மணிக்கலத் தன்ன மாயிதழ் ெநய்தல்" (பதிற். 30 : 2) 
 
  279-84. பலமலர் ழ்ந்த இடத்திற்கு ெவறிக்களம் : " பல் தழ் தாஅய், ெவறிக்களங் 
க க்கும் வியலைற " (மைலப . 149 - 50); " எறிசுறாக் க த்த விலங்குநீர்ப் பரப்பி, 
ன  ஞாழெலா  ன்ைன தாஅய், ெவறியயர் களத்தினிற் ேறான் த் ைறவன்" 
(கு ந். 318 : 1 - 3) ; " ெவறிக்களங் க ப்ப தி  ற்ற , நிைறப்ேபா  பரப்பி " 
(ெப ங். 2. 2 : 104 - 5) 
 
  285. " ல்ைல சான்ற ல்ைலயம் றவின்" (சி பாண். 169) 
 
  288. ெவண்ெணல் : மைலப . 471 ; நற். 7 : 7, 350 : 1 ; அகநா. 40 : 13, 201 : 13, 
204 : 10, 211 : 6, 236 : 4, 340 : 14, றநா. 348 : 1, 399 : 1. 
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  289. இஞ்சி மஞ்சள் : " மஞ்ச  மிஞ்சி ஞ் ெசஞ்சி  க கும் " (ெப ங். 3. 17 : 142) ; " 
வள ம் வாைழ  மிஞ்சி  மஞ்ச  மிைட விடா  ெந ங்கிய மங்கல மகிைம மாநகர் 
ெசந்தி ல் " (தி ப் கழ்) 
 
  294 - 5. ெப ம்பாண். 108 -10-ஆம் அ கைள ம் அவற்றின் குறிப் ைரகைள ம் 
பார்க்க. 
 
  296 - 7 ேவங்ைகப் க்ெகாய் ம் சல் : " தைலநாட் த்த ெபான்னிணர் ேவங்ைக, 
மைலமா ாி உ ேமமப் சல் " (மைலப . 305 - 6) ; " மன்ற ேவங்ைக மலர்பத ேநாக்கி, 
ஏறா திட்ட ேவமப் சல் " (கு ந். 241 : 4 - 5) ; " ஒ சிைன ேவங்ைக ெகாய்குவஞ் 
ெசன் ழிப்,  ெயன் ம் ச ேறான்ற ", " கிளர்ந்த ேவங்ைகச் ேசெண ம் 
ெபாங்கர்ப், ெபான்ேனர் மலர் ேவண் ய மகளி, ாின்னா விைசய சல் பயிற்ற ன் 
" (அகநா. 48 : 6 - 7, 52 : 2 - 4) 
 
  299. " அ விமாமைல " (ெபா ந. 235) ; ம ைரக். 42, 57-ஆம் அ களின் 
குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  300. ெதால். அகத். சூ. 5, ந. ேமற். 
    ----------- 
 
        த ங்க  மாமைல தழீஇ ெயா சா 
        ாி ெவதிர்ப் ைபந்  கூெராி ைநப்ப 
        நிழத்த யாைன ேமய் லம் படரக் 
        க த்த வியவ ாியந்ெதாட் டன்ன 
        கண்வி  ைட உத் தட்ைட கவினழிந்          305 
        த வி யான்ற வணியின் மாமைல 
        ைவகண் டன்ன ன் ளி யங்காட் க் 
        கமஞ்சூழ் ேகாைட விடரக கந்  
        கா  கட  ெனா க்குஞ் சும்ைம 
        யிலேவய் குரம்ைப ைழயதட் பள்ளி          310 
 
        வைலக் கண்ணி வன்ெசா ைளஞர் 
        சிைல ைடக் ைகயர் கவைல காப்ப 
        நிழ  விழந்த ேவனிற்குன் றத் ப் 
        பாைல சான்ற சுரஞ்ேசர்ந் ெதா சார் 
        ழங்குகட றந்த விளங்குகதிர் த்த          315 
        மரம்ேபாழ்ந் த த்த கண்ேண ாிலங்குவைள 
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        பரதர் தந்த பல்ேவ  கூல 
        மி ங்கழிச் ெச விற் றீம் ளி ெவள் ப் ப் 
        பரந்ேதாங்கு வைரப்பின் வன்ைகத் திமிலர் 
        ெகா மீன் குைறஇய க்கட் ணியல்          320 
 
        வி மிய நாவாய் ெப நீ ேராச்சுநர் 
        நனந்தைலத் ேதஎத்  நன்கல ய்ம்மார் 
        ணர்ந் டன் ெகாணர்ந்த ரவிெயா டைனத் ம் 
        ைவக ேறா ம் வழிவழிச் சிறப்ப 
        ெநய்தல் சான்ற வளம்பல பயின்றாங்          325 
        ைகம்பாற் றிைண ங் கவினி யைமவர 
        ழவிமி  மகலாங்கண் 
        விழ நின்ற வியன்ம கிற் 
        ணங்ைகயந் த உவின் மணங்கமழ் ேசாி 
        யின்க  யாணர்க் கு உப்பல பயின்றாங்குப்          330 
 
        பாடல் சான்ற நன்னாட்  ந வட் 
        கைலதாய யர்சிைமயத்  
        மயிலக  ம ெபாங்கர் 
        மந்தி யாட மாவிசும் கந்  
        ழங்குகால் ெபா த மரம்பயில் காவி          335 
        னியங்கு னல் ெகாழித்த ெவண்டைலக் குவ மணற் 
        கான்ெபாழி றழீ இய வைடகைர ேதா ந் 
        தா சூழ் ேகாங்கின் மலர் தாஅய்க் 
        ேகாைதயி ெனாழகும் விாிநீர் நல்வர 
        லவிரறல் ைவையத் ைற ைற ேதா ம்          340 
 
        பல்ேவ  த்திரட் டண்டைல சுற்றி 
        ய ந் பட் ந்த ெப ம்பா ணி க்ைக  
        நில ம் வள ங் கண்டைம கல்லா 
        விளங்குெப ந் தி வின் மான விறல்ேவ 
        ள ம்பி லன்ன நா ழந் தன ங்          345 
        ெகா ம்பல் பதிய கு யிழந் தன ந் 
        ெதான் க த் ைற ந் ப் த்தர வந்த 
        வண்ணல் யாைன ய ேபார் ேவந்த 
        ாின்னிைச ரச மிைடப் லத் ெதாழியப் 
        பன்மா ேறாட் ப் ெபயர் றம் ெபற்           350 
 
        மண் ற வாழ்ந்த மணிநீர்க் கிடங்கின் 
        விண் ற ேவாங்கிய பல்பைடப் ாிைசத் 
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        ெதால்வ  நிைலஇய வணங்குைட ெந நிைல 
        ெநய்படக் காிந்த திண்ேபார்க் கதவின் 
        மைழயா  மைலயி னிவந்த மாடெமா           355 
        ைவைய யன்ன வழக்குைட வாயில் 
        வைகெபற ெவ ந்  வான ழ்கிச் 
        சில்காற் றிைசக்கும் பல் ைழ நல் ல் 
        யா கிடந் தன்ன வகென ந் ெத விற் 
        பல்ேவ  குழாஅத் திைசெய ந் ெதா ப்ப          360 
        மாகா ெல த்த ந்நீர் ேபால 
        ழங்கிைச நன்பைண யைறவனர் வலக் 
        கயங்குைடந் தன்ன வியந்ெதாட் மிழிைச 
        மகிழ்ந்ேதா ரா ங் க ெகாள் சும்ைம 
        ேயா க்கண் டன்ன வி ெப  நியமத் ச்          365 
        சாறயர்ந் ெத த்த வப் பல்ெகா  
        ேவ பல் ெபயர வாெரயில் ெகாளக்ெகாள 
        நாேடா ெற த்த நலம்ெப  ைனெகா  
        நீெரா த் தன்ன நில ேவற் றாைனெயா  
        ல ப்படக் ெகான்  மிைடேதா ேலாட் ப்          370 
 
        கழ்ெசய் ெத த்த விறல்சா னன்ெகா  
        கள்ளின் களிநவில் ெகா ெயா  நன்பல 
        பல்ேவ  கு உக்ெகா  பதாைக நிைலஇப 
        ெப வைர ம ங்கி ன வியி டங்கப் 
        பைனமீன் வழங்கும் வைளேமய் பரப்பின்          375 
        ங்குபிணி ேநான்கயி றாீஇ யிைத ைட க் 
        கூம் தன் ங்க ெவற்றிக் காய்ந் டன் 
        க ங்காற் ெற ப்பக் கல்ெபா  ைரஇ 
        ெந ஞ்சுழிப் பட்ட நாவாய் ேபால 
        வி தைலப் பணில மார்ப்பச் சினஞ்சிறந்           380 
 
        ேகாேலார்க் ெகான்  ேமேலார் சி 
        ெமன்பிணி வன்ெறாடர் ேபணா  காழ்சாய்த் க் 
        கந் நீத் ழித ங் கடாஅ யாைன  
        மங்கண்மால் விசும்  ைகயவளிேபாழ்ந் 
        ெதாண்கதிர் ஞாயிற்  றளவாத் திாித ஞ்          385 
        ெசங்கா லன்னத் ச் ேசவ லன்ன 
        கு உமயிர்ப் ரவி ரா ற் பாிநிமிர்ந்  
        காெலனக் க க்குங் கவின்ெப  ேத ங் 
        ெகாண்ட ேகாலன் ெகாள்ைக நவிற்ற  
        ன ப  மண் லத் தாதி ேபாகிய          390 
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        ெகா ப  சுவல வி மயிர்ப் ரவி ம் 
        ேவழத் தன்ன ெவ வ  ெசலவிற் 
        கள்ளார் களம ாி ஞ்ெச  மயக்க  
        மாிய ம் ெபாிய ம் வ வன ெபயர்த ற் 
        றீம் ழல் வல்சிக் கழற்கான் மழவர்          395 
        ந்தைல ழவி ேனான்றைல க ப்பப் 
        பிடைகப் ெபய்த கமழ்ந ம் வினர் 
        பலவைக விாித்த ெவதிர் ங் ேகாைதயர் 
        பலர்ெதாகு பி த்த தா கு சுண்ணத்தர் 
        தைகெசய் தீஞ்ேசற் றின்னீர்ப் பசுங்காய்          400 
    --------- 
 
    302. எாிைநப்ப : " ேகாெடாி ைநப்ப ம்" (ெபா ந. 234) என்பதன் குறிப் ைரையப் 
பார்க்க. 
 
  303. நிழத்தெலன்ப  க்கமாகிய குறிப்ைப ணர்த் ெமன்றற்கு இவ்வ  
ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 34, ேச ; 32, ந ; இ - வி. சூ. 281. 
 
  310. இைலேவய் குரம்ைப : ெப ம்பாண். 88 ; " ெகான்னிைலக் குரம்ைபயின்" (கு ந். 
284 : 7) 
 
  உைழயதட்பள்ளி : ெப ம்பாண். 89-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க ; 
"அத ண் டாயி ம் பா ண் டாயி ம், யா ண்டா யி ங் ெகா மின் " ( றநா. 317 : 
3 - 4) 
 
  311. உவைலக்கண்ணி : ெப ம்பாண். 60-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  313 " நிழலான் றவிந்த நீாி லாாிைட " (கு ந். 356 : 1) ; " நிழேறய்ந் லறிய 
மரத்த ...................கா  ", "நிழல  நனந்தைல " " மரநிழ லற்ற வியவிற் சுரன்", " 
நிழன்மா யிய  " (அகநா.1 : 11 - 9, 103 : 1, 353 : 15, 395 : 7) ; " நிழ  ம யகத் 
ெதாளிக்கு மாரழற்கானத் " (பதிேனாராந். தி வா ர். ம். 3) ; " கு நா  ெபான் 
னிதழியார் ண்டகப் பதத்தி, ெனா  மா யிர் ப வத்தின் மீள ற் றிடல்ேபாற், 
ப தி வானவ ச்சமாம் பதத் ெமன் மலர்ப் ந், த வி னீங்கிய நிழெலலாந் த வ  
யைடந்த" (காஞ்சிப். பன்னி . 340) 



 31

 
  314. " பாைல நின்ற பாைல ெந வழி " (சி பாண். 11) 
  பாைலத்திைணக்கும் நில ண்ெடன்பதற்கு இவ்வ  ேமற்ேகாள் : நம்பி . சூ. 6, உைர ; 
இ - வி. சூ. 382. 
 
  316. " ேகாடீ ாிலங்குவைள" (கு ந்.11 : 1, 31 : 5, 365 : 1) ; " அரம்ேபா ழவ்வைள ", " 
கடற்ேகா ட த்த வரம்ேபா ழவ்வைள ", " ேகாடீ ெரல்வைள " (ஐங். 185 : 3, 194 : 1, 
196 :1 ) ; " அரம் ேபா ழவ்வைளப் ெபா ந்த ன்ைக", " வாளரந் மித்த, வைள", " 
அரம்ேபா ழவ்வைள ேதாணிைல ெநகிழ ", "அரம்ேபா ழவ்வைள ெசறிந்த ன்ைக " 
(அகநா. 6 : 2, 24 : 12, 125 : 1, 349 : 1) 
 
  320. "வராஅற், க்கட் ெகா ங்குைற" (அகநா. 196 : 2 -3) ; ெகா மீன் : (ெபாிய, 
தி க்குறிப் , 35 ; தி ச்சிற். 188) 
 
  324. வழி வழிச் சிறப்ப : ம ைரக். 194. 
 
  326. ெப ங். 4-2 : 70. 
 
  328. விழ  நின்ற ம கு : ம ைரக் 98 ; " விழவறா வியலா வணத்  " (பட் னப். 
158) ; " விழவ றாதவம் ெபான்மணி திகளில் " , " தி நா  ெமாழியா விழாவணி ", 
"விழவறாதன விளங்ெகாளி மணிெந  தி " (ெபாிய. தி க்குறிப் த். 98, 104 ; 
ஏயர்ேகான். 3) . ' விழவறா திவள நா  'என்ற நாட் ன் ெபயர் இங்ேக 
அறிதற்பால . 
 
  329. ம ைரக். 159 - 60 ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  339 - 40. " ேகாைதேபாற் கிடந்த ேகாதா விாி " (கம்ப. ஆ  ெசல். 27) 
 
  342. அ ந் பட் ந்த : "அ ந் பட் டலம ம் " (மைலப . 219) 
  ெப ம்பாணி க்ைக : " அ ம்ெபறன் மரபிற் ெப ம்பா ணி க்ைக ம்" (சிலப். 5 : 37) 
 
  344. (பி - ம்.)' வானவிறல்ேவள் ' 
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  மானவிறல்ேவன் : மைலப . 164 
 
  அ ம்பில் : " ெப ம் ட் ெசன்னி, ய ம்பி லன்ன வறாஅ யாணர்" (அகநா. 44 : 14 - 
5) ; " ஊழ்மா  ெபய  ம ம்பில்" ( றநா. 283 : 4 - 5) ; " அைறபைற ெயன்ேற 
ய ம்பில்ேவ ைரப்ப ", "அ ம்பில் ேவேளா  " (சிலப். 25 : 177, 28 : 205) 
 
  349 ம ைரக். 129. 
 
  " இரங்கிைச ரச ெமாழியப் பரந்தவர், ஓ றங் கண்ட ஞான்ைற " (அகநா. 116 : 17 
- 8) ; " உைரசால் சிறப்பின் ைர ெசாழிந் தனேவ", " ரசம், ெபா க்குந ாின்ைமயி 
னி ந் விளிந்தனேவ " ( றநா. 62 : 9, 63 : 7 - 8); " அமர ாிட்ட ரசுள" (தக்க. 745) ; " 
இடப் ண்ட ேபாிஞ்சி வஞ்சியி ட்ட, கடப்ப ர சங் காணீர்" (இராச.உலா) 
 
  இைடப் லத் ெதாழிய : " இைடப் லத் ெதாழிந்த ேவந் ேகாட் யாைன " (ம ைரக். 
688) 
 
  351. மணிநீர் : சி பாண். 152-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க; "மணிநீர் 
நிைறந்தன் " (பாி.12 : 93) ; " மணிம  டீநீர் " (அகநா.368 : 10) ; " மணிநிறத் 
ெதண்ணீர்", " மணிெதளித் தன்ன வணிநிறத் ெதண்ணீர் " (ெப ங். 1. 55 : 2. 3. 4 : 39) ; 
" மணிநீர்ப் ெபாய்ைக" (ெபா ளியல்) 
 
  352. பல்பைடப் ாிைச : " பைடமதில்" (ெப ங். 3. 4 : 3) ; "பைடயார் ாிைசப் 
பட் னம்" (ேத. தி ஞா.பல்லவனீச்சரம்) 
 
  354. ேபார்க்கத  : பட் னப். 40 ; க த். 90 : 12 ; ெப ங். 3. 3 : 25, 6 : 145 
 
  353 - 4. " ைரதீர்ந், ைதயவி யப்பிய ெநய்யணி ெந நிைல" (ெந நல். 85 - 6) ; 
"ெநய்ேயா ைமக்கு ைமயவித் திரள்காழ், விளங்கு நகர் விளங்க" (நற். 370 : 3 : 4) 
 
  355. "மைல ைர மாடத்  " (ம ைரக். 406) 
 
  356. "வளிமைற  மின்றி வழக்ெகாழியா வாயில்" ( .ெவ. 278) 
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  358.(பி - ம்.) ' சில்காற்றைசக்கும்' 
 
  359. . ெந நல். 30 ; நற் 200 : 3 ; " யாெறனக் கிடந்தெத " (மைலப . 481) ; 
"யா கண் டன்ன வகன்கைன தி ள்", " நீத்தியாற் றன்ன ெந ங்கண் தி " (ெப ங். 
2. 7 : 7, 5. 7 : 23) 
 
  363. " குைடெதா ம், ெதாியிமிழ் ெகாண்ட ம் மியம்ேபா ன்னிைச" (மைலப , 295 
- 6) ; " தண் ைம ழவ ெமாந்ைத தகுணிச்சம் பிற  ேமாைச, ெயண்ணிய விரேலா 
டங்ைக றங்ைகயினிைசய வாங்கித், திண்ணிதிற் ெறறித்  ேமாவார் ெகாட் ங் 
குைடந்  மா " (சீவக. 965) 
 
  365." ஓவத் தன்ன விட ைட வைரப்பின்" ( றநா. 251 : 1) என்பதன் 
குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  365 - 6. " விழவறா வியலா வணத் , ைமய  சிறப்பிற் ெறய்வஞ் ேசர்த்திய, மலரணி 
வாயிற் பலர்ெதா  ெகா ம்" (பட் னப். 158 - 60) 
 
  368 - 9. கு. 67-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  369 - 71. ல்ைல. 90 - 91. 
 
  372. ெப ம்பாண். 337-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  365 - 73. அங்கா யிற் பலவைகக் ெகா க ளவாதல் : "கூலம கிற் 
ெகா ெய த் வ , மாைலச் ேசாி "(சிலப். 6:132-3) ; 
 
  "ெகா யணி கூலம்" " பகலங் கா யிற் பல்லவ ெர த்த, பல்ேவ  ெகா ம் 
படாைக ம் நிைரஇ " (ெப ங். 1. 35 : 152, 2. 6 : 20 - 21) 
 
  373 - 4. "ேவ பஃ கி  டங்கி.................... இழித  ம வி " ( கு. 296 - 316) 
 
  376. (பி - ம்.)' க்குபிணி ேநான்கயி ' 
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  380. " மறேவான் ேசைன ேவழச் சங்க ம் " (ெப ங். 1. 33 : 78) 
 
  381." கீ  ேம ங் காப்ேபார் நீத்த, வ ந்தைலப் ெப ங்களி ", (நற். 182 : 8- 9) ; " 
ெந ேவ ம் பாகுஞ் சுளிந் வ  கடகளி ", " ேவெயா  பாகடர் கம்ப நிகள மதாசலம்" 
(வி. பா. வசந்த.11, பதிேனழாம். 66) ேமேலார் : மணி. 19 : 20. 
 
  375 - 83. களிற்றிற்கு நாவாய் :" நிைறயப் ெபய்த வம்பி காேழார்,சிைறய ங் 
களிற்றிற் பரதவ ெராய் ம்" (நற். 74 : 3-4) ; " கூம் தன் றிய ங்குபிணி யவிழ்ந் , 
கயி கால் பாிய............. மயங்குகா ெல த்த வங்கம் ேபாலக், காேழார் ைகயற 
ேமேலா ாின்றி, ..................ஒ வழித் தங்கா , பாகும் பைற ம் ப ந்தின் 
பந்த ம்............... விளிப்ப............... கால ேவகங் களிமயக் குற்ெறன" (மணி. 4 : 30 - 
44) ;"ஆ ெகா  ச்சியணி கூம்பி யர் பாய் ன், றீ படச் ெசய்திைளய ேரத்தவிமிழ் 

ந்நீர்க், ேகா பைற யார்ப்பக்ெகா ந் தாட்பவழங் ெகால்லா ஓ களி ெறாப்பவினி 
ேதா யைத யன்ேற", "மாக்கடற் ெப ங்கலங் கா ன் மா பட், டாக்கிய கயிறாிந் 
ேதா  ெயங்க ம், ேபாக்கறப் ெபா வன ேபான்  தீப்படத், தாக்கின வரசுவாத் தம்  
ெளன்பேவ"," பண்ணார் களிேறேபாற் பாேயாங் குயர்நாவாய் " (சீவக. 501, 2231, 
2793) ; பாி. 10 : 42-55. " களி ங் கந் ம் ேபால நளிகடற், கூம் ங் கல ந் ேதான் ம்" 
(ெதால். உவம். சூ.37,ேமற்.) ;" அங்கட் கட  ென ங்கூம் பகநிமிர்ந்த, வங்கத் 
தைல ய்க்கு மீகான்றைனமானத், திங்கட் குைறநிழற்றத் தீந்ேத மதங்கவிழ்க்கும், 
ெவங்கட்களிற்றின் மிைசப்பவனி ேபாந்தைணந்தான்" (தி விைள. ெவள்ைளயாைன. 
7) ; "மதைல நிைரயின் வாிைச ெயனத்திண், மதைமக் களி  ம வ" (ஆனந்த. வண் . 
212) 
 
  360 - 83. ெபா ந. 171 - 2ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  384. " அங்க ணி விசும் " (அகநா. 136 : 4) ; (அங்கண் விசுப்பின் " (நால . 151, 
373) 
 
  385 - 7. குதிைரக்கு அன்னப் ள் உவைம :" விசும்பா டன்னம் பைறநிவந் தாங்குப், 
ெபாலம்பைடப் ெபா ந்த ெவண்ேடர்" (கு ந். 205 : 2 - 3) ; "நிைரபைற யன்னத் 
தன்ன விைரபாிப், ல் ைளக் க மா", " வயங்குசிைற யன்னத்  நிைரபைற க ப்ப, 
நால்குடன் ண்ட கானவில் ரவி" (அகநா. 234 : 3 -4, 334 : 10 - 11) ;"பானிறப் ரவி 
யன்னப் ள்ெளனப் பாாிற் ெசல்ல " (கம்ப.எ ச்சி.69) 
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  388. ேத க்குக் காற்  : ம ைரக் 51-2 ; "கா றழ் க ந்திண்ேடர்", " வளியி 
னியன்மிகுந் ேத ம்" (க த். 33 : 31, 50 : 15) ; " கா ய ென ந்ேதார்" (ெபா ளியல்) 
 
  397. " மடவரன் மகளிர் பிடைகப் ெபய்த, ெசவ்வி ய ம்பின் ைபங்காற் பித்திகத் " 
(ெந நல். 39 - 40) 
 
  399."தா பல வைமத் ச்,சுண்ணப் ெப ங்குடம் பண்ணைமத் திாீஇ " (ெப ங். 2. 2 : 
73 - 4) 
 
398 - 9." சாந்தினர் ைகயினர் தயங்கு ேகாைதயர் ........... இ த்த சுண்ணத்தர் " (சிலப். 
மங்கல. 56 - 7) 
 
397 - 9." வண்ண ஞ் சாந்  மல ஞ் சுண்ண ம் ....... பகர்ேவார்" (சிலப். 6 : 134 - 5) 
    ----------- 
 
        நீ ெகா  யிைலயினர் ேகா சு  ற்றின 
        ாி தைல வந்த பைக ைன க ப்ப 
        வின் யி ரஞ்சி யின்னா ெவய் யிர்த் 
        ேதங்குவன ாி ந்தைவ நீங்கிய பின்ைறப் 
        பல்ேவ  பண்ணியந் தழீஇத்தாி விைலஞர்          405 
        மைல ைர மாடத் க் ெகா நிழ ந்தர 
        வி ங்கடல் வான்ேகா  ைரய வா ற் ப் 
        ெப ம்பின் னிட்ட வானைரக் கூந்தலர் 
        நன்னர் நலத்தர் ெதான்  ெபண் ர் 
        ெசந்நீர்ப் பசும்ெபான் ைனந்த பாைவ          410 
 
        ெசல்சுடர்ப் பசுெவயிற் ேறான்றி யன்ன 
        ெசய்யர் ெசயிர்த்த ேநாக்கினர் மடக்க 
        ைணஇய க  மாைமயர் ைவெயயிற்  
        வார்ந்த வாயர் வணங்கிைறப் பைணத்ேதாட் 
        ேசார்ந் கு வன்ன வயக்கு  வந்திைகத்          415 
        ெதாய்யில் ெபாறித்த சுணங்ெகதி ாிள ைல 
        ைம க் கன்ன ெமாய்யி ங் கூந்தன் 
        மயி ய ேலா  மடெமாழி ேயா ங் 
        ைகஇ ெமல் தி ெனா ங்கிக் ைகெயறிந்  
        கல்லா மாந்தெரா  நகுவனர் திைளப்பப்          420 
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        ைடயைம ெபா ந்த வைகயைம ெசப்பிற் 
        காம விற் றாம்ேவண்  பண்ணியங் 
        கமழ்ந ம் ெவா  மைனமைன ம க 
        மைழெகாளக் குைறயா  னல் க மிகா  
        கைரெபா  திரங்கு ந்நீர் ேபாலக்          425 
        ெகாளக்ெகாளக் குைறயா  தரத்தர மிகா  
        க நீர் ெகாண்ட ெவ நா ளந்தி 
        யா வன்  விழவி னாடார்த் தன்ேற 
        மாடம் பிறங்கிய ம கழ்க் கூட 
        னாளங் கா  நனந்தைலக் கம்பைல          430 
 
        ெவயிற்கதிர் ம ங்கிய படர்கூர் ஞாயிற் ச் 
        ெசக்க ரன்ன சிவந் ணங் கு விற் 
        கண்ெபா  கூஉ ெமாண் ங் க ங்கம் 
        ெபான் ைன வாெளா  ெபா யக் கட் த் 
        திண்ேடாப் பிரம்பிற் ர ந் தாைனக்          435 
        கச்சந் தின்ற கழறயங்கு தி ந்த  
        ெமாய்ம்பிறந்  திாித  ெமா ெப ந்ெதாியன் 
        மணிெதாடர்ந் தன்ன ெவாண் ங் ேகாைத 
        யணிகிளர் மார்பி னாரெமா டைளஇக் 
        கா யக் கன்ன கதழ்பாி கைடஇக்          440 
 
        காேலார் காப்பக் காெலனக் கழி ம் 
        வான வண்ைக வலங்ெக  ெசல்வர் 
        நாண்மகி ழி க்ைக காண்மார் ெணா  
        ெதள்ளாிப் ெபாற்சிலம் ெபா ப்ப ெவாள்ளழற் 
        றாவற விளங்கிய வாய்ெபா னவிாிைழ          445 
        யணங்கு ழ் வன்ன ந்ெதா  மகளிர் 
        மணங்கமழ் நாற்றந் ெத டன் கமழ 
        ெவாண்குைழ திக  ெமாளிெக  தி கந் 
        திண்கா ேழற்ற விய  விேலாதந் 
        ெதண்கடற் றிைரயி னைசவளி ைடப்ப          450 
 
        நிைரநிைல மாடத் தரமியந் ேதா  
        மைழமாய் மதியிற் ேறான்  மைறய 
        நீ  நில ந் தீ ம் வளி  
        மாக விசும்ேபா ைடந் ட னியற்றிய 
        ம வா ெண ேயான் றைலவ னாக          455 
        மாசற விளங்கிய யாக்ைகயர் சூழ்சுடர் 
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        வாடாப் வி னிைமயா நாட்டத்  
        நாற்ற ணவி ெக  ெபாிேயார்க்கு 
        மாற்ற  மரபி யர்ப  ெகா மா 
        ரந்தி விழவிற் ாியங் கறங்கத்          460 
 
        திண்கதிர் மதாணி ெயாண்கு  மாக்கைள 
        ேயாம்பினர்த் தழீஇத் தாம் ணர்ந்  யங்கித் 
        தாதணி தாமைரப் ேபா பி த் தாங்குத் 
        தா  மவ  ேமாராங்கு விளங்கக் 
        காமர் கவினிய ேபாிளம் ெபண் ர்          465 
        வினர் ைகயினர் ெதா வனர் பழிச்சிச் 
        சிறந் றங் காக்குங் கட ட் பள்ளி ஞ் 
        சிறந்த ேவதம் விளங்கப்பா  
        வி ச்சீ ெரய்திய ெவா க்கெமா  ணர்ந்  
        நிலமமர் ைவயத் ெதா தா மாகி          470 
 
        யர்நிைல லக மிவணின் ெறய்  
        மறெநறி பிைழயா வன் ைட ெநஞ்சிற் 
        ெபாிேயார் ேமஎ யினிதி ைற ங் 
        குன் குயின் றன்ன வந்தணர் பள்ளி ம் 
        வண் படப் ப நிய ேதனார் ேதாற்றத் ப்          475 
        ம் ைக ஞ் சாவகர் பழிச்சச் 
        ெசன்ற கால ம் வ உ மமய  
        மின்றிவட் ேடான்றிய ெவா க்கெமா  நன் குணர்ந்  
        வான  நில ந் தா  ண ஞ் 
        சான்ற ெகாள்ைகச் சாயா யாக்ைக          480 
 
        யான்றடங் கறிஞர் ெசறிந்தனர் ேநான்மார் 
        கல்ெபாளிந் தன்ன விட் வாய்க் கரண்ைடப் 
        பல் ாிச் சிமி  நாற்றி நல்குவரக் 
        கயங்கண் டன்ன வயங்குைட நகரத் ச் 
        ெசம்பியன் றன்ன ெசஞ்சுவர் ைனந்           485 
        ேநாக்குவிைச தவிர்ப்ப ேமக்குயர்ந் ேதாங்கி 
        யி ம்  சான்ற ந ம் ஞ் ேசக்ைக ங் 
        குன் பல குழீஇப் ெபா வான ேதான்ற 
        வச்ச  மவல  மார்வ  நீக்கிச் 
        ெசற்ற  வைக ஞ் ெசய்யா  காத்           490 
 
        ெஞமன்ேகா லன்ன ெசம்ைமத் தாகிச் 
        சிறந்த ெகாள்ைக யறங்கூ றைவய  
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        ந ஞ்சாந்  நீவிய ேகழ்கிள ரகலத் 
        தா தி மண்ணி யவிர் கின் த்  
        மாவிசும்  வழங்கும் ெபாிேயார் ேபால          495 
        நன் ந் தீ ங் கண்டாய்ந் தடக்கி 
        யன்  மற  ெமாழியா  காத் ப் 
        பழிெயாாீஇ யர்ந்  பாய் கழ் நிைறந்த 
        ெசம்ைம சான்ற காவிதி மாக்க  
        மறெநறி பிைழயா தாற்றி ெனா கிக்          500 
    --------- 
 
    400. ' மாண்டதீந்ேதன்ெறாைட - ெபா  மாட்சிைமப் பட்ட ேதன்ேபால இனிய 
நீைர ைடய தா  ; 'தைகெசய் ......... காய்' என்றார் பிற ம்" (சீவக. 31,ந.) 
 
    400 - 401." ப க்காய்க் குைல ம் பழங்காய்த் ண ங், களிக்காய்ப் பறி ந் 

வர்க்கா ம்ப ம், ............. தளிாிைலவட் ெயா  ...............எண்ணா தீ ந 
ாின்ெமாழிக் கம்ப ம்" (ெப ங். 2. 2 : 70 - 75) 
 
    405." பண்ணியப் பகுதி ம் பகர்ேவார்" (சிலப். 6 : 135) 
 
    406.மைல ைரமாடம் : ம ைரக். 355. 
 
    407 - 8. கு. 127. 
 
    410." ெசந்நீர்ப் பசும்ெபான் வயிாியர்க் கீத்த" ( றநா. 9 : 9) 
 
    411." பசந்ெதன்றார், மாைலக்காலத் ப் பரந்த பச்ைச ெவயிைல ;' ெசல் .............. 
யன்ன ' என்றார்ம ைரக்காஞ்சியி ம். இக்காலத்  இதைனக் கா கிழாள் 
ெவயிெலன்ப " (சிலப். 4 : 5 - 8, அ யார்.) 
 
    410 - 12." பாைவ,விாிகதி ாிளெவயிற்ேறான்றி யன்னநின்" (நற். 192:8-10) ; "தாவி 
னன்ெபான் ைறஇய பாைவ, விண்டவ ழிள ெவயில் ெகாண் நின் றன்னமிகுகவின் " 
(அகநா. 212 : 1 - 3) 
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    413.ஐஇய ............. மாைமயர் :"அங்க ழ் மாைம, ண் ண் மடந்ைத " (கு ந். 
147 : 2 - 3) ; "அங்க ழ் மாைம கிைளஇய, ............... மாஅ ேயாேள","அங்க ழ் 
மாைம யஃைத " (அகநா. 41 : 15 - 6,96 : 12) 
 
    414. வணங்கிைறப் பைணத்ேதாள் :"வணங்கிைறப் பைணத்ேதாெளல்வைள மகளிர் 
" (கு ந். 364 : 5) ;"வணங்கிைறயா ரைணெமன்ேறாள் " (பாி. 17 : 33 -
4 ) ;"வணங்கிைறப் பைணத்ேதாள் ............. விற யர்" ( றநா. 32 : 3 -4) 
 
    413 - 4.ைவெயயிற்  வார்ந்த வாயர் :" வார்ந்திலங்கு ைவெயயிற் ச் சின்ெமாழி 
யாிைவைய " (கு ந். 14 : 2) 
 
    416. கு ந்.276 : 3 - 4 ; க த்.97 - 12, 117 : 4, 125 : 8; அகநா. 117 : 19 - 20. 
 
    417."அஞ்சனம் ைரைபங்கூந்தல் " (பாகவதம். 10. 30 : 4) ;"ஓதி யவிழ்த்  
வார்ைமக் குழம்பின், மைற  மணிப்ெபாற் பாைவ ேபா டன் மைறய விட்டாள்" 
(பிர .மாேதவி. 51) 
 
    418.மயி யேலார் : ப. 64,3-ஆம் அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க ;ெபா ந. 47 ; சி பாண். 
16 ;" னமயில்ேபான் - மன்னி ........ இயங்குகின்ற தாயத் திைட " (கிளவி 
விளக்கம்) ;"ஊச ெறாழி ழக்கு ெமாப்  மயி ழக்கும் ............... ங்குழ  நீங்க" 
(கண்டனலங்.) 
 
    419.(பி - ம்.) ' ைதஇ ெமல் தின்' 
 
    420.நகுவனர் திைளப்ப : " விாிநீர்ச் ேசர்ப்பெனா  நகாஅ ங்ேக"," ைறவெனா 
ெடா நா, ணக்கேதார் பழி ம்" (கு ந். 226 : 7, 320 : 4 - 5) 
 
    421 - 3.ெசப்பிற்  :"பாதிாி கு மயிர் மாமலர், ந ேமா ேராடெமா டெனறிந் 
தைடச்சிய, ெசப் " (நற். 337 : 4 - 6) ;"மைடமாண் ெசப்பிற் றமிய ைவகிய, 
ெபாய்யாப் " (கு ந். 9 : 2 - 3) ;"வைகவாிச் ெசப்பி ள் ைவகிய ேகாைதேயம் "(க த். 
68 : 5) ;" ெசப் வா யவிழ்ந்த ேதம்ெபாதி ந விைர, ந மலர் " (சிலப். 22 : 121 - 2) ; 
வைகவாிச் ெசப்பி ள் ைவகிய மலர்ேபால்" மணி. 4 : 65) ;"பித்திைகக் ேகாைத 
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ெசப் வாய் மலர ம்"," த்தைகச் ெசப் ம்" (ெப ங். 1. 33 : 76, 3. 5 : 78) ; "ேவயா  
ெசப்பினைடத் த் தமிைவகும் யினன்ன" (தி ச்சிற், 374) 
 
    424 - 5."மைழெகாளக் குைறயா  னல் க நிைறயா  ................ ங்குதிைரப் 
பனிக்கடல்", "ெகாளக்குைற படாைமயின் ந்நீரைனைய" (பதிற். 45:19 - 22, 90 : 16) 
 
    426 - 7.ெகாளக் ........... நீர் : "ெகாளக்குைற படாஅக் ேகா வளர் குட்டத் " (அகநா. 
162 : 1)," ைதஇத் திங்கட் டண்கயம் ேபாலக், ெகாளக்ெகாளக் குைறபடாக் கூ ைட 
வியனகர்" ( றநா. 70 : 6 - 7) 
 
    429." நீண்மாடக் கூடலார்"(க த். 35 : 17) ; கு. 71-ஆம் அ யின் 
குறிப்பிைரையப் பார்க்க. 
 
    430. நனந்தைல : ல்ைல. 1. 
 
    433.ெபா ந. 82-3-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க ;"இைழயறி வாரா, 
ெவாண் ங் க ங்கம்" ( றநா. 383 : 10 - 11) 
 
    440 குதிைரயின் ேவகத்திற்குக் காற்றின் ேவகம் : "காற்க ப் பன்ன க ஞ்ெசல 

ளி", "வளி ட் ைனேயா." (அகநா. 224 : 5, 384 : 9) ;"கா யற் ரவி","வளிநடந் 
தன்னவாச்ெசல ளிெயா " "வளிெதாழி ெலாழிக்கும் வண்பாிப் ரவி", 
"ெவவ்விைசப் ரவி சுவளியாக" ( றநா. 178 : 2, 197 : 1, 304 : 3, 369 :7);"கா யற் 

ரவிெயா " , "கா யற் ெசலவிற், ரவி" (ெப ங். 1. 38:349, 2. 18:95-6) 
 
    442.வானவண்ைக : சி பாண். 124-6 ; "மைழசுரந் தன்ன ைக" (மைலப . 580) ; 
"மைழதழீஇய ைகயாய்" (சீவக. 2779) ; "வ மால் யல்வண்ைக மான்ேறர் 
வேராதயன்", "மைழ ம் ைர வண்ைகவானவன்" (பாண் க்ேகாைவ) ; " யல்ேபாற் 
ெகாைடக்ைக" (தண் . ேமற்.) ; "கார்நிகர் வண்ைக" (நன்.சிறப்.) 
 
    444. "ெதள்ளாிச் சிலம்பார்ப்ப" (க த். 69:8) 
 
    448.(பி-ம்.) 'குைழயி ந்த ெவாளிெக ' 
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    450. ெப ங். 2. 6:20-23. 
 
    454.மாகவிசும்  : பாி. 1:47 ; அகநா. 141:6,253:24 ; றநா. 35:18. 
 
    456. கு. 128, 
 
    457-8. "வாடாப் வி னிைமயா நாட்டத் , நாற்ற ணவிேனா ம்" ( றநா. 62:16-7) 
 
    461-3. குழந்ைதக க்குத் தாமைரப்ேபா  : "ேபாதவிழ் தாமைர யன்னநின், காதலம் 

தல்வன்" (ஐங். 424) ; "நீ , ளைடமைற யாயிதழ்ப் ேபா ேபாற் ெகாண்ட, குைடநிழற் 
ேறான் நின் ெசம்மைல" (க த். 84:10-11) ; "ெபாய்ைக ண் மலெரன வளர்ந் " 
(சீவக. 2756) 
 
    466. " ம் ைக ம் சாவகர் பழிச்ச" (ம ைரக். 476) 
 
    470. (பி-ம்) 'ஒ  திரமாகி' 
 
    474. ம ைரக். 488, 501-2. 
 
    455-74. " தல்விழி நாட்டத் திைறேயான் ேகாயி , வணச்ேசவ யர்த்ேதா 
னியம , ேமழிவல யர்த்த ெவள்ைள நகர ங், ேகாழிச் ேசவற் ெகா ேயான் 
ேகாட்ட , மறத் ைற விளங்கிய வறேவார் பள்ளி ம்" (சிலப். 14:7-11) ; " தல்விழி 
நாட்டத் திைறேயான் தலாப், பதிவாழ் ச க்கத் த் ெதய்வமீ றாக" (மணி. 1:54-5) 
 
    481. (பி-ம்.) 'ெசறிநர் ேநான்மார்' 
 
    477-81. க்கால மறி ம் அறிஞர் : " கழ் வல க்கால , நிகழ்பறிபவன்", 
"இம்  லகி னி ள்க  மாய்கதிர்ேபா, லம் ன்  ற்ற வறிதலால்" ( . ெவ. 167, 
அறிவன் வாைக) 
 
    482-3. கரண்ைட, சிமி  : "சிமி க் கரண்ைடயன்" (மணி. 3:86) 
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    484. "நிழற்கயத் தன்ன நீணகர் வைரப்பின்" (அகநா. 105:7) ; "பனிக்கயத் தன்ன 
நீணகர்" ( றநா. 378:7) 
 
    485. "ெசம்பியன் றன்ன ெசய்  ெந ஞ்சுவர்" (ெந நல். 112) ; “ெசம் றழ் ாிைச" 
(அகநா. 375:13) ; "ெசம் றழ் ாிைச", "ெசம் ைனந் தியற்றிய ேசெண ம் ாிைச" 
( றநா. 37:11, 201:9) ; "ெசம்ைபச் ேசாிஞ்சி", "ெசம்ப த்த ெச ம் ாிைச", 
"ெசம் ெகாப் ளித்த ன்  மதில்"; (ேத.) "ெசம் ெகாண்டன்ன விஞ்சித் தி நகர்" 
(சீவக. 439) ; "ெசம்பிட் ச் ெசய்த விஞ்சி" (கம்பகும்ப. 159) 
 
    488. ம ைரக். 474 
 
    491. "சமன்ெசய்  சீர் க்குங் ேகால்ேபா லைமந்ெதா பாற், ேகாடாைம 
சான்ேறார்க் கணி" (குறள், 118) 
 
    492. அறங்கூறைவயம் : "மறங்ெக  ேசாழ றந்ைத யைவயத், தறங்ெகட வறியா 
தாங்கு" (நற். 400:7-8) ; "அறங்ெக  நல்லைவ", (அகநா. 93:5) ; "உறந்ைதயாைவயத், 
தறநின்  நிைலயிற் " ( றநா. 39:8-9) ; "அறங்கூறைவயம்" (சிலப். 5:135) ; 
"அறநிைல ெபற்ற வ ள்ெகா ளைவயத் " (ெப ங். 1. 34:25) 
 
    491-2. "நைவநீங்க ந கூ , மைவமாந்தர்" ( .ெவ. 173) 
 
    489-92. "காய்த வத்த லகற்றி ெயா ெபா ட்க, ணாய்தலறி ைடயார் கண்ணேத-
காய்வதன்க, ற்றகுணந் ேதான்றா தாகு வப்பதன்கட், குற்ற ந் ேதான்றா ெக ம்" 
(அறெநறிச். 22) 
 
    493. "ந ஞ்சாந் தணிந்த ேகழ்கிளர் மார்பில்" ( கு, 193) 
 
    ெக ெவன் ம் உாிச்ெசால் நிறப்பண்ைப உணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ  
ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 5, ந ; இ-வி. சூ. 283 
 
    494. மண் தெலன்பதற்குப் பண் தெலனப் ெபா ள்கூறி இவ்வ ைய; 
    ேமற்ேகாள் காட் னர்; சீவக. 202, 735, 1808. 
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    497. "அன்  மற  ைடத்தாயி னில்வாழ்க்ைக, பண் ம் பய  ம "; 
    (குறள், 45) 
 
    499. காவிதி மாக்கள் : "க நாட் ெசல்வத் க் காவிதி மாக்கள்", "கணக்க ந் 
திைணக ங் காவிதிக் கண ம் (ெப ங். 3. 22 : 282, 5, 6 : 90) 
 
    500. "ஆற்றி ெனா க்கி யறனி க்கா வில்வாழ்க்ைக" (குறள், 48) 
    ------------- 
 
        கு ம்பல் கு விற் குன் கண் டன்ன 
        ப ந்தி ந் கக்கும் பன்மா ணல் ற் 
        பல்ேவ  பண்டேமா ண்ம ந்  கவினி 
        மைலய  நிலத்த  நீர ம் பிற ம் 
        பல்ேவ  தி மணி த்தெமா  ெபான்ெகாண்           505 
        சிறந்த ேதஎத் ப் பண்ணியம் பகர்ந  
        மைழெயா க் கறாஅப் பிைழயா விைள ட் 
        பைழயன் ேமாகூ ரைவயகம் விளங்க; 
        நான்ெமாழிக் ேகாசர் ேதான்றி யன்ன 
        தாேமஎந் ேதான்றிய நாற்ெப ங் கு ங்          510 
 
        ேகா ேபாழ் கைடந ந் தி மணி குயின ஞ் 
        சூ  நன்ெபான் சுடாிைழ ைனந ம் 
        ெபான் ைர காண்ம ங் க ங்கம் பகர்ந ஞ் 
        ெசம் நிைற ெகாண்ம ம் வம் நிைற ந ம் 
        ம் ைக  மா  மாக்க           515 
        ெமவ்வைகச் ெசய்தி  வமங் காட்  
        ண்ணிதி ணர்ந்த ைழந்த ேநாக்கிற் 
        கண் ள் விைனஞ ம் பிற ங் கூ த் 
        ெதண் ைர யவிரறல் க ப்ப ெவாண்பல் 
        குறிய  ெந ய  ம த உ விாித் ச்          520 
 
        சிறிய ம் ெபாிய ங் கம்மியர் குழீஇ 
        நால்ேவ  ெத வி ங் கா ற நிற்றரக் 
        ெகா ம்பைறக் ேகா யர் க ம் டன் வாழ்த் ந் 
        தண்கட னாட ெனாண் ங் ேகாைத 
        ெப நா ளி க்ைக வி மிேயார் குழீஇ          525 
        விைழ ெகாள் கம்பைல க ப்பப் பல டன் 
        ேச  நாற்ற ம் பலவின் சுைள ம்; 
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        ேவ படக் கவினிய ேதமாங் கனி ம் 
        பவ்ேவ விற் கா ம் பழ ங் 
        ெகாண்டல் வளர்ப்பக் ெகா வி  கவினி          530 
 
        ெமன்பிணி யவிழ்ந்த கு றி யடகு 
        மமிர்தியன் றன்ன தீஞ்ேசற் க் க ைக ம் 
        கழ்படப் பண்ணிய ேப ன் ேசா ங் 
        கீழ்ெசல ழ்ந்த கிழங்ெகா  பிற  
        மின்ேசா  த நர் பல்வயி கர          535 
        வா ைத ெய த்த வளித  வங்கம் 
        பல்ேவ  பண்ட மிழித ம் பட் னத் 
        ெதால்ெல னிமிழிைச மானக் கல்ெலன 
        நனந்தைல விைனஞர் கலங்ெகாண்  ம கப் 
        ெப ங்கடற் குட்டத் ப் ல த்திைர ேயாத          540 
 
        மி ங்கழி ம விப் பாயப் ெபாிெத ந் 
        ெக  பானாள் வ வன ெபயர்த ற் 
        பல்ேவ  ள்ளி னிைசெய ந் தற்ேற 
        யல்லங் கா  யழித  கம்பைல 
        ெயாண்சுட ப்ெபாளி ம ங்கச் சினந்தணிந்           545 
        ெசன்ற ஞாயி  நன்பகற் ெகாண்  
        குட தற் குன்றஞ் ேசரக் குண த 
        னாண் திர் மதியந் ேதான்றி நிலாவிாி  
        பக  ற்ற விர வர நயந்ேதார் 
        காத ன் ைண ணர்மா ராயிதழ்த்          550 
 
        தண்ண ங் க நீர் ைணப்ப விைழ ைன உ 
        நன்ென ங் கூந்த ன விைர குைடய 
        நரந்த மைரப்ப ந ஞ்சாந்  ம க 
        ெமன் ற் க ங்கங் கமழ் ைக ம ப்பக் 
        ெபண்மகிழ் ற்ற பிைணேநாக்கு மகளிர்          555 
        ெந ஞ்சுடர் விளக்கங் ெகாளீஇ ெந நக 
        ெரல்ைல யல்லா ேநாெயா  குந்  
        கல்ெலன் மாைல நீங்க நா க்ெகாள 
        ேவழ் ணர் சிறப்பி னின்ெறாைடச் சீறியாழ் 
        தாழ்பயற் கைனகுரல் க ப்பப் பண் ப்ெபயர்த்          560 
 
        ழ் ைண தழீஇ வியல்விசும்  கமழ 
        நீர்திரண் டன்ன ேகாைத பிறக்கிட் 
        டாய்ேகா லவிர்ெதா  விளங்க சிப் 
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        ேபாதவிழ் மலர் ெத டன் கமழ 
        ேமதகு தைகய மிகுநல ெமய்திப்          565 
        ெப ம்பல் குவைளச் சு ம் ப  பன்மலர்; 
        திறந் ேமாந் தன்ன சிறந் கமழ் நாற்றத் க் 
        ெகாண்டன் மலர்ப் தன் மானப்  ேவய்ந்  
        ண்  ணாகம் வ க்ெகாள யங்கி 
        மாயப் ெபாய்பல கூட் க் கவ க்கரந்           570 
 
        ேசய  நணிய  நலனயந்  வந்த 
        விளம்பல் ெசல்வர் வளந்தப வாங்கி 
        ண்டா ண்  வ ம் த் றக்கு 
        ெமன்சிைற வண் ன மானப் ணர்ந்ேதார் 
        ெநஞ்ேச மாப்ப வின் யி றந்           575 
        பழந்ேதர் வாழ்க்ைகப் பறைவ ேபாலக் 
        ெகா ங்கு ச் ெசல்வ ம் பிற  ேமஎய 
        மணம் ணர்ந் ேதாங்கிய வணங்குைட நல்  
        லாய்ெபான் னவிர்ெதா ப் பாசிைழ மகளி 
        ெராண்சுடர் விளக்கத் ப் பல டன் வன்றி          580 
 
        நீனிற விசும்பி லமர்ந்தன ரா ம் 
        வானவ மகளிர் மானக் கண்ேடார் 
        ெநஞ்சு ந க்கு உக் ெகாண்  மகளிர் 
        யாம நல்யாழ் நாப்ப ணின்ற 
        ழவின் மகிழ்ந்தன ரா க் குண் நீர்ப்          585 
        பனித் ைறக் குவ மணன் ைனஇ ெமன்றளிர்க் 
        ெகா ங்ெகாம்  ெகா தி நீர்நைன ேமவர 
        ெந ந்ெதாடர்க் குவைள வ ம் ற வைடச்சி 
        மணங்கமழ் மைனெதா ம் ெபாய்த லயரக் 
        கணங்ெகா ள ணர்க் கடந்த ெபாலந்தார்          590 
 
        மாேயான் ேமய ேவாண நன்னாட் 
        ேகாணந் தின்ற வ வாழ் கத்த 
        சாணந் தின்ற சமந்தாங்கு தடக்ைக 
        மறங்ெகாள் ேசாி மா ெபா  ெச வின் 
        மாறா ற்ற வ ப்ப  ெநற்றிச்          595 
        சு ம்பார் கண்ணிப் ெப ம் கன் மறவர் 
        க ங்களி ேறாட்ட ற் கா ந ாிட்ட 
        ெந ங்கைரக் காழக நிலம்பர ப்பக் 
        க ங்கட் ேடறன் மகிழ்சிறந்  திாிதரக் 
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        கணவ வப்பப் தல்வர்ப் பயந்           600 
    ---------- 
 
    501-2. குன்  கண்டன்ன இல் : ம ைரக். 474, 488 
 
  504-6. "மைலய ங் கடல  மாண்பயந் த உம்...................... ஓடாவம் பலர்" 
(ெப ம்பாண். 67-76) 
 
  508-9. "ெப ம்ெபயர்மாறன் றைலவ னாகக், கடந்த  வாய்வாளிளம்பல் ேகாச, 
ாியெனறி மரபினின் வாய்ெமாழி ேகட்ப" (ம ைரக். 772-4) 
 
  516, (பி-ம்.) 'எண்வைகச் ெசய்தி ம்' 
 
  518. கண் ள்விைனஞர் : சிலப். 5:30. 
 
  516-8. "எவ்வைக யிர்க  வமங் காட் , ெவண்சுைத விளக்கத்  வித்தக ாியற்றிய, 
கண்கவ ேராவியம்" (மணி. 3:129-31) 
 
  524. (பி-ம்.) 'ெதண்கடனாடன்'; 
 
  525. ெப நாளி க்ைக : "தி நிைல ெபற்ற ெப நா ளி க்ைக" (சிலப். 23 : 56) 
 
  531. (பி-ம்.) 'குறி றி யட ம்' 
 
  533. ஊன்ேசா  : ம ைரக் 141, குறிப் ைரையப் பார்க்க.; 
 
  534. ழ்ந்த கிழங்கு : "வி மிதின் ழ்ந்தன ெகா ங்ெகா க் கவைல" (மைலப . 
128) ; "கிழங்குகீழ் ழ்ந் " (நற். 328:1) ; "வள்ளிகீழ் ழா" (க த். 39:12) ; 
"ெகா ங்க  வள்ளிக் கிழங்கு ழ்க் கும்ேம" ( றநா. 109:6) 
 
  540. கடற்குட்டம் ; "கடற்குட்டம் ேபாழ்வர் கலவர்" (நான்மணிக். 16) 
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  543-4. "ப மரத் தீண் ய பறைவயி ென உ, மி ெமன் சும்ைம" (மணி. 14:26-7) ; 
" ட் லா வ  பாைட மாக்களாற், ட்பயில் ப மரப் ெபா விற் றாகிய, மட் லா 
வளநகர்", "சீர்ெக வளமைன திைளத்  மாசனம் ...................... பார்ெக  ப மரப் 
பறைவ ெயாத்தேவ" (சீவக. 93, 828) : "களனவி லன்னேம தல கண்ணகன், 
றளமலர்ப் ள்ெளா  தயங்கி யின்னேதார், கிளவிெயன் றறிவ ங் கிளர்ச்சித் தாதலான், 
  வளநகர்க் கூலேம ேபா  மாண்ப " (கம்ப. பம்ைப. 7) 
 
  548-9. நிலாவிாி  பக ற்ற இர  : "பக  றழ்நிலாக் கான்  விசும்பி, 
னகல்வாய் மண் ல நின் விாி ம்ேம" (அகநா. 122:10-11) 
 
  551. "யான் ேபா  ைணப்ப" (அகநா. 117:11) 
 
  554. " ந் கில் க ம ட் ம் ம் ைக" (சீவக. 71) 
 
  555-6. மகளிர் மாைலயில் விளக்ேகற் தல் : " ந்ெதா  மகளிர் சுடர்தைலக் 
ெகா வி" (குறிஞ்சிப். 224) ; "ைபந்ெதா  மகளிர் பலர் விளக் ெக ப்ப" (மணி. 5:134) ; 
"மாைல மணிவிளக்கங் காட்  ....................... ெகாைடயிைடயார் தாங்ெகாள்ள" 
(சிலப். 9:3-4) 
 
  558 (பி-ம்.) 'நா க் ெகாளீஇ' 
 
  560. (பி-ம்.) 'தாழ்ெபயல்' 
 
  562. "மார்விற்றார் ேகா  மைழ" (  . ெவ. 204) 
 
  563. "ெசறிெதா  ெதளிர்ப்ப சி" (நற். 20:5) 
 
  570. (பி-ம்.)'கவ க் கவர்ந் ' "ேகாைத மார்பிைன, நல்லகம் வ க்ெகாள யங்கி" 
(அகநா. 100:2-3) 
 
  572-5. பரத்ைதயர்க்கு வண்  : "ந ந்தா ண்  நயனில் காைல, வ ம் த் றக்கும் 
வண்  ேபால்குவம்", "பயன்பல வாங்கி, வண் ற் றக்குங், ெகாண்  மகளிைர" 
(மணி. 18:19-20, 108-9) 
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  576. ெபா ந. 64-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. ெப ங். 3.1 : 169-74. 
 
  581. நீனிற விசும்  : கு. 116-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க.; 
 
  582. (பி-ம்.) 'வானரமகளிர்' 
 
  583. (பி-ம்.) 'ந க்கு உங்ெகாண் ' ெகாண்  மகளிர் : மணி. 18:109. 
 
  584. யாமநல்யாழ் : "விரல்கவர்ந் ழந்த கவர்வி னல்யாழ், யாம ய் யாைம" (நற். 
335:9-10) ; "விளாிப்பாைலயிற் ேறான் ம் யாமயாழ்" (பாி. 11:129, பாிேமல்.) ; 
"யாமயாழ் மழைலயான்" (கம்ப. நாடவிட்ட. 34) 
 
  588. "கு ஞ்சுைனக் குவைளயைடச்சி", "நீலமைடச்சி" (நற். 204:3, 357:8) ; "கூந்த 
லாம்பன் ெநறி யைடச்சி" (கு ந். 80:1) 
 
  591. "ஓணத் தா ல கா ெமன் பார்கேள", "நீ பிறந்த தி ேவாணம்" (திவ். ெபாியாழ். 
1. 1:3, 2. 4:2) ; "ஓணன் ெபாரக்க ைண க்கினார்" (ஆனந்த. வண் . 491) 
 
  600. நீதிெநறி. 100 
    ------------ 
 
        பைணத்ேதந் திள ைல ய த றப் 
        ல ப் னி  தீர்ந்  ெபா ந்த சுற்றெமா  
        வளமைன மகளிர் குளநீ ரயரத் 
        திவ ெமய்ந் நி த் ச் ெசவ்வழி பண்ணிக் 
        குரல் ணர் நல்யாழ் ழேவா ெடான்றி          605 
        ண்ணீ ராகுளி யிரட்டப் பல ட 
        ெனாண்சுடர் விளக்க ந் ற மைடெயா  
        நன்மா மயி ன் ெமன்ெமல விய க் 
        க ஞ்சூன் மகளிர் ேபணிக் ைகெதா  
        ெப ந்ேதாட் சா னி ம ப்ப ெவா சா          610 
 
        ர ங்க  ேவலன் ெகா  வைளஇ 
        யாிக்கூ ன்னியங் கறங்கேநர் நி த் க் 
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        கார்மலர்க் குறிஞ்சி சூ க் கடம்பின் 
        சீர்மிகு ெந ேவட் ேபணித் த உப்பிைண உ 
        மன் ெதா  நின்ற குரைவ ேசாிெதா           615 
        ைர ம் பாட்  மாட் ம் விைரஇ 
        ேவ ேவ  கம்பைல ெவறிெகாள்  மயங்கிப் 
        ேபாிைச நன்னன் ெப ம்ெபயர் நன்னாட் 
        ேசாி விழவி னார்ப்ெப ந் தாங்கு 
        ந்ைத யாமஞ் ெசன்ற பின்ைறப்          620 
 
        பணிலங் க யவிந் தடங்கக் காழ்சாய்த்  
        ெநாைடநவி ென ங்கைட யைடத்  மடமத 
        ெராள்ளிைழ மகளிர் பள்ளி யயர 
        நல்வாி யிறாஅல் ைர  ெமல்லைட 
        யயி ப் ற்ற வாடைம விசயங்          625 
        கவெவா  பி த்த வைகயைம ேமாதகந் 
        தீஞ்ேசற் க் கூவியர் ங்குவன றங்க 
        விழவி னா ம் வயிாியர் ம யப் 
        பாடான் றவிந்த பனிக்கடல் ைரயப் 
        பாயல் வளர்ேவார் கண்ணினி  ம ப்பப்          630 
 
        பானாட் ெகாண்ட கங்கு ைடய  
        ேப  மணங்கு மி ெகாண் டாய்ேகாற் 
        கூற்றக் ெகாஃேறர் க ெதா  ெகாட்ப 
        வி ம்பி  ேமஎந்ேதா லன்ன வி ள்ேசர்  
        கல்  மர ந் ணிக்குங் கூர்ைமத்          635 
        ெதாடைல வாளர் ெதா ேதா ல யர் 
        குறங்கிைடப் பதித்த கூர் ைனக் கு ம்பி ச் 
        சிறந்த க ைம ண்விைன ணங்கற 
        னிறங்கவர்  ைனந்த நீலக் கச்சினர் 
        ெமன்  ேலணிப் பன்மாண் சுற்றினர்          640 
 
        நிலனக ளியர் கலனைசஇக் ெகாட்குங் 
        கண்மா றாடவ ெரா க்க ெமாற்றி 
        வயக்களி  பார்க்கும் வயப்  ேபாலத் 
        ஞ்சாக் கண்ண ரஞ்சாக் ெகாள்ைகய 
        ரறிந்ேதார் கழ்ந்த வாண்ைமயர் ெசறிந்த          645 
        ல்வழிப் பிைழயா ணங்கு ண் ேடர்ச்சி 
        ர்காப் பாள க்க ங் கைணயினர் 
        ேதர்வழக்கு ெத வி னீர்திரண் ெடா க 
        மைழயைமந் ற்ற வைரநா ளமய  
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        மைசவில ெர ந்  நயம்வந்  வழங்க ற்          650 
 
        கட ள் வழங்குங் ைகய  கங்கு  
        மச்ச மறியா ேதம மாகிய 
        மற்ைற யாமம் பக றக் கழிப்பிப் 
        ேபா பிணி விட்ட கமழ்ந ம் ெபாய்ைகத் 
        தா ண் ம்பி ேபா  ரன்றாங்          655 
        ேகாத லந்தணர் ேவதம் பாடச் 
        சீாினி  ெகாண்  நரம்பினி தியக்கி 
        யாேழார் ம தம் பண்ணக் காேழார் 
        க ங்களி  கவளங் ைகப்ப ெந ந்ேதர்ப 
        பைணநிைலப் ரவி ல் ணாத் ெதவிட்டப்          660 
 
        பல்ேவ  பண்ணியக் கைடெம க் கு ப்பக் 
        கள்ேளார் களிெநாைட வல வில்ேலார் 
        நயந்த காதலர் கவ ப்பிணித் ஞ்சிப் 
        லர்ந் விாி வி ய ெலய்த வி ம்பிக் 
        கண்ெபாரா ெவறிக்கு மின் க்ெகா  ைரய          665 
        ெவாண்ெபா னவிாிைழ ெதழிப்ப விய த் 
        திண்சுவர் நல் ற் கதவங் கைரய 
        ண் மகிழ் தட்ட மழைல நாவிற் 
        பழஞ்ெச க் காளர் தழங்குகுர ேறான்றச் 
        சூதர் வாழ்த்த மாகதர் வல          670 
 
        ேவதா ளிகெரா  நாழிைக யிைசப்ப 
        விமிழ் ர சிரங்க ேவ மா  சிைலப்பப் 
        ெபாறிமயிர் வாரணம் ைவகைற யியம்ப 
        யாைனயங் கு கின் ேசவெலா  காம 
        ரன்னங் கைரய வணிமயி லகவப்          675 
        பி ணர் ெப ங்களி  ழங்க வ க் 
        கூட் ைற வயமாப் ெயா  கு ம 
        வான நீங்கிய நீனிற விசும்பின் 
        மின் நிமிர்ந் தைனய ராகி நற மகிழ்ந்  
        மாணிைழ மகளிர் லந்தனர் பாிந்த          680 
 
        ப உக்கா ழாரஞ் ெசாாிந்த த்தெமா  
        ெபான்சு  ெந ப்பி னில க் ெகன்ன 
        வம்ெமன் கு ம்ைமப் காய்ப  பிற ந் 
        த மணன் ற்றத் தாிஞிமி றார்ப்ப 
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        ெமன் ஞ் ெசம்மெலா  நன்கலஞ் சீப்ப          685 
        விர த்தைலப் ெபய  ேமம ைவகைற 
        ைமப  ெப ந்ேதாண் மழவ ேராட்  
        யிைடப் லத் ெதாழிந்த ேவந் ேகாட் யாைன 
        பைகப் லங் கவர்ந்த பாய்பாிப் ரவி 
        ேவல்ேகா லாக வாள்ெசல றிக்          690 
 
        காய்சின ன்பிற் க ங்கட் கூளிய 
        ர்சு  விளக்கிற் றந்த வாய  
        நா ைட நல்ெலயி லணங்குைடத் ேதாட்  
        நாெடா ம் விளங்கக் ைகெதா உப் பழிச்சி 
        நாடர வந்த வி க்கல மைனத் ங்          695 
        கங்ைகயம் ேபாியா  கடற்படர்ந் தாஅங் 
        களந் கைட யறியா வளங்ெக  தாரெமா  
        த்ேத லகங் கவினிக் காண்வர 
        மிக்குப் க ெழய்திய ெப ம்ெபயர் ம ைரக் 
        சிைனதைல மணந்த சு ம் ப  ெசந்நீ          700 
    ----------- 
 
    602-3. " தல்வைரப் பயந்த னி தீர் கயக்கந், தீர்விைன மகளிர் குளனா டரவ ம்" 
(மணி. 7:75-6) என்பைத ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  604. "ேசக்ைக நல்யாழ் ெசவ்வழி பண்ணி" (ெப ங். 1. 33:89). ெசவ்வழி 
மாைலக்குாிய பண் : றநா. 149. 
 
  605-6. "நல்யா ழாகுளி பதைலெயா  சு க்கி" ( றநா. 64:1 ; குழல்வழி நின்றதி யாேழ 
யாழ்வழித், தண் ைம நின்ற  தகேவ தண் ைமப், பின்வழி நின்ற  ழேவ 

ழெவா , கூ நின்றிைசத்த தாமந் திாிைக" (சிலப். 3:139-42) 
 
  608. மயி ன் இய  : கு. 205 ; ெப ம்பாண். 330-31-ஆம் அ களின் 
குறிப் ைரையப் பார்க்க. ெமன்ெமலவிய  : "ெமன்ெமலம்மலர் ேமன்மிதித் ேதகினாள்" 
(சீவக. 1336) ; "ெசால்  மா ெமன்ெமல விய ம்" (ெதால். கள . சூ. 10, ந. ேமற்.) 
"ெமன்ெமல விய  தி ேபாந் " (ெப ங்4. 17:99) 
 
  612. அாிக்கூ ன்னியம் : "அாிக்கூ  மாக்கிைண" ( றநா. 378:8) 
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  614. ெந ேவள் : கு. 211, ெப ம்பாண். 75-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் 
பார்க்க. 
 
  614-5. த உப் பிைண உ நின்ற குரைவ : ம ைரக். 159-60-ஆம் அ யின் 
குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  618. (பி-ம்.) 'ெப ம்ெபயர்' 
 
  624. அைடக்கு இறால் : "ெம கு ெமல்லைட" ( றநா. 103:10); "ேதனி றாலன 
தீஞ்சுைவ யின்னைட" (சீவக. 2674) 
 
  628. றநா. 29:22-3, 629-30 : நற். 18:6-7. 
 
  636. ெதா ேதால யார் : "ெதா ேதான் மாீஇய வ வாழ் ேநான " (ெப ம்பாண். 
169) 
 
  635-6. "குன்  களாக்குங் கூர்ங்கைணயான்" என்ப  பாரதம் (ெதால். றத். சூ. 21, 
ந. ேமற்.) ; "ேவறிரண் டன ம் வில் மிைடந்த ம் ெவற்ெபன் றா ங், 
கூறிரண்டாக்கும் வாட்ைகக் கு ைவ ங் குணிக்க லாற்ேறம்" (கம்ப. பாச. 6) 
 
  642. "அகன் கண் மாறி" (மணி. 3:40) 
 
  639-42. "நிலனக ளிய னீலத் தாைனயன், கலனைச ேவட்ைகயிற் க ம்  
ேபான் " (சிலப். 16:204-5) சிலப். 16 : 204. 11, அ யார், ேமற். 
 
  643-4. கள்வர்க்குப்  : க த். 4 : 1-2. 
 
  645. (பி-ம்.) 'ஆண்ைமயிற் சிறந்த' 
 
  635. "பகுக்கப்ப த ற் பகல் ; 'மற்ைற யாமம் பக றக்கழிப்பி' என்ப ம " (சிலப். 
4:81, அ ம்பத. அ யார்.) 
 
  655. சீவக. 893, ந. ேமற். 
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  656. வி ய ல் ேவதம் பாடல் : " வி ட் பிறந்ேதா னாவி ட் பிறந்த, நான்மைறக் 
ேகள்வி நவில்குர ெல ப்ப, ஏம வின் யி ெல தலல்லைத, வாழிய வஞ்சி ங் 
ேகாழி ம் ேபாலக், ேகாழியி ெனழாெதம் ேப ர் யிேல" (பாி. தி. 27:7-11) 
 
  655-6. வில்ைலப் ராணம், 257. 
 
  658. ம தப்பண் காைலக்குாிய  : றநா. 149 ; சீவக. 1991. 
 
  659. (பி-ம்.) 'கவழ மைகப்ப' 
 
  "கல்லா விைளஞர் கவ்ளங் ைகப்ப" ல்ைல. 36. 
 
  660. (பி-ம்.) 'ெதவிட் ப்' 
 
  "பைணநிைலப் ரவி : மணி 7:117. 
 
  662. (பி-ம்) 'கள்ெகாைட வல நல்ேலார்' 
 
  665. (பி-ம்) 'கண்ெபா  ெபறிக்கும்' 
 
  666. (பி-ம்) 'ஒன்ப லவிாிைழ ெதளிர்ப்ப விய ' 
 
  669. பழஞ்ெச க்கு : மைலப . 173 
 
  670. (பி-ம்) 'சூதேரத்த' 
 
  671. (பி-ம்) 'ேவதாளியர்' நாழிைகயிைசத்தல் : ல்ைல. 55-8, குறிப் ைரையப் 
பார்க்க. 
 
  670-71. சூதர், மாகதர், ேவதாளிகர் : சிலப். 5:48 ; மணி. 28:50. சிலப். 5:49, அ யார். 
ேமற். 
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  673. ெபாறிமயிர் வாரணம் : மணி. 7:116 
 
  673-4. யாைனயங்கு கு : "யாைனயங் கு கின் கானலம் ெப ந்ேதா " (கு ந். 34:4-
5) ; "களிமயில், குஞ்சரக் குரல கு ெகா டா ம் (அகநா. 145:14-5) ; "கீசுகீ ெசன்ெறங்கு 
யாைனச் சாத்தன் கலந் " (தி ப்பாைவ, 7) 
 
  678. நீனிற விசும்  : கு. 116, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  682. (பி-ம்) 'நிலம்ப க்க' 680-82. சீவக. 72. 
 
  683. (பி-ம்) 'கு ப்ைபக்கா ம்' 
 
  684. த மணன் ற்றம் : ெந நல். 90 ; நற். 143:2 ; அகநா. 187:9 ; ெப ங். 1. 34:40. 
 
  686. ஏமைவகைற : "ஏமைவகல்" கு ந். கட ள் ; பாி. 17:53. சிலப். 4.:80. 
 
  687. மழவேராட்  : "உ வக் குதிைர மழவ ேராட் ய" (அகநா. 1:2) 
 
  688. இைடப் லத்ெதாழிந்த : ம ைரக். 349 
 
  692. ஊர்சு விளக்கு : றநா. 7:8 
 
  691-2. "அர ர் மதியிற் காி ர ம, இர  ெராிெகாளீஇக் ெகான் -நிைரநின்ற, 
பல்லான் ெறா ம் பகற்காண்மார் ேபார்கண்ேடார், ெகால்வார்ப் ெபறாஅர் 
ெகாதித் " (ெதால். றத். சூ. 3, ந. ேமற்.) ; ம ைரக். 126-ஆம் அ யின் 
குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  694. ைகெதா உப் பழிச்சி : ெப ம்பாண். 463 
 
  695-7. மைலப . 526-9 
 
  693-7. ம ைரக். 149-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
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  698. "வானத் தன்ன வளநகர்" (ம ைரக். 741) ; "மாந்தரஞ் ேசர ம்ெபாைற 
ேயாம்பிய நாேட, த்ேத லகத்தற் " ( றநா. 22:34-5) 
 
  699. "ம கழ்க்கூடல்" (ம ைரக். 429) 
    -------- 
 
        ெயாண் ம் பிண்  யவிழ்ந்த காவிற் 
        சுடர்ெபாழிந் ேதறிய விளங்குகதிர் ஞாயிற் 
        றிலங்குகதி ாிளெவயிற் ேறான்றி யன்ன 
        தமனியம் வைளஇய தாவில் விளங்கிைழ 
        நிலம்விளக் கு ப்ப ேமதகப் ெபா ந்           705 
        மயிேலா ரன்ன சாயன் மாவின் 
        தளிேர ரன்ன ேமனித் தளிர்ப் றத் 
        தீர்க்கி ன ம்பிய திதைலயர் கூெரயிற் 
        ெறாண்குைழ ணாிய வண்டாழ் காதிற் 
        கட ட்கயத் தமன்ற சுடாிதழ்த் தாமைரத்          710 
 
        தா ப  ெப ம்ேபா  ைர ம் வாண் கத் 
        தாய்ெதா  மகளிர் ந ந்ேதாள் ணர்ந்  
        ேகாைதயிற் ெபா ந்த ேசக்ைகத் ஞ்சித் 
        தி ந் யி ெல ப்ப வினிதி ென ந்  
        திண்கா ழார நீவிக் கதிர்வி           715 
        ெமாண்கா ழாரங் கைவஇய மார்பின் 
        வாிக்கைடப் பிரச சுவன ெமாய்ப்ப 
        ெவ த்தந் தாழ்ந்த விர ப் ந் ெதாியற் 
        ெபாலஞ்ெசயப் ெபா ந்த நலம்ெப  விளக்கம் 
        வ ெக  தடக்ைகத் ெதா ெயா  சுடர்வரச்          720 
 
        ேசாறைம ற்ற நீ ைடக் க ங்க 
        ைடயணி ெபா யக் குைறவின்  கைவஇ 
        வல்ேலான் ைறஇய வாிப் ைன பாைவ 
        கியன் றன்ன விைன யாகி 
        வ ணற் கற்சிைற க ப்ப விைடய த்          725 
        ெதான்னா ேராட் ய ெச ப் கன் மறவர் 
        வாள்வலம் ணர்ந்தநின் றாள்வலம் வாழ்த்த 
        வில்ைலக் கைவஇக் கைணதாங்கு மார்பின் 
        மாதாங் ெக ழ்த்ேதாண் மறவர்த் தம்மின் 
        கல் த் தியற்றிய விட் வாய்க் கிடங்கி          730 
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        னல்ெலயி ழந்த ெசல்வர்த் தம்மின் 
        ெகால்ேலற் ப் ைபந்ேதால் சீவா  ேபார்த்த 
        மாக்கண் ரச ேமாவில கறங்க 
        ெவாிநிமிந் தன்ன தாைன நாப்பட் 
        ெப நல் யாைன ேபார்க்களத் ெதாழிய          735 
        வி மிய ழ்ந்த குாிசிலர்த் தம்மின் 
        ைரேயார்க்குத் ெதா த்த ெபாலம் ந் ம்ைப 
        நீர்யா ெரன்னா  ைறக  சூட் க் 
        காழ்மண் ெடஃகெமா  கைணயைலக் கலங்கிப் 
        பிாிபிைண யாிந்த நிறஞ்சிைத கவயத்           740 
 
        வானத் தன்ன வளநகர் ெபாற்ப 
        ேநான்குறட் டன்ன ன்சாய் மார்பி 
        யர்ந்த தவி க்கலர்த் தம்மி 
        னிவந்த யாைனக் கணநிைற கவர்ந்த 
        லர்ந்த சாந்தின் விர ப் ந் ெதாியற்          745 
        ெப ஞ்ெச யாடவர்த் தம்மின் பிற ம் 
        யாவ ம் வ க ேவேனா ந் தம்ெமன 
        வைரயா வாயிற் ெசறாஅ தி ந்  
        பாணர் வ க பாட் யர் வ கயாணர்ப் 
        லவெரா  வயிாியர் வ ெகன          750 
 
        வி ங்கிைள ரக்கு மிரவலர்க் ெகல்லாங் 
        ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் களிற்ெறா ம் சிக் 
        களந்ேதா ங் கள்ளாிப்ப 
        மரந்ேதா  ைம ழ்ப்ப 
        நிண ன்சுட் க்கைமய          755 
        ெநய்கனிந்  வைறயார்ப்பக் 
        கு உக்குய்ப் ைக மைழமங்கு ற் 
        பரந் ேதான்றா வியனகராற் 
        பல்சாைல கு மியி 
        னல்ேவள்வித் ைறேபாகிய          760 
 
        ெதால்லாைண நல்லாசிாியர் 
        ணர்கூட் ண்ட கழ்சால் சிறப்பி 
        னிலந்த  தி வி ென ேயான் ேபால 
        வியப் ஞ் சால் ஞ் ெசம்ைம சான்ேறார் 
        பலர்வாய்ப் கர  சிறப்பிற் ேறான்றி          765 
        யாியதந்  கு யகற்றிப் 
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        ெபாியகற் றிைசவிளக்கி 
        ந்நீர் நாப்பண் ஞாயி  ேபால ம் 
        பன்மீ ன வட் ங்கள் ேபால ம் 
        த்த சுற்றெமா  ெபா ந்தினி  விளங்கிப்          770 
 
        ெபாய்யா நல் ைச நி த்த ைனதார்ப் 
        ெப ம்ெபயர் மாறன் றைலவ னாகக் 
        கடந்த  வாய்வா ளிளம்பல் ேகாச 
        ாியெனறி மரபினின் வாய்ெமாழி ேகட்பப் 
        ெபாலம்  ைணவ ட்படப் கழ்ந்த          775 
        மறமிகு சிறப்பிற் கு நில மன்ன 
        ரவ ம் பிற ந் வன்றிப் 
        ெபாற் விளங்கு கழைவ நிற் கழ்ந் ேதத்த 
        விலங்கிைழ மகளிர் ெபாலங்கலத் ேதந்திய 
        மணங்கமழ் ேதறன் ம ப்ப நா           780 
        மகிழ்ந்தினி ைறமதி ெப ம 
        வைரந் நீ ெபற்ற நல்  ழிையேய. 
    ------------------ 
 
    706. (பி-ம்) 'மயிேலாடன்ன' 
 
  மயிேலாரன்னசாயல் : கு. 205-ஆம் அ யின் குறிப் ைரைய ம், சி பாண். 16-
ஆம் அ யின் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
 
  706-7. மகளிர்ேமனிக்கு மாந்தளிர் : கு. 143-4-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் 
பார்க்க. 
 
  707-9. "ஈன்றவ தைலேயா லீாீப்ெபய் ந் தளிேரா ம்" (க த். 32-7) 
 
  715-6. (பி-ம்) 'கதிர்வி ெபாண்காழ்' "தன்கடற் பிறந்த த்தி னார , ைனதிைற 
ெகா க்குந் ப்பிற் றன்மைலத், ெதறல  மரபிற் கட ட் ேபணிக், குறவர் தந்த சந்தி 
னார , மி ேப ரார  ேமழில்ெபற வணி ந், தி ழ் மார்பிற் ெறன்னவன்" (அகநா. 
13:1-6); "ேகாவா மைலயாரங் ேகாத்த கடலாரம் ........................ ெதன்னர் ேகான் 
மார்பினேவ" (சிலப். 17 : உள்வாி. 1) 
 
  718. விர ப் ந்ெதாியல் : ம ைரக். 745. 
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  720-21. (பி-ம்) 'சுடர, ைறயைம ற்ற ேசா ைடக்க ங்கம்' 
 
  723. "வல்ேலான் ைறஇய பாைவெகால்" (க த். 56:7) 
 
  727. (பி-ம்) 'தாள்வலம் பழிச்ச' 
 
  726-7. சி பாண். 212-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  725-8. "அவர்பைட வ உங் காைல ம்பைடக், கூைழ தாங்கிய வகல்யாற் க், 
குன் விலங்கு சிைறயி னின்றைன", "ேவந் ைடத்தாைன ைனெகட ெநாிதர, 
ேவந் வாள் வலத்த ெனா வ னாகித், தன்னிறந்  வாராைம விலக்க ற் ெப ங்கடற், 
காழி யைனயன்" ( றநா. 169:3-5, 3301 -4) ; "ெபா பைட ட் கற்சிைறேபான், 
ெறா வன் றாங்கிய நிைல ைரத்தன் ", "ெசல்கைண மாற்றிக் கு சில் சிைற 
நின்றான்" ( . ெவ. 54, 263) 
 
  730. "கல்லகழ் கிடங்கின்" (மைலப . 91) ; "கல்ல த் தியற்றிய வல் வர்ப் ப வில்" 
(அகநா. 79:3) ; "பா ைடத்த குண்டகழி" ( றநா. 14:5) ; "பாெரலாம் ேபாழ்ந்தமா 
கிடங்கு" (கம்ப. நகரப். 17) 
 
  731. க த். 92:62, ந, சீவக. 906, ந. ேமற். 
 
  733. (பி-ம்) 'மயிர்க்கண் ரச ேமாவா  சிைலப்ப' 
 
  732-3. "ஓடா நல்ேலந் ாிைவ ைதஇய, பா ெகாண் ரசம்" (அகநா. 334:1-2) ; 
"விசித் விைன மாண்ட மயிர்க்கண் ரசம்", "மண்ெகாள வாிந்த ைவந் தி ம ப்பி, 
னண்ண னல்ேல றிரண் டன் ம த் , ெவன்றதன் பச்ைச சீவா  ேபார்த்த, திண்பிணி 

ரசம்" ( றநா. 63:7, 288:1-4) : "மயிர்க்கண் ரெசா  வான்ப ட் ", "மயிர்க்கண் 
ரசு" (சிலப். 5:88, 91) "ஏற் ாி ேபார்த்த ரசு" (மணி. 1:29-31) : "ஏற் ாி ரசம்", 

"ஏற் ாி ேபார்த்த வள்வா ாி ரசு", " ைனம ப் ப ந்தக் குத்திப் ெயா  ெபா  
ெவன்ற, கைனகுர ச் சீற்றக் கதழ்விைட ாிைவ ேபார்த்த, ைனகுரன் ரசத் 
தாைன" (சீவக. 2142, 2152, 2899) ; "ஏற் ாியி, னிமிழ் ரசம்" (யா. வி. ெசய், சூ. 40, 
ேமற். "தாழி ம்") ; "சாற்றிடக் ெகாண்ட ேவற் ாி ரசம்" "ஏற் ாி ரசி னிைறவன்", 
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"ஏற் ாி ேபார்த்த ............... ரசம்" (ெப ங். 1. 38:100, 43:195, 2.2:26-9) "மயிர்க்கண் 
ரச ழங்க" ( . ெவ. 171) 

  "மயிர்க்கண் ரசு" என்பதற்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் (சிலப். 5:88, அ யார்.) 
 
  734, (பி-ம்) 'எாிபரந்தன்ன', 'எாி நிகழ்ந்தன்ன' பைடக்கு ெந ப்  : "கான்ப  தீயிற் 
கலவார்தன் ேமல்வாி ம்" ( . ெவ. 55) 
 
  737. ெபாலம் ந் ம்ைப : பதிற். 45:1 ; றநா. 2:14, 22:20, 97:15. 
 
  739. காழ்மண்ெடஃகம் : காழ்மண் ெடஃகங் களிற் கம் பாய்ந்ெதன" (மைலப . 
129) ; "காழ்மண் ெடஃகெமா  காற்பைட பரப்பி" (ெப ங். 3. 29:212) 
 
  740. (பி-ம்) 'வளங்ெக  நகர்ேநான்' வானத்தன்ன நகர் : ம ைரக் 698-ஆம் அ யின் 
குறிப் ைரையப்பார்க்க. 
 
  742. "எஃகா னங் க ப்பெமய் சிைதந் " (பதிற். 67:17) ; "கார்சூழ் குறட் ன் 
ேவனிறத் திங்க", "தச்ச ன த்ெதறி குறட் னின் மாய்ந் தனேன" ( றநா. 283:8, 
290:4-5) ; " ரேவ டம்ெபலாஞ் சூழ ெவம் லால், ேசா ஞ்ெசங் கு தி ண் ைமந்தர் 
ேதான் வார், ஒ ேம ெலாண்மணிச் சூட்  ைவக்கிய, வாரேம யைமந்த ேதர்க் குழிசி 
யாயினார்" (சீவக. 790) 
 
  747. ெபா ந. 101, ந. ேமற். 
 
  752. ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் : ெப ம்பாண். 416-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் 
பார்க்க. 
 
  பாிசிலர்க்குத் ேதர் ெகா த்தல் : ம ைரக். 223-4-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் 
பார்க்க. 
 
  ேதேரா களி த தல் : சி பாண். 142-3-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  களி த தல் : ெபா ந. 125-6-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
 
  755. (பி-ம்) 'ஊன்சூட் ' 
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  758. 'ேதான்றிய வியன்சாரல்' 
 
  759-60. (பி-ம்) ' கு மிநல்' 
 
  760-61. "பல்ேகள்வித் ைறேபாகிய, ெதால்லாைண நல்லாசிாியர்" (பட் னப். 169-
70) 
 
  763. ம ைரக். 60-61. "நிலந்த  தி வி ென ேயாய்" (பதிற். 82:16) ; "நிலந்த  
தி வின் ................. ெகௗாியர்", "நிலந்த  தி வி ென ேயான் றனா " (சிலப். 15:1-2, 
28:3) 
 
  768. ெபா ந. 135-6 ; ெப ம்பாண். 441-2. 
 
  769. சி பாண். 219-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  769-70. சி பாண். 219-20-ஆம் அ களின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  773. ேகாசர் : றநா. 169:9-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  775. (பி-ம்.) 'உளப்பட' 
 
  779-81. ெபா ந. 85-8-ஆம் அ களின் கீழ்க்குறிப்ைபப் பார்க்க ; "ஓண்ெடா  மகளிர் 
ெபாலங்கலத் ேதந்திய, தண்கமழ் ேதறன் ம ப்ப மகிழ்சிறந், தாங்கினி ெதா குமதி 
ெப ம" ( றநா. 24:31-3) என்பதன் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
  782. நல் ழி : ம ைரக். 21. 
    ----- --------------- ---------   
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இதன் ெபா ள் 
 
    இப்பாட் ற்கு மாங்கு ம தனார் ம ைரக்காஞ்சிெயன்  ைறப் ெபயரானன்றித் 
திைணப்ெபயராற் ெபயர் கூறினார். இத்திைணப் ெபயர் பன்னி படல த ய 

ல்களாற் கூறிய திைணப்ெபயரன் , ெதால்காப்பியனார் கூறிய திைணப்ெபயர்ப் 
ெபா ேள இப்பாட் ற்குப் ெபா ளாகக் ேகாட ன். வஞ்சி ேமற்ெசல்லலா ம், காஞ்சி 
எஞ்சாெததிர் ெசன் ன்றலா ம், "வஞ்சி ங் காஞ்சி ந் தம் ண் மாேற" எனப் 
பன்னி படலத்திற்கூறிய திைணப்ெபயர் இப்பாட் ற்குப் ெபா ளன்ைம ணர்க. 
அவர் ெமாழிக்காஞ்சி த யவற்ைறப் ெபா வியெலன்  ஒ  படலமாக்கிக் 
கூற ன், அைவ திைணப்ெபயராகாைம ணர்க. 
 
    இனி, ம ைரக்காஞ்சிெயன்றதற்கு ம ைரயிடத்  அரசற்குக் கூறிய காஞ்சிெயன 
விாிக்க. இஃ  உ ம்ெபா ம் உடன்ெறாக்க . "காஞ்சி தாேன ெப ந்திைணப் 

றேன" (ெதால். றத். சூ 22) என்பதனாற் காஞ்சி ெப ந்திைணக்குப் றனாயிற் . 
அ , "பாங்க ஞ் சிறப்பிற் பல்லாற்றா , நில்லா லகம் ல் ய ெநறித்ேத" (ெதால். 

றத். சூ. 23) என்பதாம். இதன்ெபா ள் : பாங்கு அ சிறப்பின்-தனக்குத் 
ைணயில்லாத ேப  நிமித்தமாக, பல ஆற்றா ம்-அறம் ெபா ள் 

இன்பெமன் ம் ெபா ட்பகுதியா ம், அவற்  உட்பகுதியாகிய உயி ம் யாக்ைக ம் 
ெசல்வ ம் இளைம  த யவற்றா ம், நில்லா உலகம் ல் ய ெநறித் -
நிைலேபறில்லாத உலகியற்ைகையப் ெபா ந்திய நன்ெனறியிைன உைடத்  
அக்காஞ்சிெயன்றவா . எனேவ, ேப  நிமித்தமாகப் பல்ேவ  நிைலயாைம 
சான்ேறாரைற ங் குறிப்பின  காஞ்சித்திைணெயன்ப  ெபா ளாயிற் . 
 
    இச்ெசய் ட் லவர் இப்ெபா ேள ேகாட ன், யாம் இப்ெபா ேள தர உைர 
கூ கின்றாம் 
 
    1-2. [ஓங்குதிைர வியன்பரப்பி, ெனா ந்நீர் வரம்பாக :] வியல்பரப்பின் ஓங்கு 
திைர ஒ  ந்நீர் வரம்  ஆக - அகலத்ைத ைடத்தாகிய நீர்ப்பரப்பின்கண்ேண 
ஓங்குதிைர ஒ க்குங்கடல் எல்ைலயாக, 
 
    3-4. ேதன் ங்கும் உயர் சிைமயம் மைல நாறிய வியல் ஞாலத் -ேதனிறால் 

ங்கும் உயர்ந்த உச்சிைய ைடய மைலகள் ேதான்றிய அகலத்ைத ைடய 
ஞாலத்தின் கண்ேண, 
 
    5. வலம் மாதிரத்தான் வளி ெகாட்ப-வலமாக ஆகாயத்தின் கண்ேண காற் ச் சுழல, 
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    6. வியல் நாண்மீன் ெநறி ஒ க-அகலத்ைத ைடய நாண்மீன்கள் தாம் நடக்கும் 
ெநறியின்கண்ேண நடக்க, 
 
    7, பகல் ெசய் ம் ெச ஞாயி ம்-பகற்ெபா ைத உண்டாக்கும் சிவந்த பகேலா ம், 
 
    8. இர  ெசய் ம் ெவள் திங்க ம்-இராப்ெபா ைத உண்டாக்கும் ெவள்ளிய மதி ம், 
 
    9. ைம தீர்ந்  கிளர்ந்  விளங்க-குற்றமற் த் ேதான்றிவிளங்க, 
 
    10. மைழ ெதாழில் உதவ-ேமகம் தாேன ெபய்தற்ெறாழிைல ேவண் ங்காலத்ேத தர, 
 
    @உழ த்ெதாழிற்கு உதவெவன் மாம். 
 
    மாதிரம் ெகா க்க-திைசகெளல்லாம் தைழப்ப, 
 
    மைலகள் விைளந் ெகா க்க ெவன் மாம். 
 
    11. [ெதா ப்பி னாயிரம் வித்திய  விைளய :] ெதா ப்பின் வித்திய  ஆயிரம் 
விைளய-ஒ விைதப்பின்கண்ேண விைதத்தவிைத ஆயிரமாக விைளய, 
 
    12. நில ம்-விைளநலங்க ம், 
 
    மர ம்-மரங்க ம், 
 
    பயன் எதிர்  தந்த-பல் யிர்க்கும் தம்பயன்ெகா த்தைல #ஏறட் க்ெகாண்  
தைழப்ப, 
 
    13. ேநாய் இகந்  &ேநாக்கு விளங்க-மக்கட்குப் $பசி ம் பிணி ம் நீங்கி அழகு 
விளங்க, 
 
    14-5. [ேமதக மிகப்ெபா ந்த, ேவாங்குநிைல வயக்களி  :] மிக ெபா ந்த ஓங்கு 
நிைல வய களி  ேம தக-அற ம் ெபா ெபற்ற %உலகத்ைதத் தாங்குதல் வள ந் 
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தன்ைமைய ைடய வ ைய ைடயவாகிய திக்கயங்கள் இவர் தாங்குத ன் 
வ த்தமற்  ேமம்பா தக, 
    ------ 
        @ "காைல மாாி ெபய் ெதாழி லாற்றி" (பதிற். 84:21) ; "ஏாினாழஅ ழவர் 

யெலன் ம், வாாி வளங்குன்றிக் கால்" (குறள், 14) 
        # ஏறட் க்ெகாள்ளல்-ேமற்ெகாள்ளல் ; ம ைரக். 147, ந. 
        & ேநாக்கு-அழகு : "ெபாிய ேநாக்கின-ெபாிய அழைக ைடய" (சீவக. 1461, ந.) 
        $ "ேநாெயா  பசியிகந் ெதாாீஇப், த்தன்  ெப மநீ காத்த நாேட", "நீ றந் 
த த  ேனாயிகந் ெதாாீஇய, யாணர்நன் னா ம்" (பதிற். 13:27-8, 15:33-4) ; "பசி ம் 
பிணி ம் பைக  நீங்கி" (சிலப். 5:72, மணி. 1:70) ; "பசிபைக யான ந் தீங்கு நீங்க" 
(இரண்டாங் குேலாத் ங்கன் ெமய்க்கீர்த்தி) 
        % "கூெறான்றத், தாங்கிப் ெபாைறயாற்றாத் தத்தம் பிடர்நின் ம், வாங்கிப் ெபா  
நீக்கி மண் ம்-ஓங்கிய, ெகாற்றப் யமிரண்டாற் ேகாமா னகளங்கன், ற்றப் 
பாித்ததற்பின் ன் தாம்-உற்ற, வ த்த மறமறந்  மாதிரத்  ேவழம், ப த்த 
கடாந்திறந்  பாய" (விக்கிரம உலா) ; கம்ப. 2. மந்திரப், 16-ஆஞ் ெசய் ைளப் பார்க்க. 
    -------- 
 
    @சு ம் ப மாகப் பண்ணினவிடத் ப் பண்ணிநிற்கும் யாைனெயன் ைரப்-
பா ளர். 
 
    16-7. [கண் தண்டாக் கட்கின்பத், ண் தண்டா மிகுவளத்தான் :] 
 
    #உண்  தண்டா மிகு வளத்தான்-உண்  அைமயாத உண மிகுகின்ற 
ெசல்வத்ேதாேட, 
 
    கண்  தண்டா கட்கு இன்பத் -ேநாக்கியைமயாத கட்கு இனிைமயிைன ம், 
 
    18. உயர் ாிமம் வி  ெத வில்-உயர்ந்த &சிறகுகைள ைடய சீாிய 
ெத வி க்கும் மாந்தர் (20), 
 
    ாிமம்-சாந்திட்ட ெதாட் கெளன்பா ளர். 
 
    19-20. [ெபாய்யறியா வாய்ெமாழியாற், கழ்நிைறந்த நன்மாந்தெரா  :] வாய் 
ெமாழியால் கழ் நிைறந்த ெபாய் அறியா நல் மாந்தெரா - %4ெமய்ம்ெமாழிேய 
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எக்கால ம் கூ தலாற்ெபற்ற கழ் நிைறந்த $ெபாய்ையக் ேகட்டறியாத 
நல்லஅைமச்ச டேன, 
 
    21. @@நல் ஊழி அ  படா-நன்றாகிய ஊழிக்காலெமல்லாம் தமக்கு அ ப்பட்  
நடக்க. 
 
    22. பல் ெவள்ளம் மீ கூற-பல ##ெவள்ளெமன் ம் எண்ைணப் ெபற்ற 
காலெமல்லாம் அரசாண்டதன்ைமைய ேமலாகச் ெசால் ம்ப , 
 
    23. உலகம் ஆண்ட உயர்ந்ேதார் ம க-உலகத்ைதயாண்ட உயர்ச்சி ெபற்ேறார் 
கு யி ள்ளவேன, 
 
    மாதிரம் ெகா க்க (10) வித்திய விைளய (11) நில ம் மர ம் நந்த (12) 
வளிெகாட்ைகயினாேல (5) மைழ ெதாழி தவ (10) என க்க. 
    ------- 
        @ இவ்வாறைமந்த ப யிைனக் களிற் ப்ப  ெயன்  வழங்குவர். 
        # உண் - கர்ந்  என ம் ெபா ந் ம். 
        & சிறகு-ெத வின் இ றத் ள்ள களின் வாிைச ; 'ெதன்சிறகு வடசிறகு' 
எனவ ம் வழக்கிைன ணர்க. 
        % "ெபாய்யாைம யன்ன கழில்ைல" (குறள், 296) 
        $ "ெபாய்ச்ெசாற் ேகளா வாய்ெமாழி மன்னன்" (கம்ப. ைகேகசி. 31) 
        @@ "நல் ழிெயன்றார், க ழியல்லாத ஊழிைய" (ம ைரக். 781-2, ந.) என்பர் 
பின். 
        ## ெவள்ளம்-ஒ ேபெரண் ; "ெவள்ள வரம்பி ழி" (ஐங். 281:1) ; "ெவள்ள  

த ய, ெசய்குறி யீட்டம்" (பாி. 2:14-5) ; ெதால். ள்ளி, சூ, 98, உைரையப் பார்க்க. 
    ------ 
 
    வியன்ஞாலத்திடத்ேத (4) மைழெதாழி தவ (10) நாண்மீன் ெநறி ெயா க (6) 
ஞாயி ம் (7) திங்க ம் (8) விளங்க (9) ேநாக்கு விளங்கக் (13) களி  (15) ேமதக (14) 
நன்மாந்தேராேட (20) ஊழி அ ப்பட்  நடக்கும்ப  (21) மீக்கூற (22) ந்நீர்வரம்பாக 
(2) உலக மாண்ட உயர்ந்ேதார்ம க (23) என க்க. 
 
    1இவர்கள் த மத்தில் தப்பாமல் நடத்தேவ இக்கூறியைவ ம் ெநறிதப்பாமல் 
நடக்குெமன்றார். 
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    24-5. பிணம் ேகாட்ட களி  2கு ம்பின் நிணம் வாய் ெபய்த ேபய் மகளிர் - 
பிணங்கைள ைடய ெகாம் கைள ைடயனவாய்ப் பட்ட ஆைனயி ைடய திரளின் 
நிணத்ைதத்தின்ற ேபய்மகளி ைடய ணங்ைக (26) 
 
    26. இைண ஒ  இமிழ் 3 ணங்ைக சீர்-இைணத்த ஆரவாரம் ழங்குகின்ற 

ணங்ைகக்கூத்தின் சீர்க்கு, 
 
    27. பிைண பம் எ ந்  ஆட-ெசறிந்த குைறத்தைலப்பிணம் எ ந்  நின்  
ஆ ைகயினாேல, 
 
    28. அஞ்சு வந்த ேபார்க்களத்தான்-4அஞ்சுத ண்டான ேபார்க்களத்திடத்ேத, 
 
    29. ஆண் 5தைல அணங்கு அ ப்பின்-ஆண்மக்கள் தைலயாகிய ேநாக்கினாைர 
வ த் ம் அ ப்பின்கண்ேண, 
    -------- 
        1 "இயல் ளிக் ேகாேலாச்சு மன்னவ னாட்ட, ெபய ம் விைள ந்ெதாக்கு" 
(குறள், 545) ; "ேகானிைல திாிந்தி ற் ேகாணிைல திாி ம், ேகாணிைல திாிந்தி ன் 
மாாிவறங் கூ ம்" (மணி. 7:8-9) ; "ேகாணிைல திாிந்  நாழி குைறபடப் பகல்கண் 
மிஞ்சி, நீணில மாாியின்றி விைளவஃகிப் பசி  நீ ப், ண் ைல மகளிர் ெபாற்பிற் 
கற்பழிந்தறங்கண் மாறி, யாைணயிவ் லகு ேகடா மரசுேகால் ேகா  ெனன்றான்" 
(சீவக. 255) 
 
        2 கு ம்  : இக்காலத் க் கும்  என ம விவழங்கும். 
 
        3 ணங்ைகயின் இயல்ைப, கு. 56-ஆம் அ யின் உைரயினால் அறியலாகும். 
 
        4 ேபய் ஆ யய ம் இடங்கள் அச்சம் த வனவாதைல மணிேமகைலயில், 
"கண்ெடாட் ண்  கைவய  ெபயர்த் த், தண்டாக் களிப்பினா ங் கூத் க், 
கண்டனன் ெவாீஇக் க நைவ ெயய்தி, விண்ேடார் திைசயின் விளித்தனன் ............... 
ேபய்க்ெகன் யிர்ெகா த் ேதெனன" (6:125-30) எனவ ம் பகுதியிற் கூறப்ப ஞ் 
ெசய்தியாலறியலாகும். 
 



 66

        5 தைலையப் ேபய்கள் அ ப்பாகக் ேகாடல் ; "அரக்கர் கைளய ப்  
வகிர்வன", " த்தைல ெயாப்ப வ ப்ெபன ைவத் " (தி வகுப் , ெபா களத், 
ெச க்களத்.) 
    --------- 
 
    30-31. வய ேவந்தர் ஒள் கு தி சினம் தீயின் ெபயர்  ெபாங்க-வ யிைன ைடய 
ேவந்த ைடய ஒள்ளிய 1கு தியாகிய உைல சினமாகிய தீயின் ம கிப் 
ெபாங்குைகயினாேல, 
 
    32-8. [ெதறல ங் க ந் ப்பின், விறல்விளங்கிய வி ச்சூர்ப்பிற், ெறா த்ேதாட்ைக 

ப்பாக, வா ற்ற ன்ேசா , ெநறியறிந்த க வா வ, ன ெயா ங்கிப் 
பிற்ெபயராப், பைடேயார்க்கு கயர :] 
 
    ெதா  ேதாள் 2ைக ப்  ஆக (34) ஆ  உற்ற ஊன் ேசா  (35) 3 ரவைளைய 
உைடயவாகிய ேதாைள ைடய ைககள் ப்பாகக் ெகாண்  ழாவி அ த ற்ற 
ஊனினாகிய ேசாற்ைற, 
 
    ெநறி அறிந்த க  வா வன்-இ ைறைமயறிந்த ேபய் 4மைடயன். 
 
    ெதறல் அ  க  ப்பின் (32) விறல். விளங்கிய வி  சூர்ப்பின் (33) அ  ஒ ங்கி 
பின் ெபயரா (37) பைடேயார்க்கு கு அயர (38)-பைகவராற் ேகாபித்தற்கு அாிய 
க ய வ யிைன ம் ெவற்றிவிளங்கிய சீாிய ெகா ந்ெதாழி ைன ைடயராய் இட்ட 
அ வாங்கிப் பின்ேபாகாத ரர்க்கு ேவள்விெசய் ம்ப , 
 
    39. அமர் கடக்கும் வியல் தாைன-ேபாைரெவல் ம் அகலத்ைத ைடய 
பைடயிைன ைடய, 
    ேபார்க்களத்ேத (28) ஆ ற்றேசாற்ைற (35) வா வன் (36) அ ெபயரா (37) ரர்க்கு 

கயரக் (38) கடக்குந்தாைனெயன்க. 
 
    40-42. [ெதன்னவற் ெபயாிய ன்ன ந் ப்பிற், ெறான்  கட ட் பின்னர் ேமய, 
வைரத்தா ழ விப் ெபா ப்பிற் ெபா ந :] 
 
    வைர தாழ் அ வி ெபா ப்பின் கட ள்-பக்க மைலயிேல வி கின்ற 
அ வியிைன ைடய ெபாதியின்மைலயி க்கும் கட ள், 
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    ெதன்னவன் ெபயாிய ன் அ  ப்பின் ெதால்  கட ள் பின்னர் ேமய ெபா ந-
5இராவணைனத் தமிழ்நாட்ைடயாளாதப  
    ------ 
        1 கு திைய உைலயாகப் ெபய்தல், "அவற்றி ைலெயன விரத்தம் வி வன" 
(ெபா களத்தலைக வகுப் .) 
        2 ைககைளத் ப்பாகக்ெகாள்ளல் : "அவர்கரவகப்ைப யைவெகா  கட்  
ய வன" (ெபா களத்தலைக வகுப் ) 
        3 ெதா - ரவைள ; ம ைரக். 720, ந. 
        4 மைடயன்-ேசாறாக்குேவான். 
        5 ெதன்னாட்ைட ஆண்  கு கைளத் ன் த்தி வந்த இராவணைன, அகத்தியர் 
ெபாதியின்மைல உ கும்ப  இைசபா  இலங்ைகக்குப் ேபாக்கினெரன்ப  பண்ைட 
வரலா  ; அவர் இைசயிேல வல் நெரன்ப , "மன்  மகத்தியன்யாழ் வாசிப்ப" 
(தி க்ைகலாய ஞான லா), "தமிழ்க்குன்றில் வா ஞ் சடாதாாி ேபர்யாழ் தழங்குத் 
தி க்ைக" (தக்க. 539) என்பவற்றா ம் ெபாதியில் உ கிய , "இனிய ைபந ேபாக்கின 
கிட் தற்காிய வ யிைன ைடய பழைம திர்ந்த அகத்தியன் பின்ேன எண்ணப்பட் ச் 
சான்ேறானாயி த்தற்கு ேமவின ஒப்பற்றவேன, 
    ----------- 
 
    "திைசநிைலக் கிளவியி னாஅ குந ம்" (ெதால். எச்ச. சூ. 53) என்றதனால், 
இராவணன் ெதன்றிைச யாண்டைமபற்றித் 1ெதன்னவெனன்றார் ; இப்ெபயர் 
பாண் யற்கும் 2கூற் வற்கும் ஏற் நின்றாற்ேபால. அகத்தியைனத் 
ெதன்றிைச யர்ந்த ெநாய்ம்ைமேபாக இைறவ க்குச் சீெராப்ப இ ந்தா 
ெனன்ப பற்றிக் கட ெளன்றார். இராவணனா தல் பாயிரச்சூத்திரத்  
3உைரயாசிாியர் கூ ய உைரயா ணர்க. 
 
    இனி, " த்ேதர் வலாய் நாமணம் க்கக்கா, ப்ேபாழ்  ேபாழ்ெதன் 
ற வாய்ப்பக் கூறிய, வக்கட ண் மற்றக் கட ள்" (க த். 93:11-3) என 
4இ கைள ம் கட ெளன்  கூறியவாற்றா ம் காண்க. 
 
    இதனால், 5அகத்திய டன் தைலச்சங்கத் ப் பாண் யனி ந்  தமிழாராய்ந்த 
சிறப் க்கூறினார். 
    6 கூற் வைன ைதத்த கட ெளன்  இைறவனாக்கி, அவன்பின் னெரன்ற  
அகத்தியைனெயன்  ெபா ள்கூறின், இைறவ க்குத் 
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    தமிழின் ெபாதியமால் வைரேபா ைசக்கு கா " (ேசாணைசல. 26) என்பதனா ம், 
அகத்தியர் அதைன க்கிய , "மைல, ன்னா க்கு னிநிகர்ைவ" (ெவங்ைக லா, 
319) என்பதனா ம், இராவணைன இைசபா  அடக்கிய , "ெபாதியி ன்கண் 
இ ந்  இராவணைனக் கந்த வத்தாற் பிணித் , இராக்கதைர ஆண்  இயங்காைம 
விலக்கி" (ெதால். பாயிரம். ந.), "இைசக்கு கப் ப சிைல-இராவணைனப்பிணிக்கக் 
கு னிபா ம் இைசக்கு உ கப்பட்ட ெபாதியின்மைல" (தஞ்ைச. 345, உைர) 
என்பவற்றா ம் உணரப்ப ம். 
    ---------- 
        1 "ெதன்னவன் மைலெய க்கச் ேசயிைழ ந ங்கக் கண் " (ேத. தி நா. 
தி க்கச்சிேமற்றளி) 
        2 ெதன்னவெனன் ம் ெபயர் கூற் வ க்காதல் "சட்டத் ெதன்னவன் றன்கடா 
ேவந்தைன, ெவட் " (தக்க. 684) ; "காலத் ெதன்னவன் மகிடேமறான்" அ ணாசல. 
பாகம்ெபற்ற. 4 ; ெபாியாழ். 4.5:7. 
        3 உைரயாசிாியெரன் ம் ெபயர்க்குாியராக இப்ெபா  க தப்ப ம் 
இளம் ரணர் உைரயில் இச்ெசய்தி காணப்படாைம ஆராய்ச்சிக்குாிய . 
        4 இ கைளக் கட ெளன்றல் : சிலப். 11:5. சீவக. 96, 1124 ; ெப ங். 2. 11:150, 
4. 10:153. 
        5 இச்ெசய்திைய இைறயனாரகப் ெபா ள் தற்சூத்திர உைரயினாலறியலாகும். 
        6 "மைற  தல்வன் பின்னர்" (சிலப். 12) என்பதற்கு, மைற  தல்வன்-
மாேதவன் ; 
    ------ 
 
    இவன் பின்னர் அகத் தம்பிெயன்றல் சாலாைமயா ம், 1அப்ெபா ட ங்காலத் , 

ன்னவன் பின்னவன், ன்ேனான் பின்ேனாெனன்றல்ல  அச்ெசால் 
நில்லாைமயா ம் அ  ெபா ந்தா . " ன்னேர சாநாண் னிதக்க ப் ள, 
பின்ன ம் பீடழிக்கு ேநா ள" (நால . 92) எனப் பிறாண் ம் ன்னர் பின்னெரன்பன 
இட ணர்த்திேய நிற்குெமன் ணர்க. 
 
    2ெபா நெனன்ற  தான் 3பிறர்க்கு உவமிக்கப்ப வாெனன் ம் ெபா ட் . 
 
    43. வி  சூழிய-சீாிய கபடாத்ைத ைடயவாய், 
 
    விளங்கு ஓைடய-விளங்குகின்ற பட்டத்ைத ைடயவாய், 
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    44. க  சினத்த-க ய சினத்ைத ைடயவாய், 
 
    44-5. கமழ் கடாத்  அள  பட்ட ந  ெசன்னிய-கம கின்ற மதத்தாேல 
ேச ண்டான நறிய தைலயிைன ைடயவாய், 
 
    46. வைர ம ம் உயர் ேதான்றல-வைரெயன் ம ம் உயர்ந்த 
ேதாற்றத்திைன ைடயவாய், 
 
    47. விைன நவின்ற ேபர் யாைன-ேபார்த்ெதாழி ேல பயின்ற ெபாிய யாைன, 
இச்ெசய்ெதெனச்சக்குறிப்பரகிய விைனெயச்ச ற் க்கள் அ க்கி வந்தனவற்ைற 
நவின்றெவன் ம் ெபயெரச்சத்ேதா  க்க. 
 
    48. சினம் சிறந்  களன் உழக்க ம்-சினமிக்குக் களத் ரைரக் ெகான் திாிய ம், 
 
    49-50. மா எ த்த ம  கு உ கள் அகல் வானத்  ெவயில் கரப்ப ம்-
குதிைரத்திரள் பைகவர்ேமற் ெசல் தலா ண்டான மிக்க நிறத்ைத ைடயவாகிய 

ளி அக தற்குக் காரணமான ஆகாயத்திடத்ேத ெவயிைலமைறக்க ம், 
 
    51-2. வாம் பாிய க  திண் ேதர் காற்  என்ன க  ெகாட்ப ம்-தா ம் 
குதிைரகைள ைடய ெசல க ய திண்ணியேதர் காற் ச் சுற்றிய த்தெதன்னக் 
க தாகச் சுழல ம், 
 
    தியனாகிய கட ள்' என்ெற திய அ ம்பத உைரயாசிாியர  உைர, இங்ேக 
கூறப்ப வனவற்ேறா  ர தல் காண்க. 
    ---------- 
        1 "பின்னர்-பின்ேனான்" (சிலப். 12) என் ம் அ யார்க்கு நல்லா ைரைய ஓர்க. 
 
        2 "ெபா ந-உவமிக்கப்ப வாய்" ( கு. 276, ந.), "ெபா நாகு-ஏைனயவற்றிற்கு 
ஒப் ச் ெசால்லப்ப ம் நாகு" (க த். 109:4) எனப் பிறாண் ம் இதைன ெயாத்ேத 
இவ் ைரயாசிாியர் ெபா ெள தல் அறிதற்குாிய . 
 
        3 "பிறர்க்குநீ வாயி னல்ல  நினக்குப், பிற வம மாகா ெவா  ெப  ேவந்ேத" 
(பதிற். 73:2-3) ; "பிறர்க்குவமந் தானல்ல , தனக்குவமம் பிறாில்ெலன" ( றநா. 
377:10-11) 
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    -------- 
 
    53-4. [வாண்மிகு மறைமந்தர், ேதாண் ைறயான் ற்ற ம் :] வாள் மிகு மறம் 
ைமந்தர் ேதாள்  ைறயான் ற்ற ம்-வாட்ேபாரான் மிகுகின்ற மறத்ைத ைடய 

ர ைடய ேதாள் ெவற்றி ைறயாக ெவட் தலான் ற் ப்ெபற ம், 
 
    "வி ந்தாயிைன ெயறிநீெயன விைரமார்பகங் ெகா த்தாற், க ம் ணற 
ெவறிந்தாங்கவ னின ழினி ெயனேவ" (சீவக. 2265) என்றார் பிற ம். 
 
    55-6. இ  ெப  ேவந்தெரா  ேவளிர் சாய ெபா  அவைர ெச  ெவன் ம்-
ேசரன்ேசாழனாகிய இ வராகிய ெபாிய அரச டேன 1கு நில மன்ன ம் 
இைளக்கும்ப  ெபா  அவைரப் ேபாைரெவன் ம் அைமயாமல், 
    உம்ைம : சிறப் ம்ைம. 
 
    57-9. [இலங்க விய வைரநீந்திச், சுரம்ேபாழ்ந்த விகலாற்ற, யர்ந்ேதாங்கிய 
வி ச்சிறப்பின் :] 
 
    உயர்ந்  இலங்கு அ விய வைர நீந்தி ஓங்கிய வி  சிறப்பின்-உயர்ந்  
விளங்குகின்ற அ விகைள ைடய மைலயிற் குறிஞ்சிநிலமன்னைரெயல்லாம் கவன்  
உயர்ந்த சீாிய தைலைமயினாேல, 
 
    இகல் ஆற்றல் சுரம் ேபாழ்ந்த சிறப்பின் - மா பாட்ைட நடத் தைல ைடய 
பைகவர்கா கைளப் பலவழிகாகப்பிளந்த சிறப்பினாேல, 
 
    60. நிலம் தந்த ெப  உதவி-நாட் க்கின்ற அரசர் நிலங்கைளெயல்லாங் 
ெகாண்ட ெபாிய உதவிைய ம், 
 
    2மைல ம் கா ம் அரணாக இ ந்த அரசைர அழித்தவ யாேல நாட் க்கின்ற 
அரசர் தத்தம் நா கைளவிட்டாெரன்றதாம். 
 
    61. ெபாலந்தார் மார்பின் ெந ேயான் உம்பல்-ெபான்னாற் ெசய்த தாைரயணிந்த 
மார்பிைன ைடய 3வ ம்பலம்பநின்ற பாண் யன் வழியில் வந்ேதாேன, 
    --------- 
        1 கு நிலமன்னர்-திதியன் தலாயிேனார் ; ம ைரக். 128-9-ஆம் அ களின் 
உைரையப் பார்க்க. 
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        2 "உண்டாகிய யர்மண் ம், ெசன் பட்ட வி க்கல ம், ெபறல்கூ மிவ 
ெனஞ்சுறப்ெபறின்" ( றநா. 17:24-6) என்பதன் க த்  இவ்விேசட ைர டன் 
ஒப் ேநாக்கற்பால . 
        3 ' ந்நீர்க்கண் வ ம்பலம் நின்றாெனன்ற வியப்பால், ெந ேயாெனன்றாெரன்ப' 
( றநா. 9:10, உைர), "அ யிற் றன்னள வரசர்க் குணர்த்தி, வ ேவ ெலறிந்த 
வான்பைக ெபாறா  .................... கடல் ெகாள்ள" (சிலப். 11:17-20), "ஆழி 
வ ம்பலம்ப நின்றா ம்" (நள. சுயம். 137), "கடல்வ ம் பலம்ப நின்ற ைகதவன்" (வி. 
பா. 15-ஆம் ேபார். 18) என்பன ம், "மன்னர்பிரான் வ தியர்ேகான் யாைன (47) 
கள ழக்க ம் (48) கள் (49) ெவயில்கரப்ப ம் (50) ேதர் (51) ெகாட்ப ம் (52) 
ைமந்தர் (53) ற்ற ம் (54) ெபா  ெச ெவன் ம் அைமயாமல் (56) வி ச்சிறப்பின் 
(59) நிலந்தந்த உதவியிைன ம் (60) மார்பிைன ைடய ெந ேயான் (61) என்க. 
    ---------- 
 
    62-3. மரம் தின் உ வைர உதிர்க்கும் நைர உ மின் ஏ  அைனைய-மரங்கைளச் 
சுட்  மைலகைளநீறாக்கும் ெப ைமயிைன ைடய உ ேமற்ைற ஒப்ைப, 
    "க நைரநல்ேல " (கு ந். 317:1) என்றார் பிற ம். இன் : அைச. 
 
    64. அ  கு  மிைள-பைகவர் ேசர்தற்காிய திரட்சிைய ைடய காவற்காட் ைன ம், 
 
    குண்  கிடங்கின்-ஆழத்திைன ைடய கிடங்கிைன ம், 
 
    65. உயர்ந்  ஓங்கிய நிைர தவின்-உயர்ந் வளர்ந்த ேகா ரங்களிடத்  
வாயில்கைள ம், 
 
    நிைர : ஆகுெபயர். உயர்ச்சி ஓங்குதைல விேச த் நின்ற . 
 
    66. ெந மதில்-ெந ய மதி ைன ம், 
 
    நிைர ஞாயில்-நிைறந்த சூட் ைன ைடய, 
 
    அஃ  எய்தால் மைறதற்கு உயரப்ப ப்ப . 
 
    67. [அம் மி ழயில ப்பம் :] அயில் அம்  உமிழ் அ ப்பம்-கூர்ைமைய ைடய 
அம் கைள மி ம் அரண்கைள, 



 72

 
    மிைள (64) த யவற்ைற ைடய அ ப்பெமன்க. 
 
    68-9. தண்டா  தைல ெசன்  ெகாண்  நீங்கிய வி  சிறப்பின்-அைமயாமல் 
அவ்விடங்களிேல ெசன்  ைகக்ெகாண்  அவ்விடங்களினின் ம் ேபான சீாிய 
தைலைமயிைன ைடய ெகாற்றவர் (74), 
 
    70-71. [ெதன்குமாி வடெப ங்கல், குணகுடகட லாெவல்ைல :] ெதன்குமாி எல்ைல 
ஆ வட ெப  கல் எல்ைல ஆ குண குட கடல் எல்ைல ஆ-ெதன்றிைசக்குக் குமாி 
எல்ைலயாக வடதிைசக்குப் ெபாியேம  எல்ைலயாகக் கீழ்த்திைசக்கும் ேமற்றிைசக்கும் 
கடல் எல்ைலயாக இைடயில் வாழ்ேவாெரல்லாம், 
 
    வ ம்பலம்ப நின்ற ளி" (பராந்தகேதவர்ெமய்க்.) என்ப ம், இப்ெபயராற் 
ெபறப்ப ம் ெசய்திையக் கூ வ காண்க ; "ெவன்றிபடச் 
சிவந்ெதறியக்க ங்கடல்ெவவ் வ ெதாைலந் , ன்ெற மம் ைடந்  
பங்கப்பட்டலறி ேமாதிவிழா, நின்றப  வ ம்பலம்ப நின்ற கண் ேடேனா , 
மின்றி கண் டனம் ைம ெயனம்பயம்விட் ெடழத் தித்தார்", "மாைல  
ேயான்ேவைல வ ம்பலம்ப நின்றதனால், ேவைல வ ம்பலம்பநின்றா ெனன்ெறங்கும் 
விளங்கியதால்" என்பனவற்றால், இச்சிறப் ப் ெபயைர ைடயார் உக்கிர குமார 
பாண் யெரன்  கூ வார் ; தி வால. 21:6, 7 
 
    72. ெதான்  ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப-தம் டன் பழைமையச்ெசால்  ஏவல் 
ேகட்கும்ப , 
 
    73. ெவற்றெமா  ெவ த்  ஒ கிய-ெவற்றிேயாேட ெசறிந்  நடந்த, 
 
    74. ெகாற்றவர்தம் ேகான் ஆகுைவ-ெவற்றிைடேயார் தம் ைடய தைலவனான 
தன்ைமைய ைடைய, 
 
    75-6. வான் இையந்த இ  ந்நீர் ேபஎம் நிைலஇய இ  ெபௗவத் -ேமகம்ப ந்த 
ெபாிதாகிய 1 ன்  நீர்ைமைய ைடய அச்சம் நிைலெபற்ற காிய கட டத் , 
 
    77-9. [ெகா ம் ணாி விலங்குேபாழக், க ங்காெலா  கைரேசர, ெந ங்ெகா மிைச 
யிைதெய த்  :] 
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    க  காெலா  ெகா  னாி விலங்கு ேபாழ இைத எ த் -க ய காற்றாேல 
வைளகின்ற திைரையக் கு க்ேக பிளந்ேதா ம்ப  பாய்விாிக்கப்பட் , 
 
    80. இன்னிைசய ரசம் ழங்க-இனிய ஓைசைய ைடய ரசம் ழங்காநிற்க, 
 
    81-2. ெபான் ம ந்த வி  பண்டம் நா  ஆர-ெபான்மிகுதற்குக் காரணமாகிய சீாிய 
சரக்குகைள நாட் ள்ளார் க ம்ப யாக, 
 
    [நன்கிழித ம் :] கைர ேசர (78) நன்கு இழித ம்-கைரையச் ேசர வாணிகம் 
வாய்த் வந்  இழிதைலச்ெசய் ம், 
 
    83. [ஆ யற் ெப நாவாய் :] ெந  ெகா  மிைச (79) ஆ  இயல் ெப  நாவாய்-
ெந ய ெகா  பாய்மரத்தின்ேமேல ஆ ம் இயல்பிைன ைடய ெபாிய மரக்கலம், 
 
    இைதெய த்  (79) ழங்க (80) ஆர இழித ம் (81) நாவாெயன்க. 
 
    84-5. மைழ ற்றிய மைல ைரய ைற ற்றிய ளங்கு இ க்ைக-
க ேமகஞ்சூழ்ந்த மைலேபாலக் கடல்சூழ்ந்த அைசகின்ற இ ப்பிைன ம், 
 
    ைற : ஆகுெபயர். சரக்குப்பறித்தற்குக் கட ல் நின்றமரக்கலங்கள் அக்கடல் சூழ 
நின்றதற்கு மைழ ற்றிய மைல உவமமாயிற் . 
 
    நாவாய் ளங்கி க்ைகெயன்க. 
 
    86. ெதன் கடல் குண்  அகழி-ெதளிந்த கடலாகிய ஆழத்ைத ைடய 
கிடங்கிைன ைடய. 
 
    87-8. சீர் சான்ற உயர் ெநல் ன் ஊர் ெகாண்ட உயர் ெகாற்றவ-தைலைமயைமந்த 
உயர்ந்த ெநல் ன்ெபயைரப்ெபற்ற சா ைரக் ெகாண்ட உயர்ந்த 
ெவற்றிைய ைடயவேன, 
    --------- 
        1 ன்  நீர்ைம-நிலத்ைதப் பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பன ; 
ெப ம்பாண். 441, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
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    -------- 
 
    இதனால், தனக்குநடவாதேதார் ஊர்ெகாண்டாெனன்றார். 
 
    இன்ைன அைசயாக்கி ெநல் ெரன்பா ளர். 
 
    இ க்ைகயிைன ம் (85) கிடங்கிைன ம் (86) உைடய ஊெரன்க. 
 
    89-92. [நீர்த்ெதவ்  நிைரத்ெதா வர், பா சிலம்  மிைசேயற்றத், ேதா வழங்கு 
மகலாம்பியிற், கயனைகய வயனிைறக்கும் :] 
 
    வயல் அைகய நிைறக்கும் கயன் நீர் (92) 1ெதவ் ம் நிைர 2தா வர் (89) பா  
சிலம் ம் இைச (90)-வயல் தைழக்கும்ப  நீைர நிைறத்தற்குக்காரணமான குளங்களில் 
நீைர 3இடாவான் கந் ெகாள் ம் நிைரயாகநின்  ெதாழில்ெசய்வாாிடத்ேத 
ஒ க்குேமாைச, 
 
    ஏற்றத் (90) ேதா  வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் (91) இைச (90) -ஏற்றத் டேன 
உலா ம் அகன்ற பன்றிப்பத்தாின் ஓைச, 
 
    93. ெமல் ெதாைட வல் கிழாஅர் இைச (95)-ெமத்ெதன்ற கட் க்கைள ைடய வ ய 
4 ட்ைடப்ெபாறியிேனாைச. 
 
    94. அதாி ெகாள்பவர் இைச (95)-கடாவி கின்றவர் ஓைச, 
 
    பக  ண் ெதள் மணி இைச (95)-எ கள் ண்ட ெதள்ளிய மணியின் ஓைச, 
 
    95. இ  ள் ஒப் ம் இைசேய-பயிர்களிற் ெபாிய கிளி த யவற்ைற ஓட் ம் ஓைச, 
 
    ஏகாரம் : ஈற்றைச. 
 
    என் ம்-எந்நா ம், 
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    96-7. மணி  ண்டகத்  மணல் ம  கானல் பரதவர் மகளிர் குரைவெயா  
ஒ ப்ப-நீலமணிேபா ம் க்கைள ைடயவாகிய கழி ள்ளிகைள ைடய 
மணற்குன் கள் மிக்க கடற்கைரயி க்கும் பரத 
    ------------- 
        1 'ெதவ் ' என்றபாடேம ேநரான  : "எ த்தல் ப த்தல்" (பிரேயாக. 40) என்பதன் 
உைரையப் பார்க்க; "ேசாணா ெதவ் த ம்" என்றார், கச்சியப்ப னிவ ம் ; 
காஞ்சி. நகேரற் . 142. 
 
        2 ெதாழில் ெசய்வாெரன் ம் ெபா ளில் ெதா வெரன்ப  (ம ைரக். 122) 
என் ழி ம், "ெநல்லாி  மி ந்ெதா வர்" "ெநல்லாி ெதா வர்" ( றநா. 24:1, 209:2) 
என் ழி ம் வந் ள்ள . 
 
        3 இடா-இைறகூைட ; "ேபாிடாக் ெகாள்ள ன் கவித் " (ெபாிய. இைளயான்கு . 
17) 
 
        4 "காைல யங்கதிற் ட்ைடயங் கடமெதான் றமிழ, ேமெல ந்  ெசல் கின்றேதார் 
கடெமன ேமைல,ேவைல ெவங்கதி ரமிழ்ந் ற மதி விண்ணின், பாெல ந்த  
விாிகதி லெகலாம் பரப்பி" (சீகாளத்தி. கன்னியர். 119) என்பதனால், 

ட்ைடப்ெபாறியினியல்ைப அறிந்  ெகாள்க. இ  காஞ்சீ ரத்தின் பக்கத்தி ள்ள 
ஊர்களிற் ெப ம்பா ம் காணப்ப ம். 
    ------ 
 
    வ ைடய மகளிரா ம் குரைவக்கூத்தின் ஓைசேயாேடகூ  ஆரவாாியா நிற்ப, 
 
    98. ஒ சார் விழ  நின்ற வியல் ஆங்கண்-ஒ பக்கம் விழாக் ெகாண்டா தலாற் 
பிறந்த ஓைசகள் மாறாமல் நின்ற அகலத்ைத ைடய ஊர்களிடத்ேத யி ந் , 
 
    பா சிலம் மிைச (90) த யன குரைவெயா  (97) என் ம் (95) ஒ ப்ப (97) 
ஒ சார் விழ நின்ற ஊெரன்க. 
 
    99. ழ  ேதாள் ரண் ெபா நர்க்கு- ழ ேபா ம் ேதாளிைன ைடயராய்க் 
கல்வியால் மா ப தைல ைடய 1தடாாிப் ெபா நர்க்கு, 
 
    100-102. உ  ெக  ெப  சிறப்பின் இ  ெபயர் ெப  ஆயெமா  இலங்கு ம ப்பின் 
களி  ெகா த் ம் - அச்சம் ெபா ந்திய ெபாிய தைலைமைய ைடய 
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2கன் ம்பி ெமன் ம் இரண் ெபயைர ைடய ெபாிய திர டேன விளங்குகின்ற 
ெகாம்பிைன ைடய களி  கைளக்ெகா த் ம், 
 
    இ ெபயர்க்கு ஆ ம் மா ெமன்பா ளர். 
 
    103. ெபாலந்தாமைர  சூட் ம்-ெபான்னாற்ெசய்த தாமைரப் ைவச் சூட் ம், 
 
    104-5. [நலஞ்சான்ற கலஞ்சித ம், பல்குட் வர் ெவல்ேகாேவ :] 
 
    நலம் சான்ற கலம் சித ம்ேகாேவ-நன்ைமயைமந்த ேபரணிகலங்கைள 
எல்லார்க்குங்ெகா க்குங்ேகாேவ, 
 
    ஊர்களிடத்ேத யி ந்  (98) ெபா நகர்க்குக் (99) ெகா த் ம் (102) சூட் ம் (103) 
அைமயா  கலஞ்சித ங்ேகாேவெயன்க. 
 
    பல் குட் வர் ெவல்ேகாேவ-பலவாகிய குட்டநாட் ள்ளாைர ெவல் ங்ேகாேவ, 
 
    என்ப  3அைட. 
 
    இதனால், தன்னாட் ர்களி ந்  ெகா க்கின்ற சிறப் க் கூறினார். 
 
    106. கல் கா ம் க  ேவனிெலா -மைலகள் காய்தற்குக் காரணமாகிய க ய 

ேவனிலாேல, 
 
    107. இ  வானம் ெபயல் ஒளிப்பி ம்-ெபாியேமகம் மைழையத் தன்னிடத்ேத 
மைறத் க்ெகாள்ளி ம், 
    -------- 
        1 தடாாி-கிைணப்பைற; . ெவ. 218, உைர. 
 
        2 "கன்ெறா , கைறய  யாைன யிாியல் ேபாக்கும், ....................... ஆய்" ( றநா. 
135:11-3), "கன்  ைடப்பி  நீக்கிக் களிற்றினம், வன்ெறாடர்ப்ப க் கும்வன வாாி" 
(கம்ப. நாட் . 32) என்பன இங்ேக ஆராயத்தக்கைவ. 
 
        3 'அைட' என்ற  'பல்குட் வர் ெவல்' என்றதைன. 
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    ----- 
 
    108. [வ ம்ைவகன் மீன்பிறழி ம் :] ைவகல் வ ம் மீன் பிறழி ம்-தான் 
ேதான் தற்குாிய நாளிேல ேதான் ம் 1ெவள்ளி ெதன்றிைசயிேல எழி ம், 
 
    109. ெவள்ளம் மாறா  விைள ள் ெப க-யா கள் ெவள்ளம் மாறாமல் வந்  
விைளதல் ெப குைகயினாேல, 
 
    110. ெநல் ன் ஓைத- ற்றின ெநல் க் காற்ற த்  அைசதலாேல எ ந்த ஓைச, 
 
    அாிநர் கம்பைல-அதைன அ ப்பா ைடய ஓைச, 
 
    111. ள் இமிழ்ந்  ஒ த்கும் இைச-பறைவகள் கத் ைகயினாேல ஆரவாாிக்கும் 
ஆரவாரம், 
 
    என் ம்-எந்நா ம், 
 
    112-3. சுலம் கன்  சுற  க த்த ல  நீர்வியல் ெபௗவத் -தம் ள் மா பாட்ைட 
வி ப்பிச் சுறாக்கள் ெச க்கித்திாிகின்ற லால் நாற்றத்ைத ைடயதாகிய நீைர ைடய 
அகற்சிைய ைடய கட டத் த் வைல (115) 
 
    114-5. நில  கானல் ழ  தாைழ குளிர் ெபா ம்பர் நளி வல்-நிலாப்ேபா ம் 
மணைல ைடய கைரயினிற் குட ழாப்ேபா ங்காைய (பி-ம். தாைள) ைடய 
தாைழைய ேவ யாக ைடய குளிர்ச்சிைய ைடய இளமரக்காவின்கண்ேண வந்  
ெசறிதைல ைடய வைலயின் ஓைச, 
 
    116. நிைர திமில் ேவட் வர் கைர ேசர் கம்பைல-நிைரத்த மீன் படகாேல 
ேவட்ைடயா வார்வந்  கைரையச்ேச ம் ஆரவாரம், 
    --------- 
        1 ெவள்ளிக்ேகாள் ெதன்றிைசயில் எ தல் தீயநிமித்தம் ; இ , "வைசயில் கழ் 
வயங்குெவண்மீன், றிைசதிாிந்  ெதற்ேககி ந், தற்பா ய தளி ணவிற், ட்ேடம்பப் 

யன்மாறி, வான்ெபாய்ப்பி ந் தான் ெபாய்யா, மைலத்தைலய கடற்காவிாி" 
(பட் னப். 1-6), "வறி வடக் கிைறஞ்சிய சீர்சால் ெவன்ளி, பயங்ெக  ெபா ேதா 
டாநிய நிற்ப", "நிலம்பயம் ெபாழியச் சுடர்சினந் தணியப், பயங்ெக  ெவள்ளி யாநிய 
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நிற்ப" (பதிற். 24:24-5, 69:13-4), "ைமம்மீன் ைகயி ந் மந் ேதான்றி ஞ், 
ெதன்றிைச ம ங்கின் ெவள்ளி ேயா ம், ................. ெபயல்பிைழப் பறியாப் 

ன் லத் த ேவ", "ெவள்ளி ெதன் லத் ைறய விைளவயற், பள்ளம் வா ய பயனில் 
காைல" ( றநா. 117:1-7, 388:1-2), "காியவன் ைகயி ம் ைகக்ெகா  ேதான்றி ம், 
விாிகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் படாி ம், ................ காவிாிப் நீர்க் க வரல் 
வாய்த்தைல" (சிலப். 10:102-8) என்பனவற்றால் அறியலாகும். 
    ---------- 
 
    117. இ  க  ெச வின் ெவள் உப்  பகர்நெரா  - ெபாியகழியிடத்  
உப் ப்பாத்தியிேல ெவள்ளிய உப்ைபவிற்கும் 1அளவர் ஒ ேயாேட, 
 
    118-24. [ஒ ேயாவாக் க யாணர், ெவள்ளிைல மீக்கூ ம், வியன்ேமவல் 
வி ச்ெசல்வத், தி வைகயா னிைசசான்ற, சி கு ப் ெப ந்ெதா வர், கு ெகழீஇய 
நானிலவெரா , ெதான் ெமாழிந்  ெதாழில்ேகட்ப :] 
 
    சி  கு  ெப  ெதா வர் (122) ஒ  ஓவா க  யாணர் (118) ெவள்ளிைல (119)-
சிறிய கு களாய்ப் ெபாிய ெதாழில்கைளச் ெசய்வா ைடய ஆரவார ம் ஒழியாத 
ெப க்கிைன ைடத்தாகிய வ வாயிைன ைடய ெவள்ளிைல ெயன் ர், 
 
    இ  கு நிலமன்னாி ப் . 
 
    பகர்நெரா ேயாேட (117-8) ெநல் ேனாைத (110) த ய ஒ  என் ம் (111) 
ஓவாத ெவள்ளிைலெயன்க. 
 
    மீ கூ ம் (119) இ வைகயான் (111) வியல் ேமவல் வி  ெசல்வத்  (120) இைச 
சான்ற (121) கு  ெகழீஇய நானிலவெரா  (123)-உலகத் த் ெதாழில்களில் 
ேமலாகச்ெசல் ம் உழ  வாணிகெமன்கின்ற இரண் கூற்றாேல அகலம் 
ெபா ந் தைல ைடய சீாிய ெசல்வத்தாேல கழ்நிைறந்த கு மக்கள் ெபா ந்தின 
நான்குநிலத்  வாழ்வா டேன, 
 
    ெதான்  ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப (124)-பழைமகூறிநின்  ஏவைலக் 
ேகட்கும்ப யாக, 
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    125-7. கால் என்ன க  உராஅய் நா  ெகட எாி பரப்பி ஆலங்கானத்  அஞ்சுவர 
இ த் -காற்ெறன் ம்ப  க தாகப்பரந்  ெசன்  பைகவர் நா ெக ம்ப  
ெந ப்ைபப்பரப்பித் 2தைலயாலங்கான ெமன்கின்ற ஊாிேல பைகவர்க்கு 
அச்சந்ேதான் ம்ப  3விட் , 
 
    "எாிபரந்ெத த்தல்" (ெதால். றத். சூ. 8) என் ந் ைற கூறிற் . 
    ------- 
        1 அளவர்-ெநய்தனிலமாக்க ள் ஒ வைகயார் ; உப்பளத்திற்குாிய ெதாழில் 
ெசய்ேவார். 
        2 இவ் ர் தைலயாலங்காெடன்  வழங்கும் ; இ  ேதவாரம்ெபற்ற ஒ  சிவதலம் ; 
ேசாழநாட் ள்ள  ; இவ் ாிற் பைகவெர வைர ம் ெவன்ற பற்றிேய 
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழிய ெனன்  இப்பாண் யன் 
கூறப்ப வான்; சிலப்பதிகாரத்திற் கூறப்ப பவன் ஆாியப்பைட கடந்த 
ெந ஞ்ெசழியன். 
        3 விட் -தங்கி ; வி தெலன்ப  பைகேமற்ெசன்ேறார் தங்குவதற்ேக 
ெப ம்பா ம் வழங்கும் ; . ெவ. உைர. 
    ---------- 
 
    128-9. அரசு பட அமர் உழக்கி ரசு ெகாண்  கனம்ேவட்ட-ெந நில 
மன்னாி வ ம் கு நிலமன்னைரவ ம் ப ம்ப  ேபாாிேல ெவன்  அவர் ரைசக் 
ைகக்ெகாண்  களேவள்விேவட்ட, 
 
    எ வராவர் : 1ேசரன், ெசம்பியன், திதியன், எழினி, எ ைம ரன், 
இ ங்ேகாேவண்மான், ெபா நெனன்பார். 
 
    130. அ  திறல் உயர் கழ் ேவந்ேத- 2ெகால் கின்ற வ யர்ந்த கைழ ைடய 
ேவந்ேதெயன்க. 
    நானிலவேராேட (123) ெவள்ளிைல (119) ெதாழில் ேகட்பத் (124) திற யர்ந்த 
ேவந்தேன. 
 
    இ  3தைலயாலங்கானத்  ெவன்றைம கூறிற் . 
 
    131. நட்டவர் கு  உயர்க்குைவ-நின் டேன நட் க்ெகாண்டவ ைடய கு ைய 
உயர்த்தைலச்ெசய்ைவ ; 
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    132. ெசற்றவர் அரசு ெபயர்க்குைவ-நீெசறப்பட்டவர் அரசுாிைமைய 
வாங்கிக்ேகாடைலச் ெசய்ைவ ; 
 
    133-4. ெப  உலகத்  ேமஎந்ேதான்றி சீர் உைடய வி  சிறப்பின்-ெபாிய 
நன்மக்களிடத்ேத ேமலாய்த்ேதான் ைகயினாேல கைழ ைடய வி மிய 
தைலைமயிைன ம், 
 
    135. விைளந்  திர்ந்த வி  த்தின்-சூல் ற்றி ஒளி திர்ந்த சீாிய த்திைன ம், 
 
    136. இலங்கு வைள இ  ேசாி-விளங்குகின்ற சங்கிைன ைடய ெபாிய 
சங்குகுளிப்பாாி ப்பிைன ம், 
    த்திைன ம் சங்கிைன ைடய ேசாிெயன்க. 
 
    137. கள் ெகாண்  கு  பாக்கத் -கள்ளாகிய உணவிைன ைடய இழிந்த 
கு கைள ைடய சீ ர்கைள ைடய, 
 
    ெகாண் -ெகாள்ளப்ப த ன் உணவாயிற்  ; ெகாள்ைள ெமன்ப. 
    -------- 
        1 ம ைரக். 55, 56-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
        2 "மறம் ங்குபல் கழ்" (பதிற். 12:8) என்ப ம் அத ைர ம் ஈண்  
அறிதற்பாலன. 
        3 ெந ஞ்ெசழியன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்றைம பின் ள்ள 
ெசய் ட்களா ம் விளங்கும். "க ய ென ந்ேதர்க் ைகவண் ெசழிய, னாலங் கானத் 
தமர்கடந் யர்த்த, ேவ ம் பல் ழ் மின்னி", "ெதன்னர் ேகாமா, ென றழ் 
திணிேதா ளியேறர்ச் ெசழிய, ேனரா ெவ வ ர ப்படக் கடந்த, வாலங் கானத் 
தளர்ப்பி ம் ெபாி " (அகநா. 175:10-12, 209:3-6) ; "இமிழ்கடல் வைளஇய 

ண்டகன் கிடக்ைகத், தமிழ்தைல மயங்கிய தைலயாலங் கானத் , மன் யிர்ப் 
பன்ைம ங் கூற்றத் ெதா ைம , நின்ெனா  க்கிய ெவன்ேவற்ெசழிய" ( றநா. 
19:1-4) 
    ------- 
 
    138. நல் ெகாற்ைகேயார் நைச ெபா ந-நன்றாகிய ெகாற்ைகெயன் ம் 
ஊாி ள்ேளார் நச்சுதைலச் ெசய் ம் ெபா நேன, 
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    இதனாற் ெகாற்ைகக்குாிேயாெனன்றார். 
 
    சிறப்பிைன ம் (134) ேசாியிைன ம் (136) பாக்கத்திைன  (137) ைடய 
ெகாற்ைக. 
 
    139-40. ெசற்ற ெதவ்வர் கலங்க தைலெசன்  அஞ்சு வர தட்கும் அணங்கு உைட 

ப்பின்-தாங்கள்ெசறப்பட்ட பைகவர்மனம் கலங்கும்ப  அவாிடத்ேத ெசன்  
அவர்க்கு அச்சந்ேதான்றத்தங்கும் வ த்தத்ைத ைடத்தாகிய வ யிைன ம், 
 
    141. ெகா  ஊன் குைற ெகா  வல்சி-ெகா த்த இைறச்சிைய ைடய 
ெகா த்தி க்கின்ற ேசாற்றிைன ம், 
    ஊைனக் கூட இட்  ஆக்குத ற் ெகா வல்சிெயன்றார். ெகா வல்சி-
ெகா வினாலாகிய வல்சிெயன் மாம் ; இஃ  1ஆகுெபயர். 
 
    142. ல  வில் -2எய்த அம் தன்ைன மீண் ம் ெதா த்த ற் 

லானாற்றத்ைத ைடய வில் ைன ம், 
 
    ெபா  கூைவ-ெபா ந்த 3கூைவக்கிழங்கிைன ம், 
 
    கூைவ-திர மாம். 
 
    143. ஒன் ெமாழி வஞ்சினங்கூ தைல ம் 
 
    ஒ  இ ப்பின் - ஆரவாரத்ைத ைடய கு யி ப்பிைன ைடய, 
 
    144. ெதன்பரதவர் ேபார் ஏேற-ெதன்றிைசக்கண் வா ம் பரதவர்க்குப் 
ேபார்த்ெதாழிைலச் ெசய் ம் ஏறாயவேன, 
 
    இதனாற் பரதவைரத் தனக்குப் பைடயாக அ ப்ப த்தினைம கூறினார். 
 
    ப்  (140) த யவற்ைற ைடய பரதவெரன்க. 
 
    பரதவர்-ெதன்றிைசகட்கு நிலமன்னர். அ , "ெதன்பரதவர் மிடல்சாய, வ வ கர் 
வாேளாட் ய" ( றநா. 378:1-2) என் ம் றப்பாட்டா ணர்க. 
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    145. அாிய எல்லாம் எளிதினின் ெகாண் -பிறர்க்கு அாிய கர் ெபா ள்கெலல்லாம் 
எளிதாக நின் ாிடத்ேதயி ந்  4மனத்தாற் ைகக்ெகாண் , 
    -------- 
        1 ஆகுெபயெரன்ற  ெகா ெவன்பதைன ; அ  ெகா வினாலாகிய 
ேவளாண்ைமக்காயிற் . ெகா வல்சி ெயன்பதேனா , "பக  நடந்த கூழ்" (நால . 2) 
என்பதைன ஒப்  ேநாக்குக. 
        2 அம்  லால் நா தல் இதனாற் ெபறப்ப ம் ; " ல ைனப்பகழி" 
        (ெப ம்பாண். 269) என்பதன் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        3 மைலப . 137 ; றநா. 29:19. 
        4 "ஒன்ேனார், ஆெரயி லவர்கட் டாக  மெதனப், பாண்கட னி க்கும் 
வள்ளிேயாய்" ( றநா. 203:9-11); இராமன் இலங்ைக ெகாள்வதன் ன் டணற்குக் 
ெகா த்த ைற ம ; ெதால். றத், சூ. 12. ந. 
    --------- 
 
    146. உாிய எல்லாம் 1ஓம்பா  சி-அப்ெபா ைளெயல்லாம் 2நினக்ெகன்  
பா காவா  ஊாிடத்ேதயி ந்  பிறர்க்குக்ெகா த் , 
 
    என்ற , "ெகாள்ளார் ேதஎங் குறித்த ெகாற்றம்" (ெதால். றத். சூ. 12) கூறிற் . 
 
    147. நனி கன்  உைற ம் என்னா  ஏற்  எ ந் -மிக வி ம்பி ஊாின் 
கண்ேணயி ந்  உைறயக்கடேவெமன் க தாேத பைகவர்ேமற் ெசல் தைல 
ஏறட் க் ெகாண்  ேபாக்கிேல ஒ ப்பட் , 
 
    இ  3வஞ்சிகூறிற் . 
 
    148. பனி வார் சிைமயம் கானம் ேபாகி-பனிெயா குகின்ற மைலயிடத்தனவாகிய 
கா கைளக் கடந் , 
 
    சிைமயம் : ஆகுெபயர். 
 
    149. அகம் நா  க்கு-அவர்கள் உள்நா களிேல குந் , 
 
    இதனால், "ெதால்ெலயிற்கிவர்தல்" (ெதால். றத். சூ. 12) கூறினார். 
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    அவர் அ ப்பம் ெவௗவி-அப்பைகவர் அரண்கைளக் ைகக்ெகாண்  
அத மைமயாமல், 
 
    இ  4கு மிெகாண்ட மண் மங்கலங் கூறிற் . இதனால் அரசர் அரண்கைள 
அழித்தைம கூறினார். 
 
    150. [யாண் பல கழிய ேவண் லத் தி த்  :] ேவண்  லத்  பல யாண்  கழிய 
இ த் -நீ அழித்தநா களிற் ெகாள்ள ேவண் ம் நிலங்களிேல பலயாண் க ம் 
ேபாம்ப  தங்கி, 
 
    151, ேமம்பட மாீஇய ெவல் ேபார் 5கு சில்-அந்நிலங்கள் பண்ைடயின் ேமலாதற்கு 
அ ப்படவி ந்த ெவல் ம் ேபாிைன ைடய தைலவேன, 
 
    6இ  பைகவர்நாட்ைடத் தன்னாடாக்கினைம கூறிற் . 
 
    152. உ  ெச நர் லம் க்கு-ெதான் ெதாட் வந்த பைகவர் நிலத்ேத விட் , 
 
    152-3. அவர் க  காவின் நிைல ெதாைலச்சி-அவர் காவைல ைடய ெபாழில்களின் 
நிற்கின்ற நிைலகைளக் ெக த் , 
 
    என்ற  ெவட்  ெயன்றவா . 
    --------- 
        1 "ஓம்பாத ைக-சீர் க்கா  ெகா க்கும் ெகாைட" என்பர் றப்ெபா ள் 
ெவண்பாமாைல உைரயாசிாியர் ; 164. 
        2 றநா. 122-ஆம் ெசய் ள் இக்க த்ைத விளக்குதல் காண்க. 
        3 வஞ்சி-மண்ணைசயாற் பைகேமற் ேசறல். 
        4 ெப ம்பாண். 450-52, ந. ம ைரக். 349-50, ந. 
        5 கு சில்-உபகாாிெயன்பர், . ெவ. உைரயாசிாியர். 
        6 ம ைரக். 60, ந. பார்க்க. 
    ------- 
 



 84

    154-5. இழி  அறியா ெப தண்பைண கு உ ெகா ய எாிேமய- 
வளப்பங்குன் தைல ஒ காலத் மறியாத ெபாிய ம தநிலங்கைள நிறத்ைத ைடய 
ஒ ங்கிைன ைடய ெந ப் ண்ண, 
 
    156. நா  எ ம் ேபர் கா  ஆக-நாெடன் ம் ெபயர்ேபாய்க் காெடன் ம் 
ெபயைரப்ெபற, 
 
    157. ஆ ேசந்த வழி மா ேசப்ப-பசுத்திரள் தங்கின இடெமல்லாம்  த யன தங்க, 
 
    158. ஊர் இ ந்த வழி பாழ் ஆக-ஊராயி ந்த இடங்கெளல்லாம் பாழாய்க்கிடக்க, 
 
    ஊராாி ந்த இடெமன் மாம். 
 
    159-60. இலங்கு வைள மடம் மங்ைகயர் ணங்ைக அம் சீர்த உ மறப்ப-
விளங்குகின்ற வைளயிைன ம் மடப்பத்திைன ைடய மகளிர் 

ணங்ைகக்கூத்திைன ம் அழகிைன ைடய தாளஅ திைய ைடய, 
1குரைவக்கூத்திைன ம் மறப்ப, 
 
    2த உ : ஆகுெபயர். 
 
    161-3. அைவ இ ந்த ெப  3ெபாதியில் கைவ அ  க  ேநாக்கத்  ேபய் மகளிர் 
ெபயர்  ஆட-4சான்ேறாாி ந்த ெபாிய அம்பலங்களிேல இரட்ைடயான அ கைள ம் 
க யபார்ைவகைள ைடய ேபயாகிய மகளிர் உலாவியாட, 
 
    164. அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்-இல் ைற ெதய்வங்கள் உலா ம் அகன்ற 
ஊாிடத் , 
    ----------- 
        1 கு. 217, குறிப் ைர. 
 
        2 த உ ெவன்பதற்குக் குரைவெயன்  இங்ேக ெபா ெள தியவாேற, "ஆங்க 
ணயர்வர் த உ" (க த். 104:62) என்றவிடத் ம் எ வர். 
 
        3 கு. 226, ந. 
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        4 சான்ேறார்-கு ப்பிறப்  த ய எண்குணங்களைமந்ேதார் ; "எட் வைக 
த ய அைவயத் தா ம்" (ெதால். ளத்திைண. சூ. 21) என்பத ைரயா ம், 

"கு ப்பிறப் த் ப் ப வல் சூ , வி ப்ேபெரா க்கம் ண்  நா ம், வாய்ைம 
வாய்ம த்  மாந்தித் ய்ைமயின், காத ன் பத் த் ங்கித் தீத , ந நிைல 
ெந நகர் ைவகிைவக , ம க்கா றின்ைம யாவாஅ வின்ைமெயன, வி ெப  
நிதிய ெமா தா மீட் ந், ேதாலா நாவின் ேமேலார் ேபரைவ" (ஆசிாியமாைல) 
என் ம் அதன் ேமற்ேகாளா ம், "கு ப்பிறப் க் கல்வி" ( . ெவ. 173, ேமற்) 
என்பதனா ம், "அ க்கா றிலாைம யவாவின்ைம, ய்ைம, ெயா க்கங் கு ப்பிறப்  
வாய்ைம-இ க்காத, நற் லைமேயா  ந  நிைலைமேய, கற் ைடய ெவட் ப் க் 
காண்" ( ர, ேமற்.) என்பதனா ம் அக்குணங்கைள யறியலாகும். 
    -------- 
 
    165. நிலத்  ஆற் ம் கு உ தவின்-நிலத்தி ள்ளாைரெயல்லாம் ேபாக்கும் 
வாசல்காப்பாைர ைடய வாச ன்கண்ேணயி ந் , 
 
    கு உ : ஆகுெபயர். 
 
    இனிக் 1கு மிேதய்ந் ேபாத ன் மண்ைணக் ெகாழித் வ ெமன்பா ளர். 
 
    166. அரந்ைத ெபண் ர் இைனந்தனர் அகவ-மனக்கவற்சிைய ைடய ெபண் ர் 
வ ந்திக் கூப்பிட, 
 
    167-8. ெகா  பதிய கு  ேதம்பி ெச  ேகளிர் நிழல் ேசர-வளவிய 
ஊர்களிடத்தனவாகிய கு கெளல்லாம் பசியால் உலர்ந்  றநாட் க்கும் வளவிய 
சுற்றத்தார் தமக்குப் பா காவலாகச் ெசன்  ேசர, 
 
    169-70. ெந  நகர் ழ்ந்த காி குதிர் பள்ளி கு மி கூைக குராெலா  ரல - ெபாிய 
மாளிைககளிேல ெவந் ழ்ந்த காிந்த குதிாிடங்களிேல சூட் ைன ைடய 
கூைகச்ேசவல் ேபட் டேனயி ந்  கதற, 
 
    171-2. க நீர் ெபா ந்த கண் அகல் ெபாய்ைக களி  மாய் ெச ந்திெயா  கண்  
அமன்  ஊர்தர-ெசங்க நீர்மிக்க இடமகன்ற ெபாய்ைககளிடத்ேத யாைன 
நின்றால்மைற ம் வாட்ேகாைர டேன சண்பங்ேகாைர ம் ெந ங்கிவளர, 
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    ெச ந்தி-ெநட் க்ேகாைர மாம். 
 
    173-4. நல் ஏர் நடந்த நைச சால் விைள வயல் பல் மயிர் பிணெவா  ேகழல் உகள-
நன்றாகிய எ க த நச்சுதலைமந்த விைளகின்ற வய டத்ேத 
பலமயிாிைன ைடய ெபண்பன்றி டேன ஆண்பன்றி ஓ த்திாிய, 
 
    பிணெவன் ம் அகர ற் ச்ெசால் வகர டம்ப ெமய்ெபற்ற  ; 
 
    "பன்றி ல்வாய் நாெயன ன் , ெமான்றிய ெவன்ப பிணெவன் ெபயர்க்ெகாைட" 
(ெதால். மர . சூ. 58) என்றார். 
 
    175. [வாழா ைமயின் வழிதவக் ெகட்  :] தவ வழி வாழா ைமயின் ெகட் -மிக 2நின் 
ஏவல்ெசய்  வாழாைமயினாேல ெகட் , 
 
    இனித் தவக்ெகட்ெடனக்கூட்  மிகக்ெகட்ெடன்ற மாம். 
 
    176. பாழ் ஆயின-பாழாய்விட்டன, 
 
    நின் பைகவர் ேதஎம்-நின்ெனா  பைகத்தைலச் ெசய்தவ ைடய நா கள் ; 
    ---------- 
        1 கு மி-கதைவத்தாங்கி நிற்பதா ள்ள ஓ ப்  ; "தாய ரைடப்ப மகளிர் 
திறந்திடத், ேதயத் திாிந்த கு மியேவ ..................... கத " ( த்.) ; "தி குங் கு மி 
வி வள ந் ேத ங் கபாடம்" (க ங்க. கைட. 49) 
 
        2 "ெதான் ெமாழிந்  ெதாழில் ேகட்ப" (ம ைரக். 72) என்ப  இங்ேக 
க தற்பால . 
    -------- 
 
    177-9. [எழாஅத்ேதா, ளிமிழ் ழக்கின், மாஅத்தா யர்ம ப்பிற், க ஞ்சினத்த 
களி பரப்பி :]இமிழ் ழக்கின் மா தாள் உயர் ம ப்பின் க  சினத்த களி  பரப்பி-

ழங்குகின்ற ஓைசைய ம் ெப ைமைய ைடய கால்கைள ம் தைலகேளந்தின 
ெகாம் கைள ைடய க யசினத்தவாகிய யாைனகைள எங்கும்பரப்பி, 
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    180. [விாிகடல் வியன்றாைனெயா :] 1எழா ேதாள் (177) விாிகடல் வியல் 
தாைனெயா -2 கிட்டார்ேமற் ெசல்லாத ேதாளிைன ைடய விாிகின்ற 
கடல்ேபா ம் அகற்சிைய ைடய பைடேயாேட, 
 
    181. கு உறழ பைக தைல ெசன் - கன் பைகவர்ேமற் ெசல் மா ேபாலத் 
தைடயறப் பைகவாிடத்ேத ெசன் , 
 
    கு-ெதய்வத்தன்ைம ; ஆகுெபயராய் நின்ற . 
 
    182. அகல் விசும்பின் ஆர்ப்  இமிழ-அகன்ற ஆகாயத்தின் கண்ேண பைடெய ந்த 
ஆரவாரெமா ப்ப, 
 
    விசும்ெபனேவ ஆகுெபயராய்த் ேதவ லைக ணர்த்திற் . 
 
    183. ெபயல் உறழ கைண சிதறி-மைழேயாேட மா ப ம்ப  அம் கைளத் வி, 
 
    184. பல ரவி நீ  உைகப்ப-3பல குதிைரத்திரள் ஓ கின்ற விைசயால் கள்கைள 
எ ப்ப, 
 
    185. வைள நரல-சங்கம் ழங்க, 
 
    வயிர் ஆர்ப்ப-ெகாம்  ஒ ப்ப, 
 
    186. பீ  அழிய 4கடந்  அட் -ெப ைமெக ம்ப  ெவன்  ெகான் , 
    ---------- 
        1 "எழாஅத் ைணத்ேதாள்-ேபாாில் கிட்டார்ேமற் ெசல்லாத இைண 
ெமாய்ம் " (பதிற். 90:27, உைர) எனப் பிற ம் இவ்வாேற ெபா ள் கூ தல் காண்க. 
        2 "இகேல க திச் ேசர்ந்தார் றங்கண்  ெசந்நிலத் தன் திண்ேடர்மறித் ப். 
ேபர்ந்தான்", "ெசந்நிலந் ைதச்ெச வில், மறிந்தார், றங்கண்  நாணியேகான்" 
(பாண் க்ேகாைவ) ; "அழிகுநர் றக்ெகாைட யயில்வா ேளாச்சாக், கழித  கண்ைம" 
( . ெவ. 55) 
        3 "மாெவ த்த ம கு உத் கள்" (ம ைரக். 49) 
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        4 "கடந்த  ன் " (க த். 2:4) என்பதற்கு, "வஞசியா  எதிர்நின்  அ கின்ற 
வ " என நச்சினார்க்கினிய ம், "கடந்த தாைன" ( றநா. 8:5) என்பதற்கு, 'வஞ்சியா  
எதிர்நின்  ெகால் ம் பைட' என்  அந் ைரயாசிாிய ம் எ திய உைரகள் இங்ேக 
ேகாடற்குாியன, 
    ------- 
 
    186-7. அவர் நா  அழிய எயில் ெவௗவி-அவ ைடய நா களழி ம்ப யாக 
அவாி க்கின்ற மதிைலக்ெகாண் , 
 
    188. சுற்றெமா   அ த்த ன்-அலர்க க்கு உதவிெசய் ம் சுற்றத்தாேராேட கூட 
அவர்கள் வ ையப் ேபாக்குதலாேல, 
 
    189. ெசற்ற ெதவ்வர் நின்பழி நடப்ப-நின்னாற் சிறி ெசறப்பட்ட பைகவர் நின் 
ஏவல்ேகட்  நடக்ைகயினாேல, 
 
    190. வியல் கண்  ெபாழில் மண் லம் ற்றி-அகலத்ைத இடத்ேத ைடய பைழய 
நாவலந்தீவின்க ளவாகிய ேசாழமண்டலம், ெதாண்ைடமண்டல ெமன்கின்ற 
மண்டலங்கைள நின்னவாக வைளத் க் ெகாண் , 
 
    மண்டலம் மண் லெமன ம விற் . 
 
    191. அரசு இயல் பிைழயா - ல்களிற் கூறிய அரசிலக்கணத்தில் தப்பாமல், 
 
    191-2. [அறெநறி காட் ப், ெபாிேயார் ெசன்ற வ வழிப் பிைழயா  :] ெபாிேயார் 
ெசன்ற அ  விழி பிைழயா  அறம் ெநறி காட் -நின்குலத்திற் ெபாிேயார்நடந்த 
அ ப்பாட் ன்வழிையத் தப்பாமல் அறெநறியி க்கும்ப  இ ெவன்  அவர்க க்கு 
விளக்கி, 
 
    நனி கன் ைற ெமன்னா  ஏற்ெற ந்  (147) களி பரப்பித் (179) 
தாைனேயாேட (180) தைலச்ெசன்  (181) அரசமண் ல ற்றிச் (190) ெசற்றெதவ்வர் 
நின்வழிநடக்ைகயினாேல (189) நீ நட்டவர் கு ைய யர்க்குைவ (131) 
யாைகயினாேல அவர்க க்கு அறெநறி காட் ப் (191) பின்னர் அம்மண்டலங்கைளச் 
சூழவி ந்த கு நிலமன்னர் அரண்களி ள்ளனவற்ைற எளிதிற்ெகாண்  (145) சிப் 
(146) ேபாகிப் (148) க்கு அவர ப்பங்கைள ெவௗவிப் (149) பின்னர் உ ெச நர் 
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(152) நின்வழி வாழாைமயினாேல (175) அவர் லம் க்கு (152) நீநைர ேம 
றைனைய (63) யாைகயினாேல அரசியல் பிைழயாமல் (191) ஆரப்பிமிழ (182) 
நீ ைகப்ப (184) நரல ஆர்ப்பக் (185) கைணசிதறித் (183) ெதாைலச்சி (153) 
அவைரக்கடந்  அட்  (186) அவெரயிைல ெவௗவி (187) அவைரத் வ த்த ன் 
(188) அப்பைகவர்ேதஎம் (176) எாிேமயக் (155) காடாக (156) மா ேசப்பப் (157) 
பாழாக (158) மறப்ப (160) ஆட (163) அகவச் (166) ேசர (168) ரல (170) ஊர்தர 
(172) உகளக் (174) ெகட் ப் (175) பாழாயின (176) அங்ஙனம் பாழாயின பின்  நீ 
ெசற்றவரரசு ெபயர்க்குைவ (132) யாைகயினாேல ேவண் லத்தி த்  (150) 
அந்நா கள் ேமம்ப தற்கும வின் கு சில் (151) என விைன க்க. 
 
    193-4.[குட தற் ேறான்றிய ெதான் ெதா  பிைறயின், வழி வழிச் சிறக்கநின் 
வலப்ப  ெகாற்றம் :] குட தல் ேதான்றிய ெதான்  ெதா  பிைறயின் நின் வலம் ப  
ெகாற்றம் வழிவழி சிறக்க-ேமற்றி ைசக்கட்ேடான்றிய 1நின்குலத்திற்குப் பைழதாகிய 
எல்லா ம் ெதா ம் பிைற நேடா ஞ்சிறக்குமா ேபால நின் ைடய ெவற்றியாேல 
நின்பின் ள்ேளார்க்கு உண்டாங்ெகாற்றம் அவர்கள் வழிவழியாக மிகுவதாக ; 
 
    195-6. [குண தற் ேறான்றிய வாாி ண் மதியிற், ேறய்வன ெக கநின் ெறவ்வ 
ராக்கம் :] குண தல் ேதான்றிய ஆர் இ ள் மதியின் நின் ெதவ்வர் ஆக்கம் ேதய்வன 
ெக க-கீழ்த்திைசக்கட்ேடான்றிய நிைறந்த இ ைளத்த மதி நாேடா ம் 
ேத மா ேபால நின்பைகவ ைடய ஆக்கம் நாேடா ம் ேதய்வனவாய்க் 
ெக வனவாக ; 
 
    197-8. உயர் நிைல உலகம் அமிழ்ெதா  ெபறி ம் ெபாய் ேசண் நீங்கிய வாய் 
நட்பிைனேய-ஒ  ெபாய்யாேல உயர்ந்த நிைலைய ைடய ேதவ லைக அவர் க ம் 
அ தத்ேதாேட ெப ைவயாயி ம் அவற்ைறத்த கின்றெபாய் நின்ைனக் ைகவிட்  
நீங்க ெமய் டேன நட் ச்ெசய்தைல ைடைய ; 
 
    இனி, 'ெபாய்ேச ணீங்கிய வாய்நடப் பிைனேய' என்  பாடமாயின் ெமய்ைய 
நடத்தைலச் ெசய்தைனெயன்க. 
 
    199-201. ழங்கு கடல் ஏணி மலர் தைல உலகெமா  உயர்ந்த ேதஎத்  
வி மிேயார் வாி ம் பைகவர்க்கு அஞ்சி பணிந்  ஒ கைளேய- ழங்குகடலாகிய 
எல்ைலைய ைடய அகன்ற இடத்ைத ைடய உலகத் ள்ளா டேன உயர்ந்த 
ேதவ லகத் த்ேதவ ம் பைகவராய் வாி ம் பைகவர்க்கு அஞ்சித் தாழ்ந்  
ஒ கைலச்ெசய்யாய் ; 
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    202-4. ெதன் லம் ம ங்கின் விண்  நிைறய வாணன் ைவத்த வி நிதி ெபறி ம் 
பழிநமக்கு எ க என்னாய்-ெதன்றிைசநிலத்தின் மைலகெளல்லாம் நிைற ம்ப  
வாணெனன் ம் சூரன் ைவத்த சீாிய ெபா ட் ரள்களிைனப் ெப ைவயாயி ம் பிறர் 
கூ ம்பழி நமக்கு வ வதாகெவன்  க தாய் ; 
 
    204-5. வி  நிதி ஈதல் உள்ளெமா  இைச ேவட்குைவேய-சீாிதாகிய ெபா ைளக் 
ெகா த்தைல ைடத்தாகிய ெநஞ்சுடேன கைழ வி ம் ைவ; 
 
    206. அன்னாய் - அத்தன்ைமைய ைடயாய், 
 
    [நின்ெனா  ன்னிைல ெயவேனா :] ன்னிைல நின்ெனா  எவேனா-
ஐம்ெபாறிக க்கும் கரப்ப வனவாய் ன்னிற்கப்ப வனவாகிய இந் கர் 
ெபா ள்கட்கு நின்ேனா  என்ன உற ண்  ; 
    நின்ெனன்ற  சீவான்மாைவ. ன்னிைல : ஆகுெபயர். 
    ------------- 
        1 "ெச மாண் ெடன்னர் குல த லாக ன், அந்தி வானத்  ெவண்பிைற 
ேதான்றி" (சிலப். 4:22-3) ; "ெசந்நிலத் தன் திண்ேடர் மறித் ப், ேபர்ந்தான் றன  
குல த லாய பிைறக்ெகா ந்ேத" (பாண் க்.) 
    --------- 
 
    207-8. [ெகான்ெனான்  கிளக்குவ ல ேபா ரண்ணல், ேகட் சின் வாழி ெக கநின் 
னவலம் :] 
 
    நின் அவலம் ெக க-நின்னிடத் ண்டாகிய மாைய இனிக்ெக வதாக ; 
 
    அ  ேபார் அண்ணல்-அம்மாையையக்ெகால்கின்ற ேபார்த்ெதாழில் வல்ல 
தைலவேன, 
 
    ெகான் ஒன்  கிளக்குவல்-ெபாிதாயி ப்பெதா  ெபா ைள யான் கூ வன்; அஃ ; 
என்னாற் 1காட் தற்காி ; 
 
    என்ற  2கந்தழியிைன. 
 
    ேகட்சின்-அதைனத் 3ெதால்லாைண நல்லாசிாியாிடத்ேத ேகட்பாயாக; 
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    வாழிெயன்பதைனச் சுற்றெமா  விளங்கி (770) என்பதன்பின்ேன கூட் க. 
 
    209. [ெகடா  நிைலஇயர்நின் 4ேசண்விளங்கு நல் ைச :] ேசண்விளங்கு நின் நல் 
இைச ெகடா  நிைலஇயர்-ேசட் லெமல்லாம்ம ெசன்  விளங்கும் நின் ைடய 
நல்ல கழ் ஒ கால ம் ெகடாேத நிைலெப வதாக; 
 
    210-16. [தவாப்ெப க்கத் தறாயாண, ரழித்தானாக் ெகா ந்திற்றி, யிழிந்தானாப் 
பலெசான்றி, ண்டானாக் கூர்நறவிற், றின்றான வினைவக, னிலெனா க் கல்லா 
ெவாண்பல் ெவ க்ைகப், பயின்ற வறியா வளங்ெக  தி நகர் :] 
 
    தவா ெப க்கத்  அறா யாணர் (210) வளம் ெக  தி நகர் (216)-ெகடாத 
ெப க்கத்திைன ைடய நீங்காத வ வாயாேல ெசல்வம் ெபா ந்தின 
தி மகைள ைடய நகர், 
 
    அழித்  ஆனா ெகா  திற்றி (211) தின்  (214)-அழிக்கப்பட்  வி ப்  அைமயாத 
ெகா விய தைசையத்தின் , 
 
    "ஆடழிக்க" என்ப. 
 
    ஆனா பல ெசான்றி இழித்  (212) ஆனா கூர் நறவின் உண்  (213)-
வி ப்பைமயாத பலவைகப்பட்ட ேசாற்ைறத் தீெதன் கூறிக் களிப்பைமயாத மிக்க 
கள்ைள உண் , 
 
    ஆனா இனம் (214) பாணர் (219)-அவ்விரண் ம் வி ப்பைமயரத 
திரட்சிைய ைடய பாணெரன்க. 
 
    தின்  (214) உண்  (213) ஆனா இனப் (214) பாணர் (219) என்க. 
 
    ைவகல் (214)-நாேடா ம், 
 
    நிலன் எ க்கல்லா ஒள் பல் ெவ க்ைக (215)-நிலஞ்சுமக்கமாட்டாத ஒள்ளிய 
பலவாகிய ெபா ட் ரள்கைள ம், 
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    என்ற  ண்கைள ம் ெபான்ைன ம் 
 
    பயன் அற  அறியா நகர் (216)-எக்கால ம் பயன்ெக தலறியாத நகர். 
    ---------------- 
        1 கிளக்குவெலன்றைமயாற் காட் தற்காி  என்றார். 
        2 கந்தழிையப்பற்றிய ெசய்திையத் தி காற் ப்பைட ைரயின் இ திப் 
பகுதியாலறிந்  ெகாள்ளலாம். 
        3 ம ைரக். 761 ; பட் னப். 170. 
        4 "ேசணார் நல் ைசச் ேசயிைழ கணவ" (பதிற். 88:36) ; " ண் ெபா கழ்" 
( றநா. 11:6) ; "வாேனற நீண்ட கழான்" (சீவக. 6) 
    ------- 
 
    217-8. நரம்பின் ர ம் நயம் வ ம் ரற்சி விற யர் வ ைக கு  ெதா  ெசறிப்ப-
யாழ்வாசித்தாற்ேபாலப் பா ம் நயப்பா ேதான் ம் 1பாட் ைன ைடய விறல்பட 
ஆ தைல ைடயார் தம் ைடய ணணியாத ைககளிேல குறிய ெதா கைளயிட, 
 
    "நரம்ெபா  ைண நாவி னவின்றேதா ெவன்  ைநந்தார்" (சீவக. 658) என்றார் 
பிற ம். 
 
    219. பாணர் உவப்ப களி  பல தாீஇ-பாணர்மகி ம்ப  யாைனகள் 
பலவற்ைற ங்ெகா த் , 
 
    நகாிேல யி ந்  (216) நாேடா ம் (214) விற யர் ெதா ெசறியா நிற்பப் (218) 
பாண வப்ப (219) ெவ க்ைகைய ம் (215) யாைனைய ங் ெகா த்ெதன்க. 
 
    'தாீஇ' என்றதைன, "ெசலவி ம் வரவி ம்" (ெதால். கிளவி. சூ. 28) என் ம் 
ெபா ச் சூத்திரத்தாற் ெகாள்க. 
 
    220. கலந்ேதார் உவப்ப எயில் பல கைடஇ-தம் டன் நட் க் ெகாண்ேடார் 
மனமகி ம்ப , அழித்த அரண்களிற்ெகாண்ட பல ெபா ள்கைள ம் அவர்க்குச் 
ெச த்திக்ெகா த் , 
 
    என்ற , அவர் 2ேவண்டாெவன்  ம க்க ம் தாம் வ யப் ேபாக விட்ெடன்றவா . 
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    221. மறம் கலங்க தைல ெசன் -பைகவர்மறம் நிைலகுைல ம்ப  அவர்களிடத்ேத 
ெசன் , 
 
    222. வாள் உழந்  அதன் தாள் வாழ்த்தி-அவர்க்கு வாட்ேபாாிேல 
வ ந்தினப யாேல அவ்வ த்தத்தினாற் பின் ம் அதன்கட் பிறக்கின்ற யற்சிைய 
வாழ்த்தி, 
 
    என்ற , 3வாட்ேபாாின்கட்ெபற்ற இனிைமையப் பின் ம்வி ம்பி அதிேல 

யல்கின்றாெரன ரச்சிறப் க் கூறிற்றாம், 
 
    'வி ப் ண் படாதநா ெளல்லாம் வ க்கி ள், ைவக்குந்தன் னாைளெய த் " (குறள், 
776) என்றார் பிற ம். 
 
    உழந்ெதன் ஞ் ெசய்ெதனச்சம் காரணப்ெபா ட் , உழந்த தன்ெனனப் 
ெபயெரச்சமாயின், தன்ெனன் ெமா ைம ேமல்வ கின்ற மன்னர் (234) என் ம் 
பன்ைமக்காகாைம ணர்க. 
    -------------- 
        1 "பாடனல் விற யர்" (பாி. 17:15) 
 
        2 "ெகாள்ேள ெனன்ற லதனி  யர்ந்தன் " ( றநா. 204:4) 
 
        3 ல்ைல. 67-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    ---------- 
 
    223-4. நாள் ஈண் ய நல் அகவர்க்கு ேதேரா  மா சிதறி-வி யற்காலத்ேத வந்  
திரண்ட அரசர்வி ம்பப்பட்ட சூதர்க்குத் ேத டேன குதிைரகைள ம் பலவாகக் 
ெகா த் , 
 
    என்ற , "தாவி னல் ைச க திய கிடந்ேதார்க்குச், சூத ேரத்திய யிெலைட 
நிைல ம்" (ெதால். றத். சூ. 36) என் ம்விதியாற் சூதர் இ சுடர்ெதாடங்கி இன்  
கா ம் வ கின்ற தம் குலத் ள்ேளார் கைழ அரசர் ேகட்டற்கு வி ம் வெரன்  க தி 
வி யற்காலத்ேத பாசைறக் கண்வந்  யிெலைட பா வெரன்ப  ஈண் க் 
கூறிற்றாம். 
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    அகவெரன்றார், குலத்ேதாெரல்லாைர ம் அைழத் ப் கழ்வெரன்ப பற்றி ; 
ஆகுெபயர், 1"அகவல்" ேபால. 
 
    இனி ைவகைறபா ம் பாணெரன்பா ளர். 
 
    வாழ்த்தித் திரண்ட அகவெரன்க. 
 
    225-8. [சூ ற்ற சுடர்ப் வின், பா லர்ந்த ந ஞ்சாந்தின், வி மிய ெபாிேயார் சுற்ற 
மாகக், கள்ளி னி ம்ைபக் கலஞ்ெசல ண்  :] கள்ளின் இ  ைபக்கலம் ெசல உண்  
சூ  உற்ற சுடர் வின் பா  லர்த்த ந  சாந்தின் வி மிய ெபாிேயார் சுற்றம் ஆக-
கள்ளிைன ைடயவாகிய ெப ைமயிைன ைடய பச்ைசக்குப்பிகள் வற் ம்ப யாகக் 
2கள்ளிைன ண்  சூ த ற்ற விளக்கத்ைத ைடத்தாகிய வஞ்சியிைன ம் 

சினப ேய லர்ந்த நறிய சந்தனத்திைன ைடய சீாிய பைடத்தைலவைரத் தமக்குச் 
சுற்றத்தாராகக்ெகாண் , 
 
    உண்ெடன் ஞ் ெசய்ெதெனச்சம் உைடயெவன் ம் விைனக்குறிப்ேபா  ந்த . 
 
    229. பணிந்ேதார் ேதஎம் தம் வழி நடப்ப-தம்ைம வழிபட்ேடா ைடய ேதசங்கள் தம் 
ஏவைலக்ேகட்  நடக்ைகயினாேல, 
 
    230. பணியார் ேதஎம் பணித்  திைற ெகாண்மார்-தம்ைம வழி படாேதா ைடய 
ேதசங்கைளத் தம் ஏவல் ேகட்கும்ப  பண்ணி அவர்கைளத் திைற வாங்குதற்கு, 
    ---------- 
        1 "அகவிக்கூற ன் அகவலாயிற்  ............................. அதைன வழக்கி ள் 
அைழத்தெலன்ப" (ெதால். ெசய். சூ. 81, ந.) 
        2 கள் ணல் இங்ேக ரபானம் ; சீவக. 1874, ந. பார்க்க. 
    -------- 
 
 
    231. ப ந்  பறக்கல்லா பார்வல் பாசைற - உயரப்பறக்கும் ப ந் க ம் 
பறத்தலாற்றாத உயர்ச்சிைய ைடய அரண்கைள ைடய பாசைறக்கண்ேண, 
 
    1பார்வல் : ஆகுெபயர். 
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    232. ப  கண் ரசம் காைல இயம்ப-ஒ க்கின்ற கண்ைண ைடய பள்ளிெயழச்சி 
ரசம் நாட்காலத்ேத ஒ ப்ப இ ந் , 

 
    233. ெவ  பட கடந் -பைகவர் பைடக்குக் ேக ண்டாக ெவன் , 
 
    ெவ -ஓைச மாம், 
 
    ேவண்  லத்  இ த்த-பின் ம் அழிக்கேவண் ெமன்ற நிலங்களிேல ெசன்  
விட்ட, 
 
    234. பைண ெக  ெப  திறல் பல் ேவல் மன்னர்-ெவற்றி ரசு ெபா ந்தின ெபாிய 
வ யிைன ம் பலேவற்பைடயிைன ைடய அரசர்கள், 
 
    235-6. [கைரெபா  திரங்குங் கைனயி  ந்நீர்த், திைரயி  மண ம் பலேர :] 
கைன இ  ந்நீர் கைர ெபா  இரங்கும் திைர இ  மண ம் பலேர-
ெசறிதைல ைடய காிய கட ற் கைரையப் ெபா  ஒ க்கும் திைரகுவிக்கின்ற 
மண ம் பலேர, 
 
    ஏகாரம் : பிாிநிைல. 
 
    236-7. உைர ெசல மலர் தைல உலகம் ஆண்  கழிந்ேதாேர- கழ் எங்கும் 
பரக்கும்ப  அகன்ற இடத்ைத ைடய உலகங்கைளத் தம  ஏவல்கைள நடத்தி 
மக்கட்குாிய மன ணர்வின்ைமயிற் பிறப்பற யலா  பயனின்றி மாண்ேடார் ; 
 
    ஏகாரம் : ஈற்றைச. "மக்க டாேம யாறறி யிேர" (ெதால். மர . சூ. 33) என்றதனால், 
மன ணர்வின்ைமயிெனன்றாம். 
 
    தாீஇக் (219) கைடஇச் (220) சிதறிப் (224) பணிந்ேதார் ேதஎம் தம்வழி 
நடக்ைகயினாேல (229) பணியார்ேதஎம் பணித் த் திைற ெகாள் தற்குப் (230) 
ெபாிேயார் சுற்றமாகக்ெகாண்  (227) பாசைறயிேல (231) ரசியம்ப இ ந்  (232) 
கடந்  இ த்த (233) மன்னர் (234) உலகமாண்  கழிந்ேதார் (237) திைரயி  
மண ம்பலர் (236) என க்க. 
 
    இ , "மாற்ற ங் கூற்றஞ் சாற்றிய ெப ைம" (ெதால். றத். சூ. 24) அன்றிப் 
பிறவியற யலாைமயிற் கழிந்தைம கூறிற் . 
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    238. அதனால்-பயனின்ைமயாேல, 
    -------- 
        1 பார்வல்-அரசர், தம் பைகவர் ேசய்ைமக்கண் வ தைலப் பார்த்தி த்தற்குாிய 
உயர்ச்சிைய ைடய அரண். 
    ---------- 
 
    238-44. [குணகடல் ெகாண்  குடகடன் ற்றி, யிர  ெமல்ைல ம் விளிவிட னறியா, 
தவ  மிைச  நீர்த்திரள் பீண் க் கவைலயங் கு ம்பி ன வி ெயா ப்பக், கைழவளர் 
சாரற் களிற்றின ந ங்க, வைர த ரங்கு ேமெறா  வான்ெஞமிர்ந் , சிதரற் 
ெப ம்ெபயல் சிறத்த ன் :] 
 
    வான் (243) குணகடல் ெகாண்  1குடகடல் (238) வைர தல் (243) ற்றி (238) 
ேமகம் கீழ்த்திைசக் கட டத்ேத நீைர கந்  ேமற்றிைசக் கடல கின் மைலயிடத்ேத 
தங்கி, 
 
    இர ம் எல்ைல ம் விளி  இடன் அறியா  (239)-இர ம் பக ம் ஒழிந்த இடத்ைத 
அறியா , 
 
    அவ ம் மிைச ம் நீர் திரள்  ஈண்  (240) கவைல அம் 2கு ம் பின் அ வி ஒ ப்ப 
(241)-பள்ள ம் ேம மாகிய பலநிலத் ண்டாகிய நீாினாேல திரண்  ேசரக்குவிந்  
கவைலக்கிழங்கு கல் ன அழகிய குழியிேல ழ்ந்  அ விெயா க்கும்ப , 
 
    கைழ வளர் சாரல் களி  இனம் ந ங்க (242) இரங்கும் ஏெறா ெஞமிர்ந்  (243)-

ங்கில் வளர்ந்த மைலப்பக்கத்திேல யாைனத்திரள் ந ங்கும்ப  ஒ க்கும் 
உ ேமற்ேறாேட பரந் , 
 
    சிதரல் ெப  ெபயல் (244)-சித தைல ைடய ெப மைழ, 
 
    சிறத்த ன் (244)-மிகுைகயினாேல, 
 
    வான் (243) ற்றி (238) ெஞமிர்ந்  (243) அ விெயா க்கும்ப  (241) 
ெப ம்ெபயல் (244) விளிவிடனறியா  (239) சிறத்த ன் (244) என க்க. 
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    244-6. [தாங்கா , குணகடற் கிவர்த ங் கு உப் ன ந்தி, நிவந் ெச னீத்தங் 
குளங்ெகாளச் சாற்றி :] தாங்கா  உந்தி நிவந்  ெசல் நீத்தம் குளம் ெகாள சாற்றி 
குணகடற்கு இவர்த ம் கு உ னல்-யா கள் தாங்காமல் யாற்றிைடக்குைறயிேல 
ஓங்கிச்ெசல்கின்ற ெப க்ைகக் குளங்கள் ெகாள் ம்ப  நிைறத் க் கீழ்த்திைசக் 
கட க்குப் பரந் ெசல் ம் நிறத்ைத ைடய நீராேல, 
 
    247. களி  மாய்க்கும் கதிர் கழனி-யாைனகள் நின்றால் அவற்ைற மைறக்கும்ப  
விைளந்த கதிைர ைடய கழனியி ம், 
 
    248. ஒளி  இலஞ்சி-விளங்கும் ம க்களி ம், 
 
    248-9. அைட நிவந்த ள் தாள சுடர் தாமைர-இைலக்கு ேமலான, 

ள்ைள ைடயதாள்கைள ைடயவாகிய ஒளியிைன ைடய தாமைரப் விைன ம், 
    -------- 
        1 "ேமன்மைல ற்றி" (பாி. 12:2) ; "ெப மைல மீமிைச ற்றின" (அகநா. 278:6) 
        2 கு ம் -குழி ; ம ைரக். 273, ந. 
    -------- 
 
 
    250. கள் கம ம் ந  ெநய்தல்-ேதன் நா ம் நறிய ெநய்தற் விைன ம், 
 
    251. வள் இதழ் அவிழ் நிலம்-1ெப ைமைய ைடய இதழ் விாிந்த நீலப் விைன ம், 
 
    252. ெமல் இைல அாி ஆம்பெலா -ெமல் ய இைலயிைன ம் 
வண் கைள ைடய ஆம்பற் ேவாேட, 
 
    அாி-ெமன்ைம மாம். 
 
    253. வண்  இைற ெகாண்ட கமழ்  ெபாய்ைக - வண் கள் தங்குதல் ெகாண்ட 
மணநா ம் பிற க்கைள ைடய ெபாய்ைககளி ம், 
 
    254-5. கம் ள் ேசவல் இன் யில் இாிய வள்ைள நீக்கி 2வயமீன் கந் -
கம் ட்ேகாழி இனிய உறக்கங்ெக ம்ப  வள்ைளக் ெகா கைளத் தள்ளி 
வ ைம ைடய மீன்கைள கந் ெகாண் , 
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    256. ெகாள்ைள சாற்றிய ெகா   வைலஞர்-விைலகூறிவிற்ற ெகா ய 

கைள ைடய வைலயால் மீன்பி ப்பார், 
 
    கழனியி ம் (247) இலஞ்சியி ம் (248) ெபாய்ைககளி ம் (253) மீன் கந்  (255) 
சாற்றிய வைலஞெரன்க. 
 
    257. ேவழம் பழனத்  ழிலாட்  ஓைத (258)-ெகா க்ைகச்சிைய ைடய 
ம தநிலத்  மீைனக் ெகான்  குவித்தலாற் பிறந்த ஓைச. 
 
    258. க ம்பின் எந்திரம் ஓைத-க ம்பிற்கு இட்ட ஆைலயிடத்  ஓைச, 
 
    கட்பின் ஓைத-கைளபறிப்பிடத்  ஓைச, 
 
    259-60. அள்ளல் தங்கிய பக  உ  வி மம் கள் ஆர் களமர் ெபயர்க்கும் ஆர்ப்ேப-

த்தலான் அள்ள ேல வயிற் த்தங்கிய எ ற்ற வ த்தத்ைதக் 
கள்ைள ண் ங்களமர் ெபயர்க்கும் ஆரவாரம், 
 
    261-2. ஒ ந்த பகன்ைற விைளந்த கழனி வல் ைக விைனஞர் அாிபைற-தைழத்த 
பகன்ைறயிைன ைடய ெநல் ற்றிய கழனியில் அந்ெநல்ைல வ ய ைகயினாேல 
அ ப்பா ைடய அாித்ெத கின்ற பைறேயாைச, 
    --------- 
        1 ெப ைமைய ைடய நீலம் : ெநய்தல் நீலம் என் ம் இ வைக மலர்க ள் நீலம் 
சிறப்பைடயதாக ன் இவ்வா  உைரெய தினார் ; "பல் தழ் நீலெமா  ெநய்த 
னிகர்க்கும்" (ஐங். 2-4) என்பதன் விேசட ைரயிேல அதன் உைரயாசிாியர், 
'சிறப் ைடய க ங்குவைள டேன சிறப்பில்லாத ெநய்தல் நிகர்க்கு 

ரெனன்ற  ................ ' என்ெற தியி த்தல் இதைன வ த் ம். 
 
        2 "வய வ யாகும்" (ெதால். உாி. சூ. 68) 
    ----------- 
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    262-4. இன் குரல் தனி மைழ ெபாழி ம் தண் பரங்குன்றில் க  ெகாள் சும்ைம-
இனிய ஓைசயிைன ைடய ளிகைள ைடய ேமகந்தங்கும் குளிர்ந்த 
தி ப்யரங்குன்றில் விழாக்ெகாண்டா ம் ஆரவாரம், 
 
    "வயிாியர், ழவதிர்ந் தன்ன ழக்கத் ேதேறா " (அகநா. 328:1-2) என்றார் பிற ம் 
 
    264-6. ஒ  ெகாள் ஆயம் தைதந்த ேகாைத தாெரா  ெபா ய ணர்ந்  உடன் 
ஆ ம் இைசேய- நீர்விழவின் ஆரவாரத்ைதத் தம்மிடத்ேத ெகாண்ட 1மகளிர்திரள் 
தம்மிடத்  ெந ங்கினேகாைத தம் கணவர் மார்பின் மாைல டேன அழகுெபறக் கூ  
அவர்க டேன நீரா ம் ஓைச, 
 
    266-7. அைனத் ம் அகல் இ  வானத்  இமிழ்ந்  இனி  இைசப்ப-அவ்ேவாைச 

வ உம் 2தன்ைனெயாழிந்த தங்கள் விாிதற்குக்காரணமாகிய 
ெப ைமைய ைடய ஆகாயத்ேதெசன்  ழங்கி ஆண் வாழ்வார்க்கு இனிதாக 
ஒ ப்ப, 
 
    268-9. கு கு நரல மைன மரத்தான் மீன் சீ ம் பாண் ேசாிெயா -கு ெகன் ம் 
பறைவகள் கூப்பி ம்ப  மைனயிடத்  மரங்கேடா ம் மீைனத்தி த் ம் 
பாணர்கு யி ப்பிற் பாடலாடலால் எ ந்த ஓைசேயாேட, 
 
    270. ம தம் சான்ற-ஊடலாகிய உாிப்ெபா ளைமந்த, 
 
    தண்பைண சுற்றி-ம தநிலஞ் சூழப்பட் , 
 
    ஒ சார்-ஒ பக்கம், 
 
    ஒ சார் (270) ேசாியிேலாைசேயாேட (269) ஓைத (258) ஆர்ப் ப் (260) 
பைறேயாைச (262) சும்ைம (264) இைசயாகிய அவ்ேவாைச வ ம் (266) 
இைசக்கும்ப  (267) தண்பைண சுற்றப்பட்  (270) என்க. 
 
    271. சி  திைன ெகாய்ய-சிறியதிைனையய க்க, 
 
    3கவ்ைவ க ப்ப-எள்ளிளங்காய் ற்ற, 
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    272. க  கால் வரகின் இ  குரல் லர-காியதாளிைன ைடய வரகின  காிதாகிய 
கதிர் ற்ற, 
    --------- 
        1 "ைமந்தர் கண்ணி மகளிர் சூட ம், மகளிர் ேகாைத ைமந்தர் மைலய ம்" 
(பட் னப். 109-10) ; "மகளிர் ேகாைத ைமந்தர் ைனய ம், ைமந்தர் தண்டார் மகளிர் 
ெபய்ய ம்" (பாி. 20:20-21) 
        2 ெப ம்பாண். 1, உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க. 
        3 கவ்ைவ-எள்ளிளங்காய் ; மைலப , 105, ந. 
    -------- 
 
    273. ஆழ்ந்த கு ம்பில் தி  மணி கிளர-ஆழ்ந்தகுழியிேல தி விைன ைடய 
மணிகிடந்  விளங்க, 
 
    274-6. [எ ந்த கடற்றி னன்ெபான் ெகாழிப்பப், ெப ங்கவின் ெபற்ற சி தைல 
ெநௗவி, மடக்கட் பிைணெயா  ம குவன கள :] ெப  கவின் ெபற்ற சி தைல 
ெநௗவி எ ந்த கடற்றில் நல் ெபான் ெகாழிப்ப மடம் கண் பிைணெயா  ம குவன 
உகள-ெபாிய அழைகப்ெபற்ற சிறியதைலயிைன ைடய ெநௗவிமான் 
வளர்ந்தகாட் ல் மாற்றற்ற ெபான் ேமேலயாம்ப  மடப்பத்ைத ைடத்தாகிய 
கண்ணிைன ைடய பிைணேயாேட சுழல்வனவாய்த் ள்ள, 
 
    277. சுடர்  ெகான்ைற தாஅய நீழல்- ஒளியிைன ைடயவாகிய க்கைள ைடய 
ெகான்ைறபரந்த நிழ டத்ேத, 
 
    278. பாஅயன்ன பாைற அணிந் -பரப்பினாெலாத்த பாைற அழகுெபற் , 
 
    279-81. [நீலத் தன்ன ைபம்பயிர் மிைசெதா ம், ெவள்ளியன்ன ெவாள்  திர்ந் , 
சுாி கிழ் சுண்ைடெயா  ல்ைல தாஅய் :] நீலத்  அன்ன ைபம்பயிர் மிைசெதா ம் 
சுாி கிழ் சுண்ைடெயா  ல்ைல ெவள்ளி அன்ன ஒள்  உதிர்ந்  தாஅய்-
நீலமணிையெயாத்த பசிய பயிர்களினிடங்ேடா ம் க்குண்ட அ ம் கைள ைடய 

சுண்ைட டேன ல்ைலயி ைடய ெவள்ளியினிறத்ைதெயாத்த ஒள்ளிய க்கள் 
உதிர்ந்  பரந் , 
 
    282-4. [மணிம  ெணய்த றழக் காமர், ணிநீர் ெமல்லவற்ெறாய்யிெலா  மலர, 
வல்ேலான் ைறஇய ெவறிக்களங் க ப்ப :] வல்ேலான் ைதஇய ெவளி களம் க ப்ப 
காமர் ணி நீர் ெமல் அவல் மணி ம ள் ெநய்தல் ெதாய்யிெலா  உறழ மலர-
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இைழத்தல்வல்லவன் இைழத்த ெவறிக்கூத்ைத ைடய களத்ைதெயாப்ப 
வி ப்பத்ைத ைடய ெதளிந்த நீைர ைடத்தாகிய ெநகிழ்ந்த பள்ளத்திேல 
நீலமணிெயன்  ம ம் ெநய்தல் ெதாய்யிற்ெகா ேயாேட மா பட மலர, 
 
    285. ல்ைல சான்ற ற  அணிந்  ஒ சார்-1இ த்தலாகிய உாிப்ெபா ளைமந்த 
கா சூழ்ந்  ஒ பக்கம், 
 
    ஒ சார் (285) அணிந்  (278) தாஅய்க் (281) ெகாய்யக் க ப்பப் (271) லரக் (272) 
கிளர (273) உகள (276) மலரப் (283) ற சூழப் பட்  (285) என க்க. 
 
    "பன் ைறயா ம்" (ெதால். விைன. சூ. 36) என்பதனாற் பலவிைனெயச்சம் 
விராஅய் அ க்கி அணிந்ெதன் ம் விைனெகாண்டன. 
    --------- 
        1 சி பாண். 169 குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    -------- 
 
    286-7. ந  காழ் ெகான்  ேகாட் ன் வித்திய கு  கதிர் ேதாைர- 1நறியஅகிைல ம் 
சந்தனத்ைத ம்ெவட்  ேமட் நிலத்ேத விைதத்த குறிய கதிர்கைள ைடய 
ேதாைரெநல் ம், 
 
    287. ெந  கால் ஐயவி-ெந யதாளிைன ைடய ெவண்சி க கும், 
 
    288. 2ஐவனம் ெவள் ெநல்ெலா  அாில் ெகாள்  நீ -ஐவன ெநல்ெலன் ம் 
ெவள்ளிய ெநல்ேலாேட பிணக்கங்ெகாண்  வளரப்பட் , 
 
    289-90. இஞ்சி மஞ்சள் ைபங்கறி பிற ம் பல்ேவ  தாரெமா  கல் அகத்  ஈண் -
இஞ்சி ம் மஞ்ச ம் பசுத்த மிளகுெகா ம், ஒழிந்த பலவாய் ேவ பண்ட 
பண்டங்க ம் கற்றைரயிடத்ேத குவியப்பட் , 
 
    291. திைன விைள (பி-ம். திைனவளர்) சாரல் கிளி க  சல் -திைன ம் 
விைளயப்ப கின்ற மைலப்பக்கத்திற் ப ம் கிளிைய ஓட் ம் ஆரவாரம், 
 
    நீ  ஈண் ெயன் ந் ெசய்ெதெனச்சங்கள் விைள ெமன் ம் பிறவிைன ெகாண்டன, 
3"அம் க் கிளவி" என் ம் சூத்திரவிதியால். 
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    292-3. மணி  அவைர கு உ தளிர் (பி-ம். கு உத்திரள்) ேம ம் ஆமா க ம் 
கானவர் சல்-பன்மணிேபா ம் விைன ைடய அவைரயின  நிறவிய தளிைரத் 
தின் ம் ஆமாைவேயாட் ங் கானவ ைடய ஆரவாரம், 
 
    294-5. ேசேணான் அகழ்ந்த ம  வாய் பயம்பின் ழ் கம் (பி-ம். வி கக்) ேகழல் 
அட்ட சல்-மைலமிைச ைற ங் குறவன் கல்லப்பட்ட ன வாைய ைடய 
ெபாய்க்குழியிேல வி ம் பக்குவத்திைன ைடய ஆண்பன்றிையக் 
ெகான்றதனா ண்டான ஆரவாரம், 
 
    ேசேணான் அகழ்ந்த பயம் -இழிகுலத்ேதானாகியவன் அகழ்ந்த 
பயம்ெபன்பா ளர். 
    ---------- 
        1 "நைறபடர் சாந்த மறெவறிந்  நாளால், உைறெயதிர்ந்  வித்திய  ேழனல்" 
(திைணமாைல. 1) 
        2 ஐவன ம் ெவண்ெணல் ம் ஒன்ெறன்ப  ேதான்ற, "ஐவன ெவண்ெணல்" 
(க த். 43:4) என்பதற்கு, 'ஐவனமாகிய ெவண்ெணல்ைல' என்  இங்ேக கூறியவாேற 
நச்சினார்க்கினியர் உைரெய தி ள்ளார் ; ஆயி ம், "ஐவனம் ெவண்ெணல்" 
(மைலப . 115) என்ற அ ம் அதற்கு இவர், 'ஐவனெநல் ம் ெவண்ெணல் ம்' என 
உைர கூறியி ப்ப ம் அவ்விரண் ம் ேவெறன்  ெபா ள் ெகாள்ளச் ெசய்கின்றன ; 
இைவ ஆராய்ச்சிக்குாியன. 
        3 "அம் க் கிளவி ஞ் சிைனவிைன ேதான்றிற், சிைனெயா  யா தெலா  

யி ம், விைனேயா ரைனய ெவன்மனார் லவர்" (ெதால். விைன. சூ. 34) 
    ------ 
 
    296-7. க  கால் ேவங்ைக 1இ  சிைன ெபாங்கர் ந   ெகாய் ம் கானவர் (293) 

சல்-காியதாளிைன ைடய ேவங்ைகயிடத் ப் ெபாிய கவ களில் ேதான்றிய சிறிய 
ெகாம் களிற் த்த நறிய ைவப் பறிக்குமகளிர்  ெயன்  கூ ம் ஆரவாரம், 
 
    297-8. இ  ேகழ் ஏ  அ  வய  செலா -காியநிறத்ைத ைடய 
பன்றிையக்ெகால் கின்ற வ யிைன ைடய யின  ஆரவாரத்ேதாேட, ஏ -
2ஆேன மாம். 
 
    298. அைனத் ம்- வ ம், 
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    299-301. [இலங்குெவள் ள விெயா  சிலம்பகத் திரட்டக், 3க ங்காற் குறிஞ்சி 
சான்ற ெவற்பணிந், த ங்க  மாமைல தழீஇ :] 
 
    இலங்கு ெவள் அ விெயா  க  கால் ெவற்  அணிந் -விளங்குகின்ற ெவள்ளிய 
அ வி ழ்கின்றவாற்றாேல காிய நீேரா ங்கால்கைள ைடய பக்கமைலகள் சூழ்ந் , 
 
    சிலம்  அகத்  இரட்ட-மைலயிடத்ேத மாறிமாறி ெயா ப்ப, 
 
    4குறிஞ்சி சான்ற- ணர்ச்சியாகிய உாிப்ெபா ளைமந்த, 
 
    அ  க  மா மைல தழீஇ-ெப தற்காிய சிறப்பிைன ைடய ெபாிய மைல 
த வப்பட் , 
 
    301. ஒ சார்-ஒ பக்கம், 
 
    ஒ சார் (301), அ வியாற் (299) க ங்காைல ைடயெவற்பணிதலாேல (300) 
 
    நீ  (288) ஈண்  (290) விைள ஞ் சார ற் கிளிக  சல் (291), கானவர் சல் (293), 
அட்ட சல் (295), 
 
    ெகாய் ம் சலாகிய (297) அைனத் ப் ச ம் ப் சேலாேட (298) சிலம்பகத்  
இரட்டக் (299) குறிஞ்சிசான்ற (300) அ ங்க யிைன ைடய மைல த வப்பட்  (301) 
என க்க. 
 
    302. [இ ெவதிர்ப் ைபந்  கூெராி ைநப்ப :] இ  ெவதிர்கூர் எாி ைபந்  
ைநப்ப-5ெபாிய ங்கி ற்பிறந்த மிக்கெந ப்  பசிய கைளச் சு ைகயினாேல, 
    ----------- 
        1 (பி-ம்.) 'ெப ஞ்சிைனப்' 
        2 (பி-ம்.) 'ஆைன மாம்' 
        3 (பி-ம்.) 'க ங்ேகாற்குறிஞ்சி' 
        4 " ணர்த ன்றி இல்லறம் நிகழாைமயின் ணர்தற் ெபா ட்டாகிய குறிஞ்சிைய 
அதன்பின் ைவத்தார். இதற்குதாரணம் இறந்த  ; 'க ங்காற் குறிஞ்சி சான்றெவற் 
பணிந் ' என்ப  க " (ெதால். அகத். சூ. 5, ந.) என்றவிடத்  இவ் ைரயாசிாியர் 
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இவ்வ க்குக்ெகாண்ட ெபா ம், இங்ேக அந்வயஞ்ெசய்  ெகாண்ட ெபா ம் 
மா ப தல் ஆராய்தற்குாிய . 
        5 "வான்ெறாடர் ங்கி றந்த வயங்குெவந் தீயி ெதன்னத், தான் ெறாடர் குலத்ைத 
ெயல்லாந் ெதாைலக்குமா சைமந்  நின்றாள்", 
    ------ 
 
 
    303. நிழத்த யாைன ேமய் லம் படர-ஓய்ந்த யாைனகள் தமக்கு 
ேமயலாமிடங்களிேல ேபாக, 
 
    304. க த்த இயவர் இயம் 1ெதாட்டன்ன-மகிழ்ந்த வாச்சியக்காரர் தம் வாச்சியத்ைத 
வாசித்தாெலாத்த, 
 
    305. கண் வி  உைட  தட்ைட கவின் அழிந் - ங்கி ன் கண் திறக்கப்பட்  
உைடந்  இயம் ெதாட்டன்ன (304) ஓைசைய ைடய தட்ைட அழகு அழிைகயினாேல, 
 
    தட்டப்ப த ற் றட்ைடெயன்றார். 
 
    ெந ப்  ைநக்ைகயினாேல (302) பயிாின்றித் தட்ைட கவினழிைகயினாேல (305) 
ஓய்ந்தயாைன ேமய் லம் பட ம்ப  (303) அ வியான்ற மைல (306) ெயன்க. 
 
    கவினழியெவனத் திாித் த்த மாம். 
 
    306. அ வி ஆன்ற அணி இல் மா மைல-அ விகளில்ைலயான அழகில்லாத ெபாிய 
மைலயிடத்  விடரகம் (308), 
 
    307. ைவ கண்டன்ன ல் ளி அம் காட் -ைவக்ேகாைலக் கண்டாற் ேபான்ற 
2ஊகம் ல் லர்ந்த அழகிய காட் டத்தில், 
 
    308. கம சூழ் 3ேகாைட விடர் அகம் கந் -நிைறவிைன ைடய 4சூறாவளிைய 

ைழஞ்சிடங்கள் கந் ெகாள்ைகயினாேல, 
 
    309. கால் உ  கட ன் ஒ க்கும் சும்ைம-காற் மிகுந்த கடல் ேபால் ஒ க்கும் 
ஆரவாரத்ைத ைடய ேவனிற்குன்றம் (313), 
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    310-11. இைல ேவய் குரம்ைப உைழ அதள் பள்ளி உவைல கண்ணிவல் ெசால் 
5இைளஞர்-குைழயாேலேவய்ந்த கு க்கும் மான்ேறாலாகிய ப க்ைகயிைன ம், 
தைழவிரவின கண்ணியிைன ம் க யெசால் ைன ைடய இைளேயார், 
 
    312. சிைல உைட ைகயர் கவைல காப்ப-வில்ைல ைடய ைகைய ைடயராய்ப் 
பலவழிகளில் ஆறைலகள்வைரக் காக்கும்ப  சுரஞ்ேசர்ந்  (314) என்க. 
 
    "அைமத்த  கனெலன" (கம்ப. கரன்வைத.66, தி வ . 40) ; " ங்கி ற் பிறந்  

ழங்குதீ ங்கின் தலற க்குமா ேபால" (உத்தர. இலவணன். 29); "தீக்குப் 
பிறந்தவில் ெலன் ம், ேவய்க்குச் சிறப்ெபன்ெகால் ேவேற" (தக்க. 304) ; "கிைள 
தம்மி ற்ற ெசம்ைமக்கனலான் ற்றி ஞ் ெசய்ைகேயேபால்" (கந்த. மகாசாத்தாப். 
17) 
    --------- 
        1 (பி-ம்.) 'ெதாட்ெடன்ன' 
        2 ஊகம் ல் : ெப ம்பாண். 122. 
        3 (பி-ம்.) 'ெகாட்ைட' 
        4 சூறாவளி-சுழல் காற்  ; "சூறாவளி ைவகிய சூழ ன்வாய்" (கந்த. காமதகனப். 
2) 
        5 (பி-ம்.) 'இைளயர்' 
    --------- 
 
    313. நிழல் உ  இழந்த ேவனில் குன்றத் -நிழல் தன்வ ைவயிழத்தற்குக் 
காரணமான ேவனிற்காலத்ைத ைடய மைலயிடத் ச் சுரம் (314), 
 
    314-பாைல சான்ற-பிாிவாகிய உாிப்ெபா ளைமந்த, 
 
    சுரம் ேசர்ந் -அ நிலஞ் ேசரப்பட் , 
 
    ஒ சார்-ஒ பக்கம், 
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    ஒ சார் (314), மைல (306) விடரகம் ேகாைடைய கக்ைகயினாேல (308) 
கட ெனாமக்குஞ் சும்ைமைய ைடய (309) ேவனிற்குன்றத் ப் (313) பாைலசான்ற 
சுரஞ்ேசரப்பட்  (314) என்க. 
 
    பாைலக்கு 1ந வணெதன் ம் ெபயர்கூறியவதனால், அ  தத்தம் ெபா ளா ம், 
" ல்ைல ங் குறிஞ்சி  ைறைமயிற் றிாிந் , நல் யல் பழிந்  ந ங்கு ய த் ப், 
பாைல ெயன்பேதார் ப வங் ெகாள் ம்" (சிலப். 11:64-6) என 2 தற் ெபா ள்பற்றிப் 
பாைல நிகழ்தலா ம் பாைலைய ம் ேவேறார் நிலமாக்கினார். 
 
    315. ங்கு கடல் தந்த 3விளங்கு கதிர் த்தம்-ஒ க்குங்கடல் தந்த விளங்குகின்ற 
ஒளியிைன ைடய த் , 
 
    316. அரம் ேபாழ்ந்  அ த்த கண் ேநர் இலங்கு வைள-4வாளரம் கீறிய த்த இடம் 
ேநாிதாகிய விளங்கும்வைள, 
    ேநர்ந்தவைள மாம். 
 
    317. பரதர் தந்த பல் ேவ  கூலம்-ெசட் கள் ெகாண் வ தலால் மிக்க பலவாய் 
ேவ பட்ட பண்டங்கள், 
    தந்தெதன் ம் பாடம். 
    ----------- 
        1 ந வணெதன் ம் ெபயர் பாைலக்குண்ைமைய ம் அப்ெபயர்க் காரணத்ைத ம், 
"அவற் ள், ந வ ைணந்திைண ந வண ெதாழிய" (ெதால். அகத். சூ. 2) என்பதன் 
உைரயா ணரலாகும். 
        2 தற்ெபா ெளன்ற  ஈண்  நிலமாகிய தற்ெபா ைள. 
        3 கடல் த் , சிறந்ததாக ன் 'விளங்கு கதிர் த்தம்' என இங்ேக அதைனச் 
சிறப்பித்தார் ; "தைலைம ெபா ந்திய ெவள்ளிய த் க்கள்..................... 
கட னிடத்ேத பிறந்தனவாயி ம்" (க த். 9:15-6, ந.), "உவாி த்ெதன்ற  
எட் டத்தி ம் சிறப் ைடயவிடம் கடலாைகயாெலன ணர்க" (தக்க. 181, உைர) 
என்பன இக்க த்ைத வ த் ம். 
        4 "விலங்கரம் ெபா த சங்கின் ெவள்வைள" (சீவக. 2441) என்பதைன ம், 
'வைளந்த வாளரம த்த சங்கவைள ' (ந.) என்ற அதன் உைரைய ங் காண்க; "வாளரந் 

ைடதத ைகேவல்" (சீவக. 461) என்ற விடத் , 'வாளரம்-அரவிேசடம்' 
என்ெற தி ள்ள உைர இங்ேக ேகாடற்குாிய . 
    -------- 
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    318. [இ ங்கழிச் ெச விற் றீம் ளி ெவள் ப்  :] 
 
    இ  கழி ெச வின் ெவள் உப் -காிய கழியிடத் ப் பாத்தியில் விைளந்த ெவள்ளிய 
உப் , 
    தீ ளி-க ப் க்கட்  (க ம்பின் ெவல்லக்கட் ) கூட் ப் ெபாாித்த ளி, 
 
    319. பரந்  ஓங்கு வைரப்பின்-மணற்குன்  பரந் ய ங் கான டத்ேத, 
 
    319-20. வல் ைக திமிலர் 1ெகா  மீன் குைறஇய  கண் ணியல்-வ ய 
ைகயிைன ைடய திமிலர் ெகா விய மீன்கைளய த்த யின் கண்ேபா ண்ட 

ணிகள், 
 
    என்ற  க வா கைள. 
 
    தீம் ளியிைன ம், உப்பிைன ம், க வாட் ைன ேமற்றின நாவா (321) ெயன்க. 
 
    321. வி மிய நாவாய்-சீாிய மரக்கலம 
 
    ெப நீர் ஓச்சுநர்-மரக்கல மீகாமர், 
 
    322. நன தைல ேதஎத் -அகன்ற இடத்ைத ைடய யவனம் த ய 
ேதயத்தினின் ம் 
 
    நல் கலன் உய்ம்மார்-இவ்விடத் ண்டாகிய ேபரணிகலங்கைள ஆண் ச் 
ெச த் தற்கு, 
 
    323. ணர்ந் -பல ங்கூ , 
 
    உடன் ெகாணர்ந்த ரவிெயா -ேசரக்ெகாண் வந்த குதிைரகேளாேட, 
 
    அைனத் ம்- வ ம், 
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    324. ைவகல் ேதா ம் வழி வழி சிறப்ப-நாேடா ம் ைறைமேய ைறைமேய 
மிகுைகயினாேல வளம்பல பயின்  (325) என்க. 
 
    325. ெநய்தல் சான்ற-இரங்கலாகிய உாிப்ெபா ளைமந்த, 
 
    வளம் பல பயின் -பல ெசல்வ ம் ெந ங்கப்பட் , 
 
    ஒ சார் (314), ெப நீேராச்சுநர் (321) கல ய்ம்மார் ேதஎத் க் (322) ெகாணர்ந்த 

ரவிேயாேட (323) த்தம் (315) வைள (316) கூலமானைவ (317) அைனத் ம் (323) 
வழிவழிச்சிறப்ப (324) வளம்பல பயிலப்பட்  (325) என்க. 
 
    ெநய்தல்சான்ற (335) பரந்ேதாங்குவைரப்பின் கண்ேண (319) வளம் பல 
பயிலப்பட்  (325) என க்க. 
    ---------- 
        1 "ெகா மீ ண்ட வன்னங்கேள" (தி ச்சிற். 188) என்பதன் உைரயில், 
'ெகா மீெனன்ப  ஒ சாதி' (ேபர்.) என எ தியி த்தலால் இப்ெபயரைமந்த ஒ வைக 
மீன் உண்ைம ெபறப்ப கின்ற  ; "ெகா மீன் குைறய ெவா ங்கி" (சி பாண். 41) ; 
"ெநய்த்தைலக் ெகா மீன்" "ெகா மீன் சு ைக" (நற். 291:2. 311:6) ; " ைளயர்கள் 
ெகா ப்பன ெகா மீன்" (ெபாிய. தி க். குறிப் த். 35) 
    -------- 
 
    325-6. ஆங்கு 1ஐம்பால் திைண ம் கவினி-அம்மண்டலத்தின் கண்ேண ஐந்  
கூற்றிைன ைடய நிலங்க ம் அழகுெபற் , 
 
    அைம வர-ெபா ந் தல்ேதான்ற, 
 
    327-8. [ விமி  மகலாங்கண், விழ நின்ற வியன்ம கின் :] 
 
    ழ  இமி ம் விழ  நின்ற வியல் ம கின்- ழ ழங்குந் தி நாள் நிைலெபற்ற 
அகற்சிைய ைடய ெத விைன ம், 
 
    329. ணங்ைக- ணங்ைகக்கூத்திைன ம், 
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    அம் த உவின்-அழகிைன ைடய குரைவக்கூத்திைன ம், 
 
    மணம் கமழ் ேசாி-மணநா கின்ற பரத்ைதயர் ேசாியிைன ம், 
 
    330. 2இன் க  யாணர்-இனிய ெச க்கிைன ைடத்தாகிய  
வ வாயிைன ைடய, 
 
    அகல் 3ஆங்கண் (327)-அகன்ற ஊாிடத்ேத, 
 
    330. [கு உப்பல பயின் :] பல கு உ பயின் -பலகு த்திரள் ெந ங்கி, 
 
    ஆங்கு-அந்நாட் ல், 
 
    331. பாடல் சான்ற நல் நாட்  ந வண்- லவராற் பா தல் ற் ப் ெபற்ற 
நல்லநாட் ற்கு ந வணதாய், 
 
    ஒ சார் தண்பைண சுற்றப்பட்  (270) ஒ சார் மைலத வப்பட்  (301) ஒ சார் 
கா த வப்பட்  (285) ஒ சார் சுரஞ்ேசரப்பட்  (314) ஒ சார் ெநய்தல்சான்ற (325) 
வைரப்பின்கண்ேண (319) வளம்பல பயிலப்பட்  ஆங்கு (325) 
ஐம்பாற்றிைண ங்கவினி (326) அந்நாட் டத்  (330) அகலாங்கட் (327) 
கு உப்பலபயின்  (330) அைமவரப் (326) பாடல்சான்ற நன்னாட்  ந வணதாய் 
(331) என்க. 
 
    332-7. [கைலதாய யர்சிைமயத் , மயிலக  ம ெபாங்கர், மந்தியாட மாவிசும் 

கந் , ழங்குகால் ெபா த மரம்பயில் காவி, னியங்கு னல் ெகாழித்த ெவண்டைலக் 
குவ மணற், கான்ெபாழில் :] 
 
    கைல தாய (332) ம  ெபாங்கர் (333) மந்தி ஆட (334) மரம் பயில் கா-(335) 

சுக்கைலகள் தாவின் மிக்கெகாம் களிேல அவற்றின் மந்திகள் விைளயா ம்ப  மரம் 
ெந ங்கினேசாைல, 
 
    மா விசும்  உகந்  (334) -ெபாிய ஆகாயத்ேத ெசல்ல உயர்ைகயினாேல, 
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    ழங்குகால் ெபா ந, மரம் (335)- ழங்குகின்ற ெப ங்காற்ற த்த மரம், 
 
    மயில் அக ம் (333) காவின் (335)-மயில் ஆரவாாிக்குங் காேவாேட, 
 
    உயர் சிைமயத்  (332) இயங்கு னல் ெகாழித்த ெவள் தைல குவ  மணல் (336) 
கான் ெபாழில் (337)-உயர்ந்த மைல ச்சியிடத்  நின் ம் ழ்ந்ேதா கின்ற நீர் 
ெகாழித்  ஏறட்ட ெவள்ளிய தைலயிைன ைடத்தாகிய திரட்சிைய ைடய 
மணற்குன்றிடத்  மணத்ைத ைடய ெபாழில், 
    ------------- 
        1 பாண் நா  ஐவைக நிலங்க ம் அைமயப்ெபற்றதாத ன் பாண் ய க்குப் 
பஞ்சவெனன் ம் ெபயர் உண்டாயிற்  என்பர். 
        2 (பி-ம்.) 'இன்கண்' 
        3 ஆங்கெணன்பதற்கு ஊாிடெமன்  இங்கு எ தியவாேற, "அகலாங்க 
ணைளமாறி" (க த். 108:5) என் மிடத் ம் இவ் ைரயாசிாியர் எ தல் 
அறியத்தக்க . 
    ------- 
 
    337. தழீஇய அைட கைர ேதா ம்-காேவாேட (335) ெபாழில் (336) சூழ்ந்த 
நீரைட ம் கைரகள்ேதா ம், 
 
    338-42. [தா சூழ், ேகாங்கின் மலர் தாஅய்க், ேகாைதயிெனா கும் 1விாிநீர் 
நல்வர, லவிரறல் ைவையத் ைற ைற ேதா ம், பல்ேவ  2 த்திரட் டண்டைல சுற்றி, 
ய ந் ட் ந்த ெப ம்பாணி க்ைக ம் :] 
 
    தா  சூழ் ேகாங்கின்  மலர் தாஅய் (338) ேகாைதயின் ஒ கும் விாிநீர் நல்வரல் 
(339) ைவைய (340) தா க்கள் சூழ்ந்த ேகாங்கி ைடய ம் ஏைனமலர்க ம் பரந்  
மாைலெயா கினாற்ேபால ஓ ம் ெப நீர் நன்றாகி வ தைல ைடய ைவையயிடத் , 
 
    அவிர் அறல் ைற ைற ேதா ம் (340) பல் ேவ   திரள் தண்டைல சுற்றி (341) 
அ ந்  பட்  இ ந்த 3ெப ம்பாண் இ க்ைக ம் (342)-விளங்குகின்ற 
அறைல ைடய ைறகேடா ம் ைறகேடா ம் பலவாய் ேவ பட்ட 

த்திரைள ைடய ந்ேதாட்டங்கள் சூழப்பட்  ெந ங்காலம் அ ப்பட் ந்த 
ெபாியபாண்சாதியின் கு யி ப்பிைன ம், 
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    343-5. நில ம் வள ம் கண்  அைமகல்லா விளங்கு ெப தி வின் 
மானவிறல்ேவள் அ ம்பில் அன்ன நா  இழந்தன ம்-நிலத்ைத ம் அதிற் 
பயிர்கைள ம் 4பார்த்தபார்ைவ மா தலைமயாத விளங்கும் ெபாிய 
ெசல்வத்திைன ைடய மானவிறல்ேவெளன் ம் கு நில மன்ன ைடய 
அ ம்பிெலன் ம் ஊைரெயாத்த நா கைள யிழந்தவர்க ம், 
    -------------- 
        1 (பி-ம்.) 'விாிநீ ரவிரற னல்வரல் ைவைய' 
        2 (பி-ம்.) ' வின்றண்டைல' 
        3 ெப ம்பாணச்சாதியினிலக்கணத்ைத இப் த்தகம் 179-ஆம் பக்கத்தின் 
ெதாடக்கத்திற் காண்க. 
        4 "கண்வாங் கி ஞ்சிலம்பின்-பார்த்தவர்கள் கண்ைணத்தன் 
    ------- 
 
    346. ெகா  பல் பதிய கு  இழந்தன ம்-ெசல்வத்திைன ைடய பல 
ஊர்களிடத்தனவாகி கு கைளயிழந்தவர்க ம், 
 
    347. ெதான்  க த்  உைற ம் ப்  தர வந்த-பைழயதாய 1ெசற்றங்ெகாண்  
தங்கும்வ  தம்ைமக் ெகாண் வ ைகயினாேல எதிராய்வந்த, 
 
    348. அண்ணல் யாைன அ ேபார் ேவந்தர் - தைலைமயிைன ைடய 
யாைனயிைன ம் பைகவைரக் ெகால் ம் ேபார்த்ெதாழிைல ைடய ேவந்தைர, 
 
    பல் மா  ஓட்  (350)-பலவாய் ெநஞ்சிற்கிடந்த மா பா கைள தற்ேபாக்கிப் 
பின்னர், 
 
    349-50. [இன்னிைச ரச மிைடப் லத் ெதாழியப், பன்மாேறாட் ப் ெபயர் றம் 
ெபற்  :] 
    இன் இைச ரசம் இைட லத்  ஒழிய ெபயர் றம் ெபற் -இனி 
ஓைசயிைன ைடய ரசம் 2உழிைஞப்ேபார்க்கு இைடேய கிடக்கும்ப  
மீ ைகயினா ண்டான ைகப்ெபற் , 
 
    என்ற , உழிைஞப்ேபார் ெசய்யவந்த அரசர் 3கு மிெகாண்ட 
மண் மங்கலெமய்தா  இைடேய மீ ம்ப  காத்தகிடங்கு (351) என்றவா . 
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    351. 4◌்உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின்- 5மண் ள்ள வள மாழ்ந்த 
நீலமணிேபா ம் நீைர ைடய கிடங்கிைன ம், 
 
    352. விண் உற ஓங்கிய பல் பைட ாிைச-ேதவ லகிேல ெசல் ம்ப  உயர்ந்த பல 
கற்பைடகைள ைடய மதி ைன ம், 
 
    353. ெதால் வ  நிைலஇய வாயில் (356)-பைழயதாகிய வ  நிைல ெபற்ற வாயில், 
 
    அணங்கு உைடெந  நிைல-ெதய்வத்ைத ைடத்தாகிய ெந ய நிைலயிைன ம், 
 
    னிடத்ேத வாங்கிக்ெகாள் ங் காிய மைலயிடத் " (க த். 39:15, ந,) என் ம் பகுதி 
இத டன் ஒப் ேநாக்கற்பால . 
    ------------- 
        1 ெசற்றம்-பைகைம ெந ங்காலம் நிகழ்வ  ; கு. 132, உைர. 
        2 உழிைஞப் ேபாெரன்ற  இங்ேக றத் ழிைஞப்ேபாைர ; ெதால். றத்திைண. 
சூ. 10. 
        3 ெதால். றத்திைண. சூ. 13, பார்க்க ; ம ைரக். 149-ஆம்அ யின் உைரையப் 
பார்க்க. 
        4 (பி-ம்.) 'மண் ற ழ்ந்த' 
        5 "நிலவைர யிறந்த குண் கண் ணகழி" ( றநா. 21:2) 
    ------- 
 
 
    354. ெநய் பட காிந்த திண் ேபார் கதவின்-ெநய் பலகா மி தலாற் க கின 
திண்ணிய ெச விைன ைடய கதவிைன ம், 
 
    1வாயி ல் ெதய்வ ைற மாக ன், அதற்கு அணி ம்ெநய் மாம் ; "ஐயவி யப்பிய 
ெநய்யணி ெந நிைல" (ெந நல். 86) என்பதனா ணர்க. 
 
    355. மைழ ஆ ம் மைலயின் நிவந்த மாடெமா -ேமக லா ம் மைலேபால 
ஓங்கினமாடத்ேதாேட, 
 
    ேகா ரமின்றி வாசைல மாடமாக ம் சைமத்த ன், மாடெமன்றார். 
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    356. ைவைய அன்ன வழக்கு உைட வாயில்-2ைவையயா  இைடவிடா  
ஓ மா ேபான்ற மாந்த ம் மா ம் இைடயறாமல் வழங்குதைல ைடய வாயில், 
 
    மாடத்ேதாேட (355) நிைலயிைன ம் (353) கதவிைன ம் (354) 
வழக்கிைன ைடய வாயில் (356) 
 
    ெப ம்பாணி க்ைகயிைன ம் (342) கிடங்கிைன ம் (351) ாிைசயிைன ம் (352) 
வாயி ைன  (356) ைடய ம ைர (699) என்க. 
 
    357-8. வைக ெபற எ ந்  வானம் ழ்கி சில் காற்  இைசக்கும் பல் ைழ நல் இல்-
கூ பாடாகிய ெபயர்கைளத் தாம்ெப ம்ப யர்ந்  ேதவ லகிேல ெசன்  
ெதன்றற்காற்  ஒ க்கும் பலசாளரங்கைள ைடய நன்றாகிய அகங்கைள ம், 
 
    மண்டபம் கூடம் தாய்க்கட்  அ க்கைளெயன்றாற் ேபா ம் ெபயர்கைளப் 
ெப த ன், வைகெபறெவ ந்ெதன்றார். 
 
    359. யா  கிடந்தன்ன அகல் ெந  ெத வில்-யா கிடந்தாற்ேபான்ற அகன்ற 
ெந ய ெத க்களிேல, 
    இ கைர ம் யா ம்ேபான்றன, இரண்  பக்கத்தின்மைனக ம் ெத க ம். 
 
    360. பல் ேவ  குழாஅத்  இைச எ ந் ம் ஒ ப்ப-3நாளங்கா யிற் 
பண்டங்கைளக்ெகாள் ம் பலசாதியாகிய பாைடேவ பாட்ைட ைடய மாக்கள் 
திரளிடத்  ஓைசமிக்ெகா க்கும்ப  இ த்தர (406) என்க. 
    -------- 
        1 "ஐயவி யப்பிய ெநய்யணி ெந நிைல" (ெந நல். 86) என்பதன் 
விேசட ைரயில், 'அதில் ெதய்வத்திற்கு ெவண்சி க கும் ெநய்  மணிந்த ' என்  
எ தியி ப்ப  இதேனா  ஒப்பிடற்பால . 
        2 "ைவைய ெயன்ற ெபாய்யாக் குலக்ெகா " (சிலப். 13:170); "வ னல்ைவைய-
இைடயறா  ெப கும் " னைல ைடயைவைய யாற் த் ைற", "நீ நீர் ைவைய-
ஒ க்கறாத நீைர ைடய ைவையயா " (சிலப். 14:72, 18:4, அ யார்.) 
        3 நாளங்கா -காைலக்கைட : ம ைரக். 430 ; "ந க்கின்றி நிைலஇய 
நாளங்கா யில்", "நாண்மகிழி க்ைக நாளங்கா " (சிலப். 5:63, 196) 
    -------- 
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    361-2. மா கால் எத்த ந்நீர் ேபால ழங்கு இைச நல் பைண அைறவனர் வல-
ெப ைமைய ைடய காற்ெற த் கடெலா ேபால ழங்கும் ஓைசைய ைடய 
நன்றாகிய ரைசச் சாற்றினராய் விழவிைன நாட் ள்ளார்க்குச் 
ெசால் ைகயினாேல நாடார்த்தன்ேற (428) என்க. 
 
    'அைறவன வல' என்  பாடமாயின், அைறயப்ப வனவாய் விழாைவச் 
ெசால்லெவன்க. 
 
    363-4. கயம் குைடந்தன்ன இயம் ெதாட்  இமிழ் இைச மகிழ்ந்ேதார் ஆ ம் க  
ெகாள் சும்ைம-கயத்ைதக் ைகயாற்குைடந்  விைளயா ந் தன்ைமயவாக 
வாச்சியங்கைளச் சாற்றலான் ழங்கின ஓைசையக் ேகட்  மகிழ்ந்தவர்களா ஞ் 
ெச க்கிைனக்ெகாண்ட ஆரவாரத்திைன  ைடய ெத  (359) என்க. 
 
    366. 1ஓ  கண்டன்ன இ  ெப  நியமத் -சித்திரத்ைதக் கண்டாற்ேபான்ற கட்கு 
இனிைமைய ைடய இரண்டாகிய ெபாிய அங்கா த்ெத வில், 
 
    நாளங்கா , 2அல்லங்கா யாகிய இரண்  கூற்ைற ைடத்ெதன்றார். 
 
    366. சா  அயர்ந்  எ த்த உ வம் பல் ெகா -ேகாயில்க க்கு விழாக்கைள 
நடத்திக் கட் ன அழகிைன ைடய பல ெகா க ம், 
 
    இதனால் அறங் கூறினார். 
 
    367-8. ேவ  பல் ெபயர ஆர் எயில் ெகாள ெகாள நாள் ேதா  எ த்த நலம் ெப  

ைன ெகா -ேவ பட்ட பல ெபயர்கைள ைடயவாகிய அழித்தற்காிய அரண்கைளத் 
தண்டத்தைலவர் அரசேனவலாற் ெசன்  ைகக்ெகாள்ளக் ைகக்ெகாள்ள அவர்கள் 
அவ்ெவற்றிக்கு நாேடா ெம த்த நன்ைமையப்ெபற்ற சயக்ெகா ம், 
 
    இதனாற் 3 றத் ழிைஞப்ேபார் கூறினார். 
 
    369-71. நீர் ஒ த்தன்ன நில  ேவல் தாைனெயா  ல  பட ெகான்  மிைட ேதால் 
ஒட்  கழ் ெசய்  எ த்த விறல் சால் நல் ெகா -கடெலா த்தாற்ேபான்ற 
நிைலெப தைல ைடய ேவற்பைடேயாேட ெசன்  பைகவைரப் 

லனாற்ற ண்டாகக்ெகான்  பின்னர் 
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    ------------ 
        1 ஓ  - ஓவியம் ; "ஓ க்கண் டன்னவில்" (நற். 268:4), "ஓ றழ் ெந ஞ்சுவர்" 
(பதிற். 68:17) 
        2 அல்லங்கா -மாைலக்கைட ; ம ைரக். 544. 
        3 றத் ழிைஞப்ேபார்-ேவற் ேவந்த ைடய மதி ன் றத்ைதச் சூழ்ந்  
ெசய் ம்ேபார். 
    --------- 
 
 
    அணியாய்நின்ற யாைனத்திரைள ங் ெக த் த் தமக்குப் கைழ ண்டாக்கி எ த்த 
ெவற்றியைமந்த நன்றாகிய ெகா ம், 
 
    இ  ம்ைபப்ேபார் கூறிற் . 
 
    372. கள்ளின் களி 1நவில் ெகா ெயா -கள்ளின  களிப்  மிகுதிையச் சாற் கின்ற 
ெகா ம், 
 
    372-3. நல் பல பல் ேவ  கு உ ெகா -நன்றாகிய பலவற்றினாேல பலவாய் 
ேவ பட்ட திரட்சிைய ைடய ெகா க ம், 
 
    நன்பலெவன்றார், 2கல்வி 3ெகாைட தவம் த யவற்ைற. 
 
    373-4. பதாைக 4நிைலஇ ெப  வைர ம ங்கின் அ வியின் டங்க-
ெப ங்ெகா க ம் நிைலெபற் ப் ெபாிய மைலயிடத்  அ வியைச மா  ேபால 
அைசய, இக்ெகா கள் அ வியி டங்கும்ப  வைகெபற எ ந்  (357) என ன்ேன 
கூட் க. 
 
    375. பைன மீன் வழங்கும் வைள ேமய் 5பரப்பின்-6பைனமீெனன் ஞ் சாதி 
உலா ஞ் சங்கு ேமய்கின்ற கட டத்ேத, 
 
    376-7. ங்கு பிணி ேநான் கயி  அாீஇ இைத ைட  கூம்  தல் ங்க எற்றி-
இ கும் பிணிப்பிைன ைடய வ யிைன ைடய பாய் கட் ன கயிற்ைறய த் ப் 
பாைய ம்பீறிப் பாய்மரம் அ யிேல றி ம்ப  அ த் , 
    ----------- 
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        1 (பி-ம்.) ' வல்', ' வல்' 
        2 கல்விக்குக்ெகா  கட்டல் : பட் னப். 169-71-ஆம் அ கைள ம் அவற்றின் 
குறிப் ைரகைள ம் பார்க்க. 
        3 ெகாைடக்குக் ெகா  கட்டல் : இக்ெகா  தியாகக்ெகா  ெயனப்ப ம் ; "தியாகக் 
ெகா ெயா  ேமற்பவர், வ ெகன்  நிற்ப" ( ரராேஜந்திர ேதவர் ெமய்க்கீர்த்தி) ; 
"தியாகக் ெகா ேய தனிவளரச் ெசய் " (தி வா லா, 421) 
        4 (பி-ம்.) 'நிைலஇய' 
        5 (பி-ம்.) 'பரம்பின்' 
        6 "ஒள்ளிய பைனமீன் ஞ்சுந் திவைலய" "பைனமீன் றிமிேலா  ெதாடர்ந்  

ள்ள" (கம்ப. கடறா . 23, 50) ; யாைனைய வி ங்கும் மீன்கள் இக்கட ள ; 
அைவ பைனமீெனன் ம் யாைனமீெனன் ம் ேமாங்கிெலன் ம் அ விஷெமன் ம் 
ெபய ைடயன" (தக்க. 384, உைர) ; "உள்வைளந் லாய சின்ைன ெயாண்சுறாப் 
பைனமீ ைற, ெதள்விளித் தி க்ைக தந்தி திமிங்கில மிாிந்  பாய்ந்த" (கந்த. 
கடல்பாய். 11); இம்மீன், பைனயெனன் ம் வழங்கும் ; "பைனயன்ேறளி" 
அ ைணக்கலம்பகம், 45) 
    ------- 
 
    377-8. [காய்ந் டன், க ங்காற் ெற ப்ப :] க  காற்  உடன் காய்ந்  எ ப்ப-
க யகாற்  நாற்றிைசயி ம் ேசரக்ேகாபித்ெத க்ைகயினாேல, 
 
    378. கல் ெபாறா  உைரஇ-நங்குரக்கல் கயிற் டேன நின்  ெபா  உலாவி, 
 
    379. ெந  சுழி பட்ட நாவாய் ேபால-ெந யசுழியிம் அகப்பட் ச் சுழலாநின்ற 
மரக்கலத்ைதெயாக்க, 
 
    380. இ தைல பணிலம் ஆர்ப்ப- ன் ம்பின் ஞ் சங்ெகா ப்ப, 
 
    யாைனமீண்டாற் பின்னின்றவன் ஊ தற்குப் பின் ஞ் சங்கு ெசல் ம். 
 
    380-81. சினம் சிறந்  1ேகாேலார் ெகான்  ேமேலார் சி-சினம்மிக்குப் பாிக்ேகாற் 
காரைரக்ெகான்  பாகைர சிப் ேபாகட் , 
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    382. ெமல் பிணி வல் ெதாடர் ேபணா  காழ் சாய்த் -ெமல் ய 
பிணிப்பிைன ைடய வ ய நீர்வாாிெயன்  கா ற்கட் ஞ் சங்கி ைய நமக்குக் 
காவெலன்  ேபணாேத அ கட் ன தறிைய றித் . 
 
    383. கந்  நீத்  உழித ம் கடாம் யாைன ம்-கம்பத்ைதக் ைகவிட் ச்சுழ ம் 
கடாத்ைத ைடய யாைன ம், 
    சிறந்  (380) ெகான்  சிச் (381) சாய்த்  (382) நீத்  (383) ஆர்ப்ப (380) 
உழித ங்கடாெமனக் கடாத்தின்ெறாழிலாக ைரக்க. 
 
    காற்றிற்குக் கடாம் உவமிக்கப்ப ம்ெபா ள். 
 
    384. அம் கண் மால் விசும்  ைதய வளி ேபாழ்ந் -அழகிய இடங்கைளத் 
தன்னிடத்ேத ைடய ெபாிய ஆகாயம் மைறயக் காற்ைறப் பிளந் , 
 
    ேதவ லகம் த யவற்ைறத் தன்னிடத்ேத ைடைமயின் அங்கண்மால் 
விசும்ெபன்றார். 
 
    385-6. ஒள் கதிர் ஞாயி  ஊ  அளவா திாித ம் ெச கால் அன்னத்  ேசவல் அன்ன-
ஒள்ளிய கிரணங்கைள ைடய ஞாயிற்ைறத் தாம் ேசர்தைல ெநஞ்சாேல 
க திக்ெகாண்  பறக்குஞ் சிவந்தகாைல ைடய அன்னத்தின  ேசவைலெயாத்த. 
 
    387-8. கு உ மயிர் ரவி உரா ன் பாி நிமிர்ந்  கால் என க க்கும் கவின் ெப  
ேத ம்-நிறவிய பலமயிர்கைள ைடய குதிைரகேளா த ற் ெசல மிக்குக் காற்ெறனக் 
க க ஒ ம் அழகிைனப்ெப கின்ற ேத ம், 
    ------------- 
        1 (பி-ம்.) 'காேலார்' 
    --------- 
 
    389. ெகாண்ட ேகாலன் ெகாள்ைக நவிற்ற ன்-ைகயிேலெய த்த 
மத்திைகைய ைடய 1வாசிவாாியன் 2ஐந் கதிைய ம் பதிெனட் ச் சாாிைய ம் 
பயிற் ைகயினாேல, 
 
    390. அ  ப  மண் லத்  ஆதி ேபாகிய-குரங்கள ந்தின வட்டமான இடத்தி ம் 
3ஆதிெயன் ங் கதியி ம் ஓ ன, 
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    391. ெகா  ப  சுவல 4இ  மயிர் ரவி ம்-ஒ ங்குப ம் 
5ேகசாாிைய ைடயனவாக இட்டவாசங்கைள ைடய குதிைரக ம், 
 
    392-3. [ேவழத் தன்ன ெவ வ  ெசலவிற், கள்ளார் களம ாி ஞ்ெச  மயக்க ம் :] 
ெவ வ  ேவழத்  அன்ன ெசலவின் கள்ஆர் களமர் இ  ெச  மயக்க ம்-
அச்சந்ேதான் கின்ற யாைனைய ெயாத்த ேபாக்கிைன ைடய கள்ளிைன ண் ம் 

ரர் தம்மிற் ெபாிய ேபாைரச்ெசய் ம் கலக்க ம். 
 
    களத்ேத ேசற ற் களமெரன்றார். 
    --------------- 
        1 வாசிவாாியன்-குதிைரையத் தன்வயப்ப த்தி நடத் ேவான் ; "வாய்ந்தமா 

ைகத்த வாசி வாாியப் ெப மாெனங்ேக" (தி வால. 29:17) ; "தாெமன்ற , இவற்றின் 
ேமேலறின வாசிவாாியர்கைள" (தக்க. 263, உைர) 
 
        2 "ஐந்  கதி ம் பதிெனட் ச் சாாிைய ம்" ( . ெவ. 355-6); "இைசத்தைவங் 
கதி ஞ் சாாி ெயான்பதிற் றிரட்  யாதி, விசித்திர விகற் ம்" (தி விைள. 59:77): 
"அாிதாி ெதனவி யப்ப ைவந்  தாைரயி ந் ண் " (தி வால. 39:35); 
"சதிையந் ைடத்திக் குதிைர" (ெதால். கிளவி. சூ. 33, ேச. ந. ேமற்.) ; "சுற்  நீள  

யர  நிகர்ப்பன சழியின்மிக்கன தீைம, யற்  ேமதகு நிறத்தன கவி ைடய 
யவயவத்தன வாகி, ெயற்  மாமணி ரச ஞ் சங்க  ெம ங்குரல் மிகுத்திப்பார், 

ற்  மாதிரத் தள ைமங் கதியினான் ப்பன விைமப்ேபாதில்", "யாளி குஞ்சரம் 
வானர த ய வியக்கினால் விசும்ெபங்கும், ளி ெகாண் ட மிைடந் வந்தன 
ெந ந் ர கதம்பல ேகா " (வி. பா. சூ ேபார். 81-2); விக்கிதம், வற்கிதம், உபகண்டம், 
ஜவம், மாஜவெமன் மிப் பஞ்சதாைரைய  ெமன்பர் . ெவ. உைரயசிாியர். 
 
        3 ஆதி-ெந ஞ்ெசல  : ஆதிமாதி ெயன்பவற் ள் ஆதிெந ஞ்ெசலெவன்பர் 
(க த். 96:20) இவ் ைரயாசிாியர். "ஆதிவ  கதிப்பாி ம்" (வி. பா. இராசசூயச். 131) 
 
        4 "ஓங்கன் மதி  ெளா தனிமா-ஞாங்கர், மயிரணியப் ெபாங்கி மைழேபான்  
மாற்றா, யி ணிய ேவா  வ ம்" ( . ெவ. 90) என்ப ம், 'மைலேபான்ற 

ாிைசயிடத்  ஒப்பில்லாதெதா  குதிைர பக்கத்ேத கவாியிட எ ந்  ேமகத்ைத 
ெயாத் ப் பைகவ யிைர ண்பான் ேவண் க் க கி வ ம்' என் மத ைர ம், 
" ரசுைடச் ெசல்வர் ரவிச் சூட் , ட்  கவாி க்கி யன்ன" (அகநா. 156:1-2) 
என்ப ம் இங்ேக அறியற்பாலன. 
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        5 "பலவாகிய ேகசாாிைய ைடய குதிைரகள்" (ெந நல். 93, ந.) இப்ெபயர் 
ேகதாாிெயன ம் வழங்கும் ; க த். 96:8, ந. 
    -------- 
 
    394. அாிய ம் ெபாிய ம்-ஈண் ப் ெப தற்காியன மாய் அைவதாம் சிறிதின்றி 
மிக ள்ளன மாய்ப் பலவாய் ேவ பட்ட பண்ணியம் (405) என ேமேல கூட் க. 
 
    வ வன ெபயர்த ன்-யாைன ம் (383) ேத ம் (388) ரவி ம் (391) களமர் 
ெச மயக்க ம் (393) பல்கா ம் வ வனவாய் மீ ைகயினாேல, 
 
    395-6. [தீம் ழல் வல்சிக் கழற்கான் மழவர், ந்தைல ழவி ேனான்றைல 
க ப்ப :]1தீ ழல் வல்சி  தைல கழல் கால் மழவர் ழவின் ேநான் தைல க ப்ப-
இனிய பண்ணியாரங்களாகிய உணவிைன ம் ெபாற் க்கைள ைடய தைலயிைன ம் 
விரக்கழலணிந்த கா ைன ைடய மழவர் ன்ெகாட் ம் ரமத்தளத்தின  வ ய 
கண்ைணெயாக்க உ ண்ட, 
 
    2தீம் ழல்-இ ப்ைபப் மாம். த்தைல : விகாரம். 3மழவர்-சில ரர். "உ வக் 
குதிைர மழவ ேராட் ய" (அகநா. 1:2) என்றார் பிற ம். க ப்ெவன் ஞ் ெசயெவனச்ச 
உவம பிற்கு உ ண்டெவன ெசால்வ விக்க. 
 
    397. பிடைக ெபய்த கமழ் ந  வினர்- ந்தட் ேல இட்  ைவத்த மிக ம் 
நா கின்ற நறிய விைன ைடயா ம், 
 
    398. பல வைக 4விாித்த எதிர்  ேகாைதயர்-பலவைகயாக விாித்  ைவத்த 
ஒன்றற்ெகான்  மா பட்ட மாைலகைள ைடயா ம், 
 
    399. பலர் ெதாகு  இ த்த தா  உகு சுண்ணத்தர்-இ க்க வல்லார் பல ம் திரண்  
இ த்த ந்தா க்கல்ேபாலப் 5பரக்குஞ் சுண்ணத்ைத ைடயா ம், 
    ----------- 
        1 (பி-ம்) 'தீம் லவல்சி' 
        2 "இ ப்ைப.............. இ தி னன்ன தீம் ழல்", "தீம் ழ ணீஇய, க ங்ேகாட் 

ப்ைப ம், ெப ங்ைக ெயண்கு" (அகநா. 9:3-5, 171:13-5) 
        3 ம ைரக் 687. உைர. 
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        4 (பி-ம்.) 'விாிந்த ெவதிர்ப் ங் ேகாைதயர்' 
        5 "சுண்ணம்ேபாலச் சிதராய்ப் பரந்  கிடத்த ற் சுண்ணெமன்றார்" (ெதால். எச்ச. 
சூ. 10. ேச) என்பதனாற் சுண்ணம் பரந்தி த்த ணரப்ப ம். 
        6 "ெசம்ெபாற் சுண்ணஞ் சிதர்ந்த தி தல்", "அனிச்சக் ேகாைத  மாய்ெபாற் 
சுண்ண ம்........சுந்தரப் ெபா ஞ் சுட் ச 
    ------- 
 
    தா -நீ மாம். ந வமணிக ம், 6ெபான் ம், சற்தன ம், க ப் ரம் த யன ம் 

கி ம் பனிநீாி ம் நைனயைவத்தி த்த ன், இ க்கவல்லவர் 1பல ம் 
ேவண் ற் . 
 
    400-401. தைக ெசய் 2தீ ேச  இன் நீர் பசு காய் நீ  ெகா  இைலயினர்-உடம்பிற்கு 
அழைகக்ெகா க்கும் இனிய 3க ங்கா  சீவிக் காய்ச்சின களிக்கலந்த இனிய 
நீாிைன ைடய பசியபாக்குடேன வளர்ந்த ெகா யீன்ற ெவற்றிைலயிைன ைடயா ம், 
 
    "அங்க ங் கா  சீவி றைவத் தைமக்கப் பட்ட, ெசங்களி விராய கா ம்" (சீவக. 
2473) என்றார். இளங்களி 4யன்னம் நீராயி த்த ன் இன்னீெரன்றார். 
 
    401. ேகா  சு  ற்றினர்-சங்கு சு தலா ண்டான சுண்ணாம்ைப ைடயா ம், 
 
    402-4. [இ தைல 5வந்த பைக ைன க ப்ப, வின் யி ரஞ்சியின்னா ெவய் யிர்த், 
ேதங்குவன ாி ந்தைவ நீங்கிய பின்ைற :] 
 
    இ  தைல வந்த பைக ைன க ப்ப இன் உயிர் அஞ்சி ஏங்குவனர் இ ந் -
இரண் பக்கத்தா ம் பைடவந்த பைகப் லத்ைத ெயாக்கத்தம் ைடய 
இனிய யி க்கு அஞ்சி ஏங்குவாராயி ந் , 
 
    அைவ நீங்கிய பின்ைற இன்னா ெவய் உயிர்த் -அந்நாற்பைட ம் ேபானபின்னர் 
அவற்றாெனய்திய ெபால்லாெவப்பத்ைதப் ேபாக்கி, 
 
    எனேவ அச்சத்தால் ெநஞ்சிற்பிறந்த வ த்தத்ைதப்ேபாக்கி ெயன்றார். 
 
    405. பல் ேவ  பண்ணியம் 6தழீஇ திாி விைலஞர்-பலவாய் ேவ பட்ட 
பண்டங்கைளத் தம்மிடத்ேத ேசர்த் க்ெகாண்  திாிகின்ற விற்பா ம், 
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    ெகாள்ளக்ெகாள்ளக் குைறயாமல் தரத்தர மிகாமல் (426) அாிய ம் ெபாிய மாய்ப் 
(394) பலவாய் ேவ பட்ட பண்ணியெமனக் கூட் க. 
    ---------- 
        1 தி வா. தி ப்ெபாற்சுண்ணெமன் ம் பகுதிையப் பார்க்க. 
        2 (பி-ம்.) 'தீஞ்ேசாற் ' 
        3 "ைபங்க ங் கா ச் ெசங்களி யாைளஇ, நன்பகற் கைமந்த வந் வர்க் கா ம்" 
(ெப ங். 3. 14:81-2) 
        4 அன்னம்-ேதங்காய் த யவற்றி ள்ள வ க்ைக, 
        5 (பி-ம்.) 'ேவந்தர்' 
        6 (பி-ம்.) 'தாீஇயதிாிவிைனஞர்' 
    --------- 
 
    406. மைல ைர மாடத்  ெகா  நிழல் இ த்தர-மைலையெயாக்கும் 
மாடங்களிடத் க் குளிர்ந்த நிழ ேல இ த்தைலச்ெசய்ய, 
 
    சுண்ண ம்", "ெபாற்கு  சுண்ண ம் (ெப ங். 1. 33:120, 42:71-3, 92) ; 
"சுந்தரப்ெபா  ெதளித்த ெசம்ெபாற் சுண்ணம் வா தற், றந்  சுட் யிட்ட சாந்தம்" 
(சீவக. 1956) 
    வணங்கு இைற பைண ேதாள் வயக்கு  வந்திைக-வைளந்த சந்திைன ைடய 

ங்கில் ேபா ம் ேதாளிைன ம் விளக்க ற்றிய 1ைகவந்தியிைன ம், 
 
    ெதாய்யில் ெபாறித்த ேசார்ந்  உகுவன்ன சுணங்கு எதிர் இள ைல-ெதாய்யிலால் 
வல் யாக எ தின ெநகிழ்ந்  சிந் மா ேபான்ற சுணங்குேதாற்றிய இைளய 

ைலயிைன ம். 
 
    2ெதாய்யில்-எ ங்குழம் . 
 
    417. ைம உக்கன்ன 3ெமாய் இ  கூந்தல்-ைமெயா கினாற் ேபான்ற ெசறிந்த 
காியமயிாிைன ைடய, 
 
    418. மயில் இயேலா ம் மடெமாழிேயா ம்-மயி ன் தன்ைமைய ைடேயா ம் 
மடப்பத்ைத ைடய வார்த்ைதயிைன ைடேயா ம், 
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    419. 4ைகஇ ெமல் தின் ஒ ங்கி ைகெயறிந் -தம்ைமக் ேகாலஞ்ெசய்  
ெமத்ெதனநடந்  ைகையத் தட் , 
 
    420. கல்லா மாந்தெரா  நகுவனர். திைளப்ப-5காம கர்ச்சியிைனயன்றி 
 
    ேவெறான்ைற ங்கல்லாத இைளேயா டேன மகிழ்ந்தனராய்ப் ண ம்ப , 
 
    421. [ ைடயைம ெபா ந்த 6வைகயைம ெசப்பில்:] 
 
    ைடஅைம ெசப்பில்- ைடப தலைமந்த ெசப்பிடத்தில், 
 
    ெபா ந்த வைக அைம ெசப்பில்-ெபா ெபற்ற கூ பாடைமந்த ெசப்பிடத்திற் 
பண்ணியம் (422) என்க. 
 
    422. 7காம  உ வின் தாம் ேவண் ம் பண்ணியம்-வி ப்பம விய 
வ விைன ைடய கர்வார் தாம் வி ம் ம் கர்ெபா ள்கைள, 
 
    423. கமழ் ந  ெவா  மைன மைன ம க-மிக நா ம் நறிய டேனேயந்தி 
8மைனகேடா ம் உலாவிநிற்க, 
    ------------ 
        1 ைவந்தி-ைகயில் ேதாளின்கீழ் அணியப்ப ம் ஆபரணம்; இப்ெபயர் 
வழக்கி ள்ள . 
        2 "ெதாய்யில்-பத்திக்கீற்ெறன்பர்" (சிலப். 2:69-70, அ யார்.) 
        3 (பி-ம்.) 'ஐம்பாற் கூந்தல்' 
        4 (பி-ம்.) 'ைதஇ' 
        5 ெபா ந. 100, சி பாண். 33, ல்ைல. 36 என்பவற்றி ள்ள, 'கல்லா' என்பதற்கு 
இங்ேக கூ ய ேபாலேவ உைர கூ தல் அறியற்பால . 
        6 (பி-ம்.) 'மைடயைம ெசப்பிற் காம விற்' 
        7 கு. 75, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        8 (பி-ம்) 'மைனகேடா  மைனகேடா ம்' 
    ----------- 
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    நலத்தராய்ச் (409) ெசய்யராய் ேநாக்கினராய் (412) மாைமயராய் (413) வாயராய்த் 
ேதாளிைன ம் (414) வந்திைகயிைன ம் (415) ைலயிைன ம் (416) 
கூந்த ைன ைடய (417) மயி யேலா ம் மடெமாழி 
 
    வணங்கு இைற பைண ேதாள் வயக்கு  வந்திைக-வைளந்த சந்திைன ைடய 

ங்கில் ேபா ம் ேதாளிைன ம் விளக்க ற்றிய 1ைகவந்தியிைன ம், 
 
    ெதாய்யில் ெபாறித்த ேசார்ந்  உகுவன்ன சுணங்கு எதிர் இள ைல-ெதாய்யிலால் 
வல் யாக எ திண ெநகிழ்ந்  சிந் மா ேபான்ற சுணங்குேதாற்றிய இைளய 

ைலயிைன ம். 
 
    2ெதாய்யில்-எ ங்குழம் . 
 
    417. ைம உக்கன்ன 3ெமாய் இ  கூந்தல்-ைமெயா கினாற் ேபான்ற ெசறிந்த 
காியமயிாிைன ைடய, 
 
    418. மயில் இயேலா ம் மடெமாழிேயா ம் - மயி ன் தன்ைமைய ைடேயா ம் 
மடப்பத்ைத ைடய வார்த்ைதயிைன ைடேயா ம், 
 
    419. 4ைகஇ ெமல் தின் ஒ ங்கி ைகெயறிந் -தம்ைமக் ேகாலஞ்ெசய்  
ெமத்ெதனநடந்  ைகையத் தட் , 
 
    420. கல்லா மாந்தெரா  நகுவனர். திைளப்ப-5காம கர்ச்சியிைனயன்றி 
 
    ேவெறான்ைற ங்கல்லாத இைளேயா டேன மகிழ்ந்தனராய்ப் ண ம்ப , 
 
    421. [ ைடயைம ெபா ந்த 6வைகயைம ெசப்பில் :] 
 
    ைடஅைம ெசப்பில்- ைடப தலைமந்த ெசப்பிடத்தில், 
 
    ெபா ந்த வைக அைம ெசப்பில்-ெபா ெபற்ற கூ பாடைமந்த ெசப்பிடத்திற் 
பண்ணியம் (422) என்க. 
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    422. 7காம  உ வின் தாம் ேவண் ம் பண்ணியம்-வி ப்பம விய 
வ விைன ைடய கர்வார் தாம் வி ம் ம் கர்ெபா ள்கைள, 
 
    423. கமழ் ந  ெவா  மைன மைன ம க-மிக நா ம் நறிய டேனேயந்தி 
8மைனகேடா ம் உலாவிநிற்க, 
 
    நலத்தராய்ச் (409) ெசய்யராய் ேநாக்கினராய் (412) மாைமயராய் (413) வாயராய்த் 
ேதாளிைன ம் (414) வந்திைகயிைன ம் (415) ைலயிைன ம் (416) 
கூந்த ைன ைடய (417) மயி யேலா ம் மடெமாழிேயா ம் (418) ைகஇ ஒ ங்கி 
எறிந்  (419) மாந்தெரா  திைளக்கும் ப  (420) ெதான் ெபண் ர் (409) 
பண்ணியத்ைதப் (422) ேவாேட ஏந்தி மைனமைனம க (423) எனக்கூட் க. 
    ------------- 
        1 ைகவந்தி-ைகயில் ேதாளின்கீழ் அணியப்ப ம் ஆபரணம் ; இப்ெபயர் 
வழக்கி ள்ள . 
        2 "ெதாய்யில்-பத்திக்கீற்ெறன்பர்" (சிலப். 2:69-70, அ யார்.) 
        3 (பி-ம்.) 'ஐம்பாற் கூந்தல்' 
        4 (பி-ம்.) 'ைதஇ' 
        5 ெபா ந. 100, சி பாண். 33, ல்ைல. 36 என்பவற்றி ள்ள, 'கல்லா' என்பதற்கு 
இங்ேக கூ ய ேபாலேவ உைர கூ தல் அறியற்பால . 
        6 (பி-ம்.) 'மைடயைம ெசப்பிற் காம விற்' 
        7 கு. 75, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        8 (பி-ம்) 'மைனகேடா  மைனகேடா ம்' 
    ---------- 
 
    424-5. மைழ ெகாள குைறயா  னல் க 1மிகா  கைரெபா  இரங்கும் ந்நீர் 
ேபால-ேமகம் கக்கக் குைற படாமல் யா கள் பாய்த ன் மிகுதைலச் ெசய்யாமற் 
கைரையப் ெபா  ஒ க்குங் கடல்ேபால, 
 
    426. ெகாள ெகாள குைறயா  தர தர மிகா -பல ம்வந்  ெகாள்ளக்ெகாள்ளக் 
குைறயாமற் பல ம் ேமன்ேம ங் ெகாண் வரக் ெகாண் வர மிகாமல், 
 
    427-8. [கழநீர் ெகாண்ட ெவ நா ளந்தி, யா வன்  விழவினாடார்த் தன்ேற :] 
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    கழநீர் ெகாண்ட அந்தி-தீவிைனையக் க தற்குக்காரணமான தீர்த்தநீைரத் 
தன்னிடத்ேதெகாண்ட அந்திக்காலம், 
 
    ஆ  வன்  விழவின் எ நாள் அந்தி-ேவேறாாிடத்தில்லாத ெவற்றி ெந ங்குந் 
தி நாளிைனத் தன்னிடத்ேத ைடய ஏழாநாளந்தியில், 
 
    2கால்ெகாள்ளத்ெதாடங்கிய 3ஏழாநாளந்தியிேல தீர்த்தமா தல் மர . 
 
    நா -அவ்விழவிற்குத்திரண்ட நாட் ள்ளார், 
 
    ஆர்த்தன்ேற-ஆர்த்தஆரவாரம், 
 
    அற்ேறெயன்ப  அன்ேறெய ெம ந்ததாக்கி உவம பாக்க ெமான்  
 
    429. [மாடம் பிறங்கிய ம கழ்க் கூடல் :] பிறங்கிய மாடம் ம கழ் கூடல்-ெபாிய 
4நான்மாடத்தாேல ம ந்த கைழக் கூ தைல ைடய ம ைர (699) என 
ேமேலகூட் க. 
    ------------- 
        1 (பி-ம்.) 'நிைறயா ' 
        2 "கால்ேகாள் விழ " (சிலப். 5:144) 
        3 ஏ நாளிற் ெசய்யப்ெப ந் தி விழா, 'ப நம்' எனப்ப ம் ; 
தி ப்ெப ந் ைறப் ராணம், ரவன் தி விழாச்ெசய்த படலம், 50-ஆம் பாடைலப் 
பார்க்க ; "ஆத்தமா மய  மா  மன்றிமற் ெறாழிந்த ேதவர், ேசாத்தெமம் ெப மா 
ெனன்  ெதா ேதாத் திரங்கள் ெசால்லத், தீர்த்தமா மட்ட மீ ன் சீ ைட ேய  
நா ம், கூத்தராய் தி ேபாந்தார் கு க்ைக  ரட்ட னாேர" (தி க்கு க்ைக. தி நா. 
ேத.) என்ப ம் ஈண்  ஆராயத்தக்க . 
        4 "நான்மாடக் கூடன் மகளி  ைமந்த ம் (க த். 92:65) என்ப ம், 'நான்குமாடம் 
கூட ன் நான்மாடக்கூடெலன்றாயிற் ; 
    ---------- 
 
    430. [ நாளங் கா  நனந்தைல :] நன தைல நாள் அங்கா -அகற்சிைய ைடத்தாகிய 
இடத்திைன ைடய நாட்காலத் க் கைடயில், 
 
    கம்பைல-ஆரவாரம், 



 126

 
    உ வப்பல்ெகா ம் (366) ைனெகா ம் (369) நன்ெகா ம் (371) 
களிநவில்ெகா ம் (372) கு உக்ெகா ம் பதாைக ம் நிைலஇ (373) 
அ வியி டங்கும்ப  (374) வைகெபறெவ ந்  ழ்கி (357) இைசக்கும் பல் 

கைழ ைடய நல்ல இல் ைன ம் (358) சும்ைம யிைன ைடய (364) ெத களில் 
(359) ெப நியமத்  (365) நாளங்கா யிேல (430) வினர் (397) த ேயார் 
இ த்த ைகயினால் (406) ம குத னால் (423) எ ந்த கம்பைல (430) 
நன்பைணயைறவனர் வ ைகயினாேல (362) அதற்குத் திரண்டநா  (428) 
அந்தியில் (427) ஆர்த்தேத (428) ெயன விைன க்க. 
 
    'ஆர்த்தன்  என் ம் ற் ச்ெசால் ப த்தேலாைசயாற் ெபயர்த்தன்ைமயாய்த் 
ேதற்ேறகாரம் ெபற் நின் . 
 
    431-2. ெவயில் கதிர் 1ம ங்கிய படர் கூர் ஞாயி  ெசக்கர் அன்ன-ெவயிைல ைடய 
கிரணங்கள் ஒளிம ங்கிய ெசல மிக்க ஞாயிற்ைற ைடய ெசக்கர் வானத்ைதெயாத்த, 
 
    432-3. சிவந்  ணங்கு உ வின் கண் ெபா  2◌் ஒள்  க ங்கம்-சிவந்  

ண்ணிதாகும் வ வாேல கண்கைள 3ெவறிேயாடப்பண்ணிச் சிந்திவி மா  ேபான்ற 
ஒள்ளிய 4 த்ெதாழிைல ைடய ேசைலகைள. 
 
    434. ெபான் ைன வாெனா  ெபா ய கட் -ெபான்னிட்ட உைட வாேளாேட 
அழகுெபறக் கட் , 
 
    435-40. [5திண்ேடர்ப் பிரம்பிற் ர ந் தாைனக், கச்சந் தின்ற கழயறங்கு தி ந்த , 
ெமாய்ம்பிறந்  திாித  ெமா ெப ந் ெதாியன், 
 
    அைவ தி வாலவாய், தி நள்ளா , தி டங்ைக, தி ந ர் ; இனி, கன்னி, 
காியமால், காளி, ஆலவாெயன் மாம்' என் ம் அதன் விேசட ைர ம், "அம் த 
நால்களா னீ கூடல்" (தி நள்ளா ம் தி வாலவா ம், தி ஞான. ேத.) என் ம் 
தி வாக்கும், "ஈசனார் மகிழ்ந்த தானம்" (தி வால. நகர. 12) என்ப  த ய 
தி வி த்தங்கள் நான்கும், "கன்னிதி  மால்காளி யீசன் காக்குங் க மதில் சூழ் 
மாம ைர" (ெஷ பயன் த யன, 5) என்ப ம் நான்மாடங்கள் இன்னெவன்பைதப் 

லப்ப த் ம். 
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    ------------ 
        1 (பி-ம்.) 'ம கிய' 
        2 (பி-ம்) 'கூ ம்' 
        3 ெவறிேயாடப்பண்ணி-மயங்கி. 
        4 கு. 15. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        5 (பி-ம்.) 'திண்ேடரப்பிற்' 
    ------ 
 
    மணிெதாடர்ந் தன்ன ெவாண் ங் ேகாைத, அணிகிளர் மார்பி னாரெமாடைளஇக், 
கா யக் கன்ன கதழ்பாி கைடஇ :] 
 
    ர ம் தாைன (435)-ேதாளிேல கிடந்தைச ம் 1ஒ ய ைன ம், 
 
    கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு 2தி ந்  அ  (436)-ேகாத் க் கட் ய கச்சுக்கிடந்  
த ம்பி ந்த ரக்கழலைச ம் 3பிறக்கிடாத அ யிைன ம், 
 
    ெமாய்ம்  இறந்  திாித ம் ஒ  ெப  ெதாியல் (437)- உலகத் ள்ளார் 
வ கைளக்கடந்  கழ்ச்சியால் எங்குந்திாி ம் ஒன்றாகிய ெபாிய 
ேவப்பமாைலயிைன ம், 
 
    அணி கிளர் மார்பின் ஆரெமா  அைளஇ (439) மணி ெதாடர்ந்தன்ன ஒள்  ேகாைத 
(438)-அழகு விளங்கும் மார்பிற்கிடக்கின்ற ஆரத்ேதாேடகலந்  மாணிக்கம் 
ஒ கினாெலாத்த ஒள்ளிய ெசங்க நீர் மாைலயிைன ைடயராய், 
 
    பிரம்பின் திண் ேதர் (435) கால் இயக்கன்ன கதழ் பாி கைடஇ (440)-விளிம்பிேல 
ைவத்த பிரம்பிைன ைடய திண்ணிய ேதாிற் ண்ட காற்றி ைடய 
ெசலவிைனெயாத்த விைரந்த குதிைரகைளச் ெச த்தி, 
 
    441. காேலார் காப்ப கால் என கழி ம்-காலாட்கள் சூழ்ந்  காப்பக் 
காற்ெறன் ம்ப  க திற்ெசல் ம், 
 
    442-3. [வான வண்ைக வளங்ெக  ெசல்வர், நாண்மகி ழி க்ைக :] நாள் மகிழ் 
இ க்ைக வானம் வள் ைக வளம் ெக  ெசல்வர்- 4நாட்காலத்  மகிழ்ந்தி க்கின்ற 
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இ ப்பிேல ேமகம்ேபாேல வைரயாமற் ெகா க்கும் வளவிய ைகயிைன ைடயராகிய 
வளப்பம் ெபா ந்தின ெசல்வர், 
 
    தாைன (435) த யவற்ைற ைடயராய்க் கட் க் (434) கைடஇக் (440) கழி ம் 
(441) ெசல்வெரன்க. 
 
    443-4. காண்மார் ெணா  ெதள் அாி ெபான் சிலம்  ஒ ப்ப-விழாைவக் 
காண்டற்குப் ண்கேளாேட ெதள்ளிய உள்ளின் மணிகைள ைடய ெபான்னாற்ெசய்த 
சிலம் கெளா க்கும்ப  ேமனிலத் நின் ம் இழிதலால், 
 
    சிலம்ெபா ப்பெவன்பதனால் இழிதல்ெபற்றாம். 
    ----------- 
        1 ஒ யல்-இங்ேக ேமலாைட ; "உைட  ெமா ய ஞ் ெசய்ைய" (பாி. 19:97) 
        2 "கழ ாீஇய தி ந்த " ( றநா. 7:2) என்பதன் உைரயில் ' ரக்கழ ாிஞ்சிய 
இலக்கணத்தாற் றி ந்திய அ யிைன ம்" என் ம், 'தி ந்த  ெயன்பதற்குப் 
பிறக்கிடாத அ ெயனி ம் அைம ம்' என் ம் அதன் உைரயாசிாியர் எ தியி த்தல் 
இங்ேக அறியற்பால . 
        3 பிறக்கு-பின் ; பி தக்ெகன் ம் வடெமாழிச் சிைதெவன்பர்' சிலப். 5:95-8, 
அ யார். 
        4 "நாட்கள் ண்  நாண்மாகிழ் மகிழின், யார்க்கு ெமளிேத ேதாீதல்ேல" ( றநா. 
123:1-2) 
    --------- 
 
    444-6. [ஒள்ளழற், றாவற விளங்கிய வாய்ெபா னவிாிைழ, யணங்கு 1 ழ் வன்ன 

ந்ெதா  மகளிர் :] அணங்கு ழ்  அன்ன ஒள் அழல்தா அற விளங்கிய ஆய் ெபான் 
அவிர் இைழ  ெதா  மகளிர்-வா ைற ெதய்வங்களின் ழ்ச்சிையெயாத்த 
ஒள்ளியெந ப்பிேல வ யற விளங்கிய அழகிய ெபான்னாற்ெசய்த விளங்கும் 

ண்கைள ம் 
 
    த்ெதாழிைல ைடய ெதா யிைன ைடய மகளிர், 
 
    இவர் 2நாயன்மார் ேகாயில்களிற் ேசவிக்கும் மகளிர். 
 
    447. மணம் கமழ் நாற்றம் ெத  உடன் கமழ- கு த யன நா கின்ற நாற்றம் 
ெத கெளல்லாம் மணக்க, 
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    மணம் : ஆகுெபயர். 
 
    448. ஒள் 3குைழ திக ம் ஒளி ெக  தி கம்-ஒள்ளிய மகரக் குைழைய 
உள்ளடக்கிக் ெகாண்ட ஒளிெபா ந்திய அழகிைன ைடய கம், 
 
    449-50. [திண்கா ேழற்ற விய  விேலாதம், ெதண்கடற் றிைரயினி னைசவளி 

ைடப்ப :] திண் காழ் ஏற்ற வியல் இ  விேலாதம் அைசவளி ெதள் கடல் திைரயின் 
ைடப்ப-திண்ணிய ெகா த்தண் களிேலற்ற அகத்திைன ைடய ெப ங்ெகா கைள 

அைசகின்ற காற் த்ெதளிந்த கடற்றிைர ேபால எ ந் வி ம்ப  அ க்ைகயினாேல, 
 
    451. நிைர நிைல மாடத்  அரமியம் ேதா ம்-ஒ ங்குபட்ட நிைலைமயிைன ைடய 
மாடங்களின் நிலா ற்றங்கேடா ம், 
 
    452. மைழ மாய் மதியின் ேதான்  மைறய-மஞ்சிேல மைற ந் திங்கைளப்ேபால் 
ஒ கால் ேதான்றி ஒ கால் மைறய, 
 
    அரமியந்ேதா மி ந்  (451) விழாக்கா ம் மகளிர் கம் (448) விேலாதத்ைத (449) 
வளி ைடக்ைகயினாேல (450) ேதான் மைறய ெவன்க. 
 
    நாயன்மார் எ ந்த ங்காற் ெகா ெய த்தல் இயல் . 
    ------------- 
        1 (பி-ம்.) ' ழ்பன்ன' 
        2 நாயன்மார்-ெதய்வங்கள் ; பண்ைடக்காலத்தில் சிவாலயத்தி ெல ந்த ளி ள்ள 

ர்த்திகைள நாயன்மாெரன் ம் நாயனாெரன் ம் வழங்குதல் மர . இ  
சிலாசாஸனங்களால் அறியப்ப ம் ; "இராஜராேஜச்வர ைடய நாயனார்" என்ப  
ேபால் வ வன காண்க ; "தி க்ேகாயில் தி வாயில் என்றவற்றிற்கு நாயகராகிய 
நாயனாைரத் தி நாயனாெரன்னாத  ேபால" தி ச்சிற். 1, ேபர்.) என்ப ம் 
ஈண்டறியற்பால . 
 
        3 (பி-ம்.) 'குைழயி ந்த' 
    ------- 
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    453-5. [நீ  நில ந் தீ ம் வாளி , மாக விசும்ேபா ைடந் ட னியற்றிய ம வா 
ெண ேயான் றைலவ னாக :] மாகம் 1விசும்ெபா  வளி ம் தீ ம் நீ ம் நில ம் ஐந்  
உடன் இயற்றிய 2ம  வாள் ெந ேயான் 
 
    தைலவன்ஆக-திக்குக்கைள ைடய ஆகாயத் டேன காற் ம் ெந ப் ம் நீ ம் 
நில மாகிய ஐந்திைன ம் ேசரப்பைடத்த ம வாகிய வாைள ைடய ெபாிேயான் 
ஏைனேயாாின் தல்வனாகக்ெகாண் , 
 
    456. மாசு அற விளங்கிய யாக்ைகயர்-3தீர்த்தமா ய வ விைன ைடயராய், 
 
    456-8. 4சூழ் சுடர் வாடா வின் 5இைமயா நாட்டத்  6நாற்றம் உணவின் உ  
ெக  ெபாிேயார்க்கு-ெதய்வத்தன்ைமயாற் சூழ்ந்த ஒளியிைன ைடய வாடாத 

க்கைள ம் இதழ்குவியாத கண்ணிைன ம் அவியாகிய உணவிைன ைடய 
அச்சம்ெபா ந்திய மாேயான் கன் தலாகிய ெதய்வங்கட்கு, 
 
    459. மாற்ற  மரபின் உயர் ப  ெகா மார்-விலக்குதற்காிய 

ைறைமயிைன ைடய உயர்ந்த ப கைளக் ெகா த்தற்கு, 
 
    460. அந்தி விழவில்-7அந்திக்காலத் க்கு ன்னாக எ த்த விழாவிேல, 
 
    ாியம் கறங்க-வாச்சியங்கள் ஒ ப்ப, 
 
    ெசல்வர் (442) மாசறவிளங்கிய (யாக்ைகயராய்க் (456) கமழ (447) மைறய (452) 
ெந ேயான் தைலவனாகப் (455) ெபாிேயார்க்குப் (458) ப  ெகா க்ைகக்கு (459) 
அந்தியிற்ெகாண்ட விழவிேல ாியங்கறங்க ெவன்க. 
    ----------- 
        1 "நிலந்நீ நீர்வளி விசும்ேபாட ைடந் ம்" (ெதால். மர . சூ. 89) 
        2 ம வாெண ேயாெனன்ற  சிவபிராைன ; இக்க த்ைத, "ஏற் வல யாிய " 
( றநா. 56.) என் ம் ெசய் ள் வ த் ம். 
        3 "மாசற விைமக்கு வினர்" ( கு. 128) என்பதற்கு 'எக்காலத் ம் 
நீரா த ன் அ க்கற விளங்கும் வ விைன ைடயர்' என் ைரெய தினார் ன். 
        4 (பி-ம்.) ' சுைட' 
        5 "இைமத்தல்-கண்களின் இதழ்களிரண் ைன ம் குவித்தல்" என்றார் ன் ; 

கு. 3, ந. 
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        6 (பி-ம்.) 'ெகாற்ற ணவின்' 
        7 இதைன அந்திக்காப்ெபன்பர். 
    ------- 
 
    461-5. [திண்கதிர் மதாணி ெயாண்கு  மாக்கைள, ேயாம்பினர்த் தழீஇத் 
தாம் ணர்ந்  யங்கித், தாதணி தாமைரப் ேபா பி த் தாங்குத், தா  மவ  
ேமாராங்கு விளங்கக், காமர் கவினிய ேபாிளம்ெபண் ர் :] 
 
    திண் கதிர் மதாணி (461) காமர் கவினிய ெப  இள ெபண் ர் (465)-திண்ணி 
ஒளியிைன ைடய ேபரணிகலங்கைள ைடயராய் வி ப்பம் அழகுெபற்ற1ெபாிய 
இளைமயிைன ைடய ெபண் ர். 
 
    தாம் யங்கி ணர்ந்  ஓம்பினர் தழீஇ-(462)-தாம் யங்கு தைலச்ெசய்  கூ ப் 
பா காக்குங் கணவைர ங் கூட் க்ெகாண் , 
 
    2தா  அணி தாமைர ேபா  பி த்தாங்கு (463) ஒள் கு  மாக்கைள (461) தழீஇ 
(462)-தா ேசர்ந்த ெசவ்வித்தாமைரப் ைவப் பி த்தாற் ேபால் ஒள்ளிய 
சி பிள்ைளகைள ம் எ த் க்ெகாண் , 
 
    தா ம் அவ ம் ஓராங்கு விளங்க (464)-தா ம் கணவ ம் பிள்ைளக ம் ேசரச் 
சீலத்தாேல விளங்கும்ப யாக, 
 
    466-7. [ வினர் ைகயினர் ெதா வனர் பழிச்சிச், சிறந்  :] வினர் ைகயினர் 
ெதா வனர் சிறந்  பழிச்சி- ைசக்குேவண் ம் விைன ைடயராய்த் 

பங்கைள ைடயராய் வணங்கினராய் மிகுத் த் தித் , 
 
    467. றங்காக்கும் கட ள் பள்ளி ம்-பா காத்  நடத் ம் ெபௗத்தப் பள்ளி ம், 
 
    468. சிறந்த ேவதம் விளங்க பா  அதர்வேவதம் ஒழிந்த தன்ைமப்பட்ட 
3ேவதங்கைளத் தமக்குப் ெபா ள் ெதாி ம்ப ேயாதி, 
 
    அதர்வம் 4தைலயாயேவாத்தன்ைம 5ெபா ளிற்கூறினாம். 
    --------- 



 132

        1 ேபாிளம்ெபண்ப வெமன்ப  மகளி ைடய ேபைதப்ப வம் த ய 
ஏ ப வங்க ெளான் . 
        2 (பி-ம்.) 'தாதவிழ்' 
        3 ேவதங்கள் ன்ேற ெயன்ப ம் அதர்வேவதம் மந்திரசாைக ெயன்ப ம் இங்ேக 
அறியற்பாலன ; " ம் ைற யா ம் வணங்கப்ப கின்ற க்கணக்கன்" 
(ெபான்வண்ணத். 87) என்ப ம், "த்ாிேவத ேபாத காரணன்" (தக்க. 380) என்ப ம், 
அதன் உைரயாசிாியர் அதற்கு, 'திாிேவதெமன்ற  : ற்ேறேவதம் ; நாலாவ  
மந்திரசாைகயான அதர்வேவதம் ; திைரேவதா என்ப  ஹலா தம்'என்ெற திய 
விேசட உைர ம் இங்ேக உணரத்தக்கைவ. 
        4 "இ க்கும் யசு ம் சாம ம் : இைவதைலயாய ஓத் . இைவேவள்வி 

த யவற்ைற விதித்த ன் இலக்கண மாய், வியாகரணத்தாற் காாியப்ப த ன் 
இலக்கிய மாயின. அதர்வம் ஆறங்க ம் த ம ம் இைடயாய ஓத் . அதர்வ ம் 
ஒ க்கங்கூறா  ெப ம்பான்ைம ம் உயிர்கட்கு ஆக்கேமயன்றிக் ேக சூ ம் 
மந்திரங்க ம் பயிற ன் அவற்ேறா  கூறப்படாதாயிற் " (ெதால். றத். சூ. 20, ந.) 
        5 (பி-ம்.) 'ெபா ளிய ல்' 
    --------- 
 
    469. வி  சீர் எய்திய ஒ க்கெமா  ணர்ந் -வி மிய தைலைமேயா  ெபா ந்தின 
யாகங்கள் த ய ெதாழில்கேளாேட1சிலகாலம் ெபா ந்தி, 
 
    470. நிலம் அவர் ைவயத் -நால்வைகநிலங்களமர்ந்த உலகத்ேத 
 
    ஒ  தாம் ஆகி-ஒன்றாகிய பிரமம் தாங்கேளயாய், 
 
    471. உயர் நிைல உலகம் இவண் நின்  எய் ம்-உயர்ந்த நிைலைமைய ைடய 
ேதவ லகத்ைத இவ் லகிேல நின் ேச ம், 
 
    472. அறம் ெநறி பிைழயா அன்  உைட ெநஞ்சின்-த மத்தின் வழி 
ஒ கால ந்தப்பாத பல் யிர்கட்கும் அன் ைடத்தாகிய ெநஞ்சாேல, 
 
    473. ெபாிேயார் ேமஎய்-சீவன் த்தராயி ப்பாாிடத்ேத சில காலம் ெபா ந்திநின் , 
 
    2இனிதின் உைற ம்-ஆண் ப்ெபற்ற ட் ன்பத்தாேல இனிதாகத் தங்கும் பள்ளி 
(474), 
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    474. [குன் குயின் றன்ன வந்தணர் பள்ளி ம் :] 
 
    குன்  குயின்றன்ன பள்ளி ம்-மைலைய உள்ெவளியாகவாங்கி 
இ ப்பிடமாக்கினாற் ேபான்ற பிரமவித் க்களி ப்பிட ம், 
 
    3அந்தணர்-ேவதாந்தத்ைத எக்கால ம் பார்ப்பார், 
 
    அந்தணர் (474) பா  (468) அன் ைடெநஞ்சாேல (472) ேதவ லகத்ைதெயய் ம் 
(471) ஒ க்கத்ேதாேட சிலகாலம் நின்  (469) பின்னர் ேவதாந்தத்ைத 

ணர்ந் ெபாிேயாைர ேமஎய் (473) ைவயத்ேத ஒ தாமாகி (470) உைற ம் (473) 
பள்ளி ம் (474) என க்க. 
    ----- 
        1 "ஒ க்கத்  நீத்தார்" (குறள், 21) என்பதன் உைரயிற் பாிேமலழகர், 'தமக்குாிய 
ஒ க்கத்தின் கண்ேண நின்  றந்தார்' என் ம், விேசட உைரயில், 'தமக்கு உாிய 
ஒ க்கத்தின் கண்ேண நின்  றத்தலாவ  : தத்தம் வ ணத்திற்கும் நிைலக்கும் உாிய 
ஒ க்கங்கைள வ வாெதா க அறம் வள ம் ; அறம் வளரப் பாவந்ேத ம் ; 
பாவந்ேதய அறியாைம நீங்கும் ; அறியாைம நீங்க நித்த அநித்தங்கள  
ேவ பாட் ணர் ம், அழிதன் மாைலயவாய இம்ைம ம ைமயின்பங்களி வர்ப் ம், 
பிறவித் ன்பங்க ம் ேதான் ம் ; அைவ ேதான்ற ட் ன்கண் ஆைச ண்டாம் ; 
அஃ ண்டாகப் பிறவிக்குக் காரணமாகிய ேயாக யற்சி ண்டாம்; அஃ ண்டாக 
ெமய் ணர்  பிறந்  றப்பற்றாகிய எனெதன்ப ம் அகப்பற்றாகிய யாெனன்ப ம் 
வி ம். ஆகலான் இவ்விரண்  பற்ைற ம் இம் ைறேய உவர்த்  
வி தெலனக்ெகாள்க' என் ம் எ தியைவ இங்ேக அறிதற்குாியன. 
        2 (பி-ம்.) 'இனிதினி ' 
        3 கு. 95, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    -------- 
 
    475-6. வண்  பட ப நிய ேதன் ஆர் ேதாற்றத்  ம் ைக ம்1சாவகர் பழிச்ச-
வண் கள் ப ம்ப  ப வ திர்ந்த ேதனி ந்த ேதாற்றத்ைத ைடய க்கைள ம் 

ைகயிைன ேமந்தி விரதங்ெகாண்ேடார் திக்க, 
 
    477-83. [ெசன்ற கால ம் 2வ உ மமய , மின்றிவட் ேடான்றிய ெவா க்கெமா  
நன்குணர்ந் , வான  நில ந் தா  ண ம், சான்ற ெகாள்ைகச் சாயா யாக்ைக, 
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யான்றடங் கறிஞர் ெசறிந்தனர் ேநான்மார், கல்ெபாளிந் தன்ன விட் வாய்க் 
கரண்ைடப், பல் ாிச் சிமி  நாற்றி நல்குவர :] 
 
    ெசன்ற கால ம் வ உம் அமய ம் (477) இன்  இவண் ேதான்றிய ஒ க்கெமா  
நன்கு உணர்ந்  (478) நல்குவர (483)-ெசன்ற காலத்ைத ம் வ கின்ற காலத்ைத ம் 
இன்  இவ் லகில் ேதான்றி நடக்கின்ற ஒ க்கத்ேதாேட மிக ணர்ந்  
உலகத்தார்க்குச் ெசால் தல் வ ம்ப , 
 
    வான ம் நில ம் தாம்  உண ம் (479) அறிஞர் (481)-ேதவ லைக ம் அதன் 
ெசய்ைககைள ம் எல்லாநிலங்களின் ெசய்திகைள ம் தாம் ெநஞ்சால் அறிதற்குக் 
காரணமான அறிஞர், 
 
    இஃ  எதிர்காலங்கூறிற் . 
 
    சான்ற ெகாள்ைக (480)-தமக்கைமந்த விரதங்கைள ம், 
 
    சாயா யாக்ைக (480)-அவ்விரதங்க க்கு இைளயாத ெமய்யிைன ம் உைடய 
அறிஞர் (481), 
 
    ஆன்  அடங்கு அறிஞர் (481)-கல்விகெளல்லாம் நிைறந்  களிப்பின்றி அடங்கின 
அறிவிைன ைடயார், 
 
    3ெசறிந்தனர் (481)-ெந ங்கினவ ைடய ேசக்ைக (487) என்க. 
 
    ேநான்மார் (481)-ேநாற்ைகக்கு, 
 
    கல் ெபாளிந்தன்ன இட்  வாய் கரண்ைட (482) பல் ாி சிமி  நாற்றி (483)-
கல்ைலப் ெபாளிந்தாற்ேபான்ற இட் ய வாைய ைடய 4குண் ைகையப் பல 
வடங்கைள ைடய றியிேல க்கிச் ெசறிந்தன (481) ெரன்க. 
    ---------- 
        1 சாவகர்-ைசனாில் விரதங்காக்கும் இல்லறத்தார் ; இவர் உலக 
ேநான்பிகெளன ம் கூறப்ப வர் ; சிலப். 15:153. 
        2 (பி-ம்.) 'வ உஞ்சமய ம்' 
        3 (பி-ம்.) 'ெசறிநர்' 
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        4 "உறித்தாழ்ந்த கரக ம்" (க த். 9:2); "உறித்தாழ் கரகம்" (சிலப். 30:64, 90) 
    ---------- 
 
    484. கயம் கண்டன்ன-1குளிர்ச்சியாற் கயத்ைதக் கண்டாற் ேபான்ற, 
 
    வயங்கு உைட நகரத் -விளங்குதைல ைடய ேகாயி டத் ச் ேசக்ைக (487) என்க. 
 
    485. ெசம்  இயன்றன்ன ெச சுவர் ைனந் -ெசம்பாற் ெசய்தாெலாத்த ெசவ்விய 
சுவர்கைளச் சித்தி ெம தி, 
 
    486. ேநாக்கு விைச தவிர்ப்ப ேமக்கு உயர்ந் -கண் பார்க்கும் விைசையத் 
தவிர்க்கும்ப  ேமல்நில யர்ந் , 
 
    486-8. [ஓங்கி, யி ம்  சான்ற ந ம் ஞ் ேசக்ைக ம், குன்  பல குழீஇப் 
ெபா வன ேதான்ற :] 
 
    குன்  பல குழீஇ ெபா வான ேதான்ற ஓங்கி-மைலகள் பல ம் திரண்  
ெபா வனேபாலத் ேதான்ற உயர்ந்  வயங்குைட நகரம் (484) என்க. 
 
    இ ம்  சான்ற ந   ேசக்ைக ம்-அதிசயம் அைமந்த நறிய க்கைளச் 
சூழ ைடய அமணப்பள்ளி ம், 
 
    ேசக்கப்ப ம் இடத்ைதச் ேசக்ைக ெயன்றார். இவர்கள் வ த்த மறப்பறித்  
வழிப தற்குப் பல க்கைளச் சூழ ஆக்குத ன் ந ம் ஞ் ேசக்ைக ெயன்றார். 
 
    ைனந்  (485) உயர்ந்  (486) ேதான்ற (488) ஓங்கிச் (486) சாவகர் பழிச்ச (476) 
வயங்குதைல ைடய நகரத்திடத் க் (484) ெகாள்ைகயிைன ம் 
யாக்ைகயிைன ைடய (480) அறிஞர் (481) உணர்ந்  (478) நல்குவர (483) 
ேநான்மார் (481) சிமி யிேலநாற்றிச் (483) ெசறிந்தன ைடய (481) ேசக்ைக ெமனக் 
கூட் க. 
 
    489. அச்ச ம்-ந வாகக்கூ வேரா கூறாேராெவன்  அஞ்சி வந்த அச்சத்ைத ம், 
 
    அவல ம்-அவர்க்குத் ேதால்வியால் ெநஞ்சிற்ேறான் ம் வ த்தத்ைத ம், 
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    ஆர்வ ம் நீக்கி-அவர்தம் ெநஞ்சுக தின ெபா ள்கண் ேமற்ேறான்றின 
பற் ள்ளத்திைன ம் ேபாக்கி, 
 
    என்ற , அவர்கள் ெநஞ்சுெகாள்ள விளக்கிெயன்றவா . 
 
    490. ெசற்ற ம் உவைக ம் ெசய்யா  காத் -ஒ  கூற்றிற் ெசற்றஞ் ெசய்யாமல் 
ஒ கூற்றில் உவைக ெசய்யாமல் ெநஞ்சிைனப் பா காத் , 
    ---------- 
        1 "கயம் க் கன்ன பயம்ப  தண்ணிழல்" (மைலப . 47) என்பதன் 
குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    --------- 
 
    491. ெஞமன் ேகால் அன்ன ெசம்ைமத்தாகி-

லாக்ேகாைலெயாத்த1ந நிைலைமைய ைடத்தாய், 
 
    492. சிறந்த ெகாள்ைக 2அறம் கூ  அைவய ம்-இக்குணங்களாற் சிறந்த 
விரதங்கைள ைடய த ம ைலச் ெசால் ந்திர ம், 
 
    493. ந  சாந்  நீவிய ேகழ் கிளர் அகலத்  ெபாிேயார் (495)-நறிய சந்தனத்ைதப் 

சிய நிறம் விளங்கும் மார்பின ைடய ெபாிேயார், 
 
    யாகத்திற்குச் சந்தனம் சுதல் மர . 
    ----------- 
        1 "ந நிைலெயன்ப  ஒன்ப  சுைவ ள் ஒன்ெறனநாடாக நிைல ள் 
ேவண்டப்ப ஞ் சமநிைல ; அஃதாவ , 'ெசஞ்சாந் ெதறியி ஞ் ெசத்தி ம் ேபாழி ம், 
ெநஞ்ேசார்ந் ேதாடா நிைலைம' ; அ  காம ெவகுளி மயக்கம் நீங்கிேனார் கண்ேண 
நிகழ்வ " (ெதால். ெமய்ப். 12, ேபர்) 
 
        2 "அறங்கூறைவயம்-த ம ன் ைறைமயின் அறங்கூ ம் 
த மாசனத்தார்"(சிலப். 5:135, அ யார். ) 
 
        3 யாகஞ்ெசய்  சுவர்க்கம் குதல், "பா ப் ெபற்ற பாிசில் : "நீர் ேவண் ய  
ெகாண்மின்' என 'யா ம் என் பார்ப்பனி ம் சுவர்க்கம் கல்ேவண் ம்' என, 
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பார்ப்பாாிற் ெபாிேயாைரக் ேகட்  ஒன்ப  ெப  ேவள்வி ேவட்பிக்கப் பத்தாம் 
ெப ேவள்வியிற் பார்ப்பாைன ம் பார்ப்பனிைய ம் காணாராயினர்" (பதிற், 

ன்றாம்பத்தின் இ திவாக்கியம்) என்பதிற் குறிப்பிடப்பட்ட பாைலக்ெகௗதமனார் 
சாிைதயா ம் உணரப்ப ம். 
    ---------- 
 
    494-8. [ஆ தி மண்ணி யவிர் கின் த் , மாவிசும்  வழங்கும் ெபாிேயார் ேபால, 
நன் ந் தீ ங் கண்டாய்ந் தடக்கி, யன்  மற  ெமாழியா  காத் ப், பழிெயாாீஇ 

யர்ந்  பாய் கழ் நிைறந்த :] 
 
    ஆ தி மண்ணி (494) மா விசும்  வழங்கும் ெபாிேயார் ேபால(495)-3யாகங்கைளப் 
பண்ணிப ெபாிய சுவர்க்கத்  ஏறப்ேபாம் அந்தணர் அரசைன அடக்குமா  ேபால, 
 
    நன் ம் தீ ம் கண்  ஆய்ந்  அடக்கி (496)-அரசனிடத் ள்ள நன்ைம ம் தீைம ம் 
ெநஞ்சத்தாேலகண்  அத்தீங்குகைளயாராய்ந்  அவற்றிேல ஒ காமலடக்கி, 
 
    அன் ம் அற ம் ஒழியா  காத்  (497)-சுற்றத்திடத் ச் ெசல் ம் 
அன் ம்எவ் யிர்க்கண் ம் நிக ம் த ம ம் ஒ கால ம்ேபாகாமல் தம்மிடத்ேத 
பாிகாித் , 
 
    பழி ஒாீஇ உயர்ந்த (498)-பழி தம்மிடத் வாராமல் நீக்கி அதனாேன 
ஏைனேயாாி ம் உயர்ச்சிெயய்தி, 
 
    பாய் கழ் நிைறந்த (498)-பரந்த கழ்நிைறந்த, 
 
    அவிர் கில் த்  (494)-விளங்குகின்ற1மயிர்க்கட் க்கட் , 
 
    499. ெசம்ைம சான்ற காவிதி மாக்க ம்-தைலைமயைமந்த2காவிதிப்பட்டங்கட் ன 
அைமச்ச ம், 
 
    500. அறன் ெநறி பிைழயா  ஆற்றின் ஒ கி-இல்லறத்திற்குக் கூறிய 
வழிையத்தப்பாமல் இல்லறத்திேல நடந் , 
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    501. கு  பல் கு வின் குன்  கண்டன்ன-அண்ணிய பல திரட்சிைய ைடய 
மைலகைளக் கண்டாற்ேபான்ற, 
 
    502. ப ந்  இ ந்  உகக்கும் பல் மாண் நல் இல்-ப ந்  இைளப்பாறியி ந்  
பின்  உயரப்பறக்கும் பலெதாழி ன் மாட்சிைமப்பட்ட நல்ல இல் ல், 
 
    503. பல் ேவ  பண்டெமா  ஊண் ம ந்  கவினி-பலவாய் ேவ பட்ட 
பண்டங்கேளாேட பல ண க ம் மிக்கு அழகுெபற் , 
 
    504. மைலய ம் நிலத்த ம் நீர ம் பிற ம்-மைலயிடத்தன ம் நிலத்திடத்தன ம் 
நீாிடத்தன ம் பிற இடத்தன மாகிய பண்ணியம் (506), 
 
    505. பல் ேவ  தி  மணி த்தெமா  ெபான் ெகாண் -பலவாய் ேவ பட்ட 
அழகிைன ைடய மணிகைள ம் த்திைன ம் ெபான்ைன ம் வாங்கிக்ெகாண் , 
 
    506. சிறந்த ேதஎத் -மணிக ம் த் ம் ெபான் ம் பிறத்தற்குச் சிறந்த 
ேதசத்தினின் ம் வந்த, 
 
    பண்ணியம் பகர்ந ம்-பண்டங்கைள விற்கும் வணிக ம், 
 
    ஊண்ம ந்  கவினிக் (503) குன் கண்டன்ன (501)நல்லஇல் ேல யி ந்  (502) 
ஆற்றிெனா கிச் (500) சிறந்தேதஎத் வந்த (506) தி மணி த்தெமா  
ெபான்ெகாண்  (505) பிற மாகிய (506) பண்டங்கைள விற்பா ெமன்க. 
 
    507. [மைழெயா க் கறாஅப் பிைழயா விைள ள் :] அறாஅ ஒ க்கு மைழ பிைழயா 
விைள ள்-இைடவிடாமற் ெபய்கின்ற மைழயால் தவறாத விைளதைல ைடயதாகிய 
ேமாகூர் (508), 
    ----------- 
        1 மயிர்க்கட் -தைலப்பாைக ; ல்ைல. 53, ந ; சீவக. 1558, ந. 
        2 காவிதிப்பட்டம் : "பாண் நாட் க் காவிதிப்பட்டம் எய்தி ேனா ம் ............... 

த ேயா மாய் ைட ேவந்தர்க்கு மகட்ெகாைடக்கு உாிய ேவளாளராம்" (ெதால். 
அகத். சூ. 30, ந.) என்பதனால் இப்பட்டம் உயர்ந்த ேவளாளர் ெப வெதன்ப ம், 
"காவிதிப் " (ெதால். ெதாைக. சூ. 12, ந. ேமற்.) என்பதனால் இப்பட்டத்தினரணி ம் 
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ெவான் ண்ெடன்ப ம், "எட்  காவிதிப் பட்டந்தாங்கிய, மயி யன் மாதர்" (ெப ங். 
2. 3:144-5) என்பதனால் இப்பட்டம் மகளி ம் ெப தற்குாியெதன்ப ம் 
அறியப்ப கின்றன. 
    -------- 
 
    508. பைழயன் ேமாகூர்-பைழயெனன் ம் கு நிலமன்ன ைடய ேமாகூாிடத் , 
 
    508-9. [அைவயகம் விளங்க, நான்ெமாழிக் ேகாசர் ேதான்றி யன்ன :] அைவ அகம் 
விளங்க நாற்ேகாசர் ெமாழி ேதான்றி அன்ன-நன்மக்கள் திரளிடத்ேத விளங்கும்ப  
அறியக்கூறிய நான்குவைகயாகிய ேகாசர் வஞ்சினெமாழியாேல விளங்கினாற்ேபான்ற, 
 
    510. தாம் ேமஎந்ேதான்றிய நால் ெப  கு ம்-தம  ெமாழியால் தாம் 
ேமலாய்விளங்கிய நால்வைகப்பட்ட ெபாிய திர ம், 
 
    ஐம்ெப ங்கு வில் அைமச்சைரப்பிாித்  ற்கூறினைமயின், ஈண்  ஏைன 
நாற்ெப ங்கு ைவ ங்கூறினார். ஐம்ெப ங்கு வாவன: "அைமச்சர் ேராகிதர் 
ேசனா பதியர், த ெராற்ற ாிவெரன ெமாழிேப"; இளங்ேகாவ க ம்,1"ஐம்ெப ங் 
கு  ெமண்ேப ராய ம்" என்றார். 
 
    511. [ேகா ேபாழ் கைடந ம் :] ேபாழ் ேகா  கைடந ம்-2அ த்த சங்ைக வைள 

த யனவாகக் கைடவா ம், 
 
    தி மணி குயின ம்-அழகிய மணிகைளத் ைளயி வா ம், 
 
    512. சூ  உ  நல் ெபான் சுடர் இைழ ைனந ம்-சு த ற்ற நன்றாகிய 
ெபான்ைன விளங்கும் பணிகளாகப்பண் ந் தட்டா ம், 
 
    513. ெபான் உைர காண்ம ம்-3ெபான்ைன ைரத்த ைரைய அ தியி ம் 
    ெபான்வாணிக ம், 
 
    க ங்கம் பகர்ந ம்- ைடைவகைள விற்பா ம், 
 
    514. ெசம்  நிைற ெகாண்ம ம்-ெசம்  நி க்கப்பட்டதைன வாங்கிக் ெகாள்ேவா ம், 
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    வம்  நிைற ந ம்-கச்சுக்கைளத் தம் ெதாழின் ற் ப்பட வா ம், 
 
    515. ம் ைக ம் ஆ ம் மாக்க ம்- க்கைள ம் 4சாந்ைத ம் நன்றாக ஆராய்ந்  
விற்பா ம், 
    -------------- 
        1 சிலப்பதிகாரம், 5:157. 
        2 ம ைரக் 316, பார்க்க. 
        3 "ெபாலந்ெதாி மாக்கள்" (சிலப். 14:203) என்பதன் உைரயில், 'ெபாற்ேபதத்ைதப் 
பகுத்தறி ம் ெபான்வாணிகர்' (அ யார்.) என்  எ தியி த்தல் ெபான்வாணிகர் 
இயல்ைப விளக்கும். 
        4 சாந் -சந்தனக்கட்ைட ; ைக என்ற லத்திற்குப் ைகக்கப்ப ம் உ ப்பாகிய 
சாந்ெதன்  இவ் ைரயாசிாியர் ெபா ள் ெகாண்டவாேற, " ம் ைக ம்" (சிலப். 
5:14) என்ற விடத் ப் ைகெயன்பதற்கு, "மயி க்குப் ைகக்கும் அகில் தலாயின" 
(அ ம்பத.), ' ைக ப் ' (அ யார்.) என்  பிற ம் ெபா ள் கூ தல் இங்ேக 
அறியத்தக்க . 
    --------- 
 
    516-7. [எவ்வைகச் ெசய்தி  வமங் காட் , ண்ணிதி ணர்ந்த :] எ வைக 

ண்ணிதின் உணர்ந்த ெசய்தி ம் உவமம் காட் -பலவைகப்பட்ட கூாிதாக ணர்ந்த 
ெதாழில்கைள ம் ஒப் க் காட் , 
 
    சித்திரெம வார்க்கு வ வின்ெறாழில்கள் ேதான்ற எ தற்காிெதன்ப பற்றிச் 
ெசய்தி ெமன்றார். 
 
    517-8. 1 ைழந்த ேநாக்கின் கண் ள் விைனஞ ம்-கூாிய அறிவிைன ைடய 
சித்திரகாாிக ம், 
    ேநாக்கினார்கண்ணிடத்ேத தம் ெதாழிைலநி த்த ற் கண் ள் விைனஞெரன்றார். 
 
    பிற ம் கூ -யான் கூறப்படாேதா ம் திரண் , 
 
    519-20. ெதள் திைர அவிர் அறல் க ப்ப ஒள் பல் குறிய ம் ெந ய ம் ம  த உ 
விாித் -ெதளிந்த திைரயில் விளங்குகின்ற அறைலெயாப்ப ஒள்ளிய பலவாகிய 
சிறியன ம் ெந யன மாகிய ம ப் ைடைவகைளக் ெகாண்  வந்  விாித் , 
 
    ம த்த  அற க்குவைம. 
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    521. சிறிய ம் ெபாிய ம் 2கம்மியர் குழீஇ-சிறிேயா ம் ெபாிேயா மாகிய 
ெநய்தற்ெறாழிைலச் ெசய்வார் திரண் , 
 
    522. நால் ேவ  ெத வி ம் கால் உற நிற்றர-நான்காய் ேவ பட்ட 
ெத கேடா ம்3ஒ வர்காேலா  ஒ வர்கால் ெந ங்க நிற்றைலச்ெசய்ய, 
 
    கம்மியர் (521) விாித் க் (520) குழீஇ (521) நிற்றைலச்ெசய்ய, 
 
    இஃ  அந்திக்கைடயில் ெத விற் ைடைவவிற்பாைரக் கூறிற் . 
 
    ேகாயிைலச்சூழ்ந்த ஆடவர்ெத  நான்காத ன்,4நால்ேவ  ெத ெவன்றார். இனிப் 
ெபான் ம் மணி ம் ைடைவக ம் 5க ஞ்சரக்கும் விற்கும் 
நால்வைகப்பட்டவணிகர்ெத ெவன் மாம். 
    --------- 
        1 " ைழ லம்-பல ல்களி ஞ்ெசன்ற அறி " (குறள், 407, பாிேமல்.) என்பைத 
ஆராய்க. 
        2 கம்மியர் : கர்மியர் என்பதன் சிைதெவன்பர் ; ெதாழில் ெசய்ேவாெரன்ப  அதன் 
ெபா ள். 
        3 "தாெளா  தாண் ட்ட ................... நீெளாளி மணி தி நிரந்தாித் தனசனேம" 
(விநாயக. நகரப். 95) 
        4 "நால் ேவ  ெத ம்-அந்தணர் அரசர் வணிகர் ேவளாளெரனச் 
ெசால்லப்பட்டாாி க்கும் நான்காய் ேவ பட்ட ெத க்க ம்" (சிலப். 14:212, 
அ யார்.) என்பர். 
        5 க ஞ்சரக்கு-கூலங்கள்; சிலப். 5:23, அ ம்பத. 
    ---------- 
 
    523-5. ெகா  பைற ேகா யர் க ம்  உடன் வாழ்த் ம் தண் கடல் நாடன் ஒள்  
ேகாைத ெப  நாள் இ க்ைக-கண்கள்வைளந்த பைறயிைன ைடய கூத்த ைடய 
சுற்றம் ேசரவாழ்த் ம் குளிர்ந்த கடல் ேசர்ந்த நாட்ைட ைடயவனாகிய ஒள்ளிய 
பனந்தாைர ைடய ேசர ைடய ெபாியநாேளாலக்க இ ப்பிேல, 
 
    525-6. வி மிேயார் குழீஇ விைழ  ெகாள் கம்பைல க ப்ப கல்ெலன (538) 
எல்லாக்கைலகைள ணர்ந்த சீாிேயார் திரண்  அவன் ேகட்பத்1த க்கங்கைளக்கூறி 
வி ம் தல்ெகாண்ட ஆரவாரத்ைதெயாப்பக் கல்ெலன்ற ஓைச நடக்க, 
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    பலசமயத்ேதா ம் தம்மிற்றாம் மா பட் க்கூ ந் த க்கத்ைதச் ேசரக் கூறக் 
ேகட் க்கின்ற2கம்பைலேபாலெவன்றார். 
 
    526. பல டன்-கூறாதன பல ற் டேன, 
 
    527. ேச ம் நாற்ற ம் பலவின் சுைள ம்-ேத ம் நாற்ற ம் உைடயவாகிய 
பலாப்பழத்தின் சுைள ம், 
 
    ேசெறன்றார், சுைளயி க்கின்ற ேதைன. 
 
    528. ேவ  பட கவினிய 3ேதம் மா கனி ம்-வ  ேவ பட அழகுெபற்ற இனிய 
மாவிற்பழங்கைள ம், 
 
    'ேச  நாற்ற ம் ேவ படக் கவினிய, பலவின் சுைள ந் ேதமாங் கனி ம்' என் ம் 
பாடம். 
 
    529. பல் ேவ  உ விற் கா ம்-பலவாய் ேவ பட்ட வ விைன ைடய பாகற்காய் 
வாைழக்காய்4வ ணங்காய் த யகாய்கைள ம், 
 
    பழ ம்-வாைழப்பழம் ந்திாிைகப்பழ த ய பழங்கைள ம், 
 
    530-31. ெகாண்டல் வளர்ப்ப ெகா  வி  கவினி ெமல் பிணி அவிழ்ந்த கு  றி 
அடகும்-மைழ ப வத்ேத ெபய்  வளர்க்ைகயினாேல ெகா கள்விட்  அழகுெபற்  
ெமல் ய சு ள்விாிந்த சிறிய இைலகைள ைடய இைலக்கறிகைள ம், 
 
    ெகா ெயன்றார், ஒ ங்குபட வி கின்ற கிைளகைள. 
 
    532. [அமிர்தியன் றன்ன தீஞ்ேசற் க் க ைக ம் :] தீ ேச  அமிர்  இயன்றன்ன 
க ைக ம்-இனிய பாகினாற்கட் ன அமிர்தம் ேதறாகநீண்டாற்ேபான்ற 
கண்டச க்கைரத் ேதற்ைற ம், 
 
    533. கழ் ப  பண்ணிய ெப  ஊன் ேசா ம்- கழ்ச்சிகள் உண்டாகச்சைமத்த 
ெபாிய இைறச்சிகைள ைடய ேசாற்ைற ம், 
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    ---------- 
        1 ேசரனைவ ந் த க்க ம் : மணி. 26:63-4. 
        2 "கல்வியிற் றிகழ்கணக் காயர் கம்பைல" என்றார் கம்ப ம். 
        3 ேதமாெவன்ப  மாவில் ஒ  சாதிெயன்பர். 
        4 வ ணங்காய்-கத்தாிக்காய் ; "வ ணங்காய் வாட் ம்" (தனிப்.) 
    ---------- 
 
    534. கீழ் ெசல 1 ழ்ந்த கிழங்ெகா -பார் அளவாக ழ்ந்த கிழங்குடேன, 
 
    534-5. [பிற , மின்ேசா  த நர் பல்வயி கர :] பல் வயின் கர இன் ேசா  
பிற ம் த நர்-பலவிடங்களி ம் அ பவிக்க இனிய பாற்ேசா  பால் 

த யவற்ைற ங் ெகாண் வந்  இ வாாிடத்  எ ந்த ஓைச ம், 
 
    என்ற , ேசாறி ஞ்சாைலகைள. 
 
    536-44. வா ைத ெய த்த வளித  வங்கம், பல்ேவ  பண்டமிழித ம் பட் னத், 
ெதால்ெல னிமிழிைச மானக் கல்ெலன, நனந்தைல விைனஞர் கலங்ெகாண்  ம கப், 
ெப ங்கடற் குட்டத் ப் ல த்திைரேயாத, மி ங்கழி ம விப் பாயப் ெபாிெத ந், 

ெக  பானாள் வ வன ெபயர்த ற், பல்ேவ  ள்ளி னிைசெய ந் தற்ேற, 
யல்லங்கா  யழித  கம்பைல :] 
 
    நன தைல விைனஞர் கலம் ெகாண்  ம க (539)-அகன்ற இடத்ைத ைடய 
ேதசங்களில் வாணிகர் ஈண் ச்ெசய்த ேபரணிகலங்கைளக் ெகாண் ேபாதல் 
காரணமாக, 
 
    வால் இைத எ த்த வளி த  வங்கம் (536)-நன்றாகிய பாய்விாித்த காற் க்ெகாண்  
வ கின்ற மரக்கலம், 
 
    ெப  கடல் குட்டத்  ல  திைர ஓதம் (540) இ  கழி ம விய பாயெபாி  எ ந்  
(541) உ  ெக  பால்நாள் வ வன (542)-ெபாிய கடல்சூழ்ந்த இடத்தினின் ம் 

லானா ந் திைரைய ைடய ஓதம் காிய கழியிற் கார் கத்ேதேயறிப் பரக்கின்ற 
அளவிேல மிக்ெக ந்  அச்சம்ெபா ந்திய 
 
    ந வியாமத்ேத வ கின்றவற்றின் பண்டம் (537) என்க. 
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    2 ெபாிெத ந்ெதன்றார், பா ம்வாங்கிச் சரக்கும்பறியாமல் வ கின்றைம ேதான்ற 
ஓதம விப்பாயெவன்றார், அவ்ேவாதேவற்றத்திேல கழியிேல வ ெமன்ப ணர்த்தற்கு. 
 
    பல் ேவ  பண்டம் இழித ம் பட் னத்  (537) ஒல்ெலன் இமிழ் இைச மான (538)-
வங்கம்வ கின்றவற்றிற் பலவாய் ேவ பட்ட 
    ----------- 
        1 ழ்ந்த-கீேழ வளர்ந்த ; " ழ்ந்தன-கீேழ வளர்ந்தன" (மைலப . 128, ந.); 
" ழ்க்கும்ேம-தாழவி க்கும்" (109:6) என்பர் றநா ற் ைரயாசிாியர். 
        2 "மீப்பாய் கைளயா  மிைசப்பரந் ேதாண்டா , காஅர்ப் குந்த ெப ங்கலம்" 
( றநா. 30:11-2) என்ப ம், 'பாய் கைளயா  பரந்ேதாண்டெதன்பதனால் ைற 
நன்ைம கூறியவாறாம்' என்ற அதன் விேசட உைர ம் இங்ேக அறிதற்குாியன. 
    --------- 
 
    சரக்கு இறங்குதைலச் ெசய் ம் பட் னத்  ஒல்ெலன ழங்குகின்ற 
ஓைசையெயாக்க, 
 
    ம குதற்குவந்த வங்கம் குட்டத்தினின் ம் வ வனவற்றிற் பண்டமிழி ம் 
பட் னத்  ஓைசமானெவன்க. 
 
    ெபயர்த ன் (542) பல் ேவ  ள்ளின் இைச எ ந்தற்  (543)1இைரைய நிைறய 
ேமய்ந்  பார்ப்பிற்கு இைரெகாண்  அந்திக்காலத்  மீ த ற் பலசாதியாய் 
ேவ பட்ட பறைவகளிேனாைச எ ந்த தன்ைமத் , 
 
    அல் அங்கா  2அழி த  கம்பைல (544)-அந்திக்காலத் க் கைடயில் 
மிகுதிையத்த கின்ற ஓைச, 
 
    கட ட்பள்ளியிடத் ம் (467) அந்தணர் பள்ளியிடத் ம் (474) ேசக்ைகயிடத் ம் 
(487) அைவயத்திடத் ம் (492) காவிதிமாக்களிடத் ம் எ கின்ற ேவாைச (499) 
ேகாைத (524) யி க்ைகயில் (525) விைழ ெகாள் கம்பைல க ப்பக் (526) கல்ெலன 
(538) என க்க. 
 
    பண்ணியம் பகர்நாிடத்ேதாைச ம் (506) நாற்ெப ங்கு விடத்ேதாைச ம் (510) 
பல்வயி கர இன்ேசா  (535) பிற ம் (534) த நாிடத்ெத ந்த ேவாைச ம் (535) 
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ேகா ேபாழ்கைடநர் (511) தலாகக் கண் ள்விைனஞாீறாக ள்ளா ம் 
பிற ங்கூ க் (518) கம்மிய ங்குழீஇ (521) நிற்றர (522) எ ந்தேவாைச ம் 
பட் னத்  (537) ஒல்ெலனிமிழிைச மானக்கல்ெலன (538) என க்க. 
 
    இங்ஙன த்தபின், நியமத்  (365) அல்லங்கா யில் அழித  கம்பைல (544) 

ாியங்கறங்குைகயினா ம் (460) கம்பைலக ப்பக் (526) கல்ெலன்ைகயினா ம் 
(538) ஒல்ெலனிமிழிைசமானக்கல்ெலன்ைகயினா ம் (538) பல் ேவ ள்ளின் 
இைசெய ந்தற்ேற (543) எனச்ேசர விைன க்க. 
 
    கல்ெலனெவன்பதைன இரண் டத்திற்குங்கூட் க. 
 
    3இவ்ேவாைசகளின் ேவ பா கைள ேநாக்கிப் 
பல்ேவ ள்ேளாைசகைளஉவமங்கூறினார். 
    ----------- 
        1 "ஞாயி  பட்ட வகல்வாய் வானத், தளிய தாேம ெகா ஞ்சிைறப் பறைவ, 
யிைற ற ேவாங்கிய ெநறியயன் மராஅத்த, பிள்ைள ள்வாய்ச் ெசாீஇய, விைரெகாண் 
டைமயின் விைர மாற் ெசலேவ" (கு ந். 92) 
        2 அழிெயன்ப  மிகுதிையக் குறித்தல், "அழி ம்-ெப கும்" (சீவக. 1193, ந.) 
"அழிபசி-மிக்கபசி" (குறள், 226, பாிேமல்.) என்பவற்றா ம் உணரப்ப ம். 
        3 "பாய ெதான்மரப் பறைவேபாற் பயன்ெகாள்வான் பதிெனண், ேடய மாந்த ங் 
கிளந்தெசாற் றிரட்சி" (தி விைள. தி நகரப். 67) 
    ------ 
 
    545-6. [ஒண்சுட ப்ெபாளி ம ங்கச் சினந்தணிந்  ெசன்ற ஞாயி  :] ஒள் சுடர் 
உ ப்  ஒளி சினம் தணிந்  ம ங்க ெசன்ற ஞாயி -ஒள்ளிய கிரணங்கைள ைடய 
ெவப்பத்ைத ைடய ஒளி சினம் மாறிக் குைற ம்ப  ஒ கப்ேபான ஞாயி , 
 
    546-7. நல் பகல் ெகாண்ட குட தல் குன்றம் ேசர-பின்னர் நன்றாகிய 
பகற்ெபா ைதச் ேசரக்ெகாண்  ேமற்றிைசயிடத்  அத்த கிாிையச் ேச ைகயினாேல, 
 
    547-9. குண தல் நாள் திர் மதியம் ேதான்றி நிலா விாி  பகல் உ  உற்ற இர  
வர-கீழ்த்திைசயிடத்ேத பதினா நாட்ெசன்  திர்ந்த நிைறமதி எ ந்  
நிலாப்பரக்ைகயினாேல பக ன்வ ைவெயாத்த இராக்காலம் வ ம்ப , 
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    549. நயந்ேதார்-கணவர்பிாித ற் கூட்டத்ைத வி ம்பியி ந்தார்க்கு, 
 
    550. காதல் இன் ைண ணர்மார்-தம்ேமற் காதைல ைடய தமக்கு இனிய 
கணவைரக்கூ தற்கு, 
 
    550-51. ஆய் இதழ் தண் ந  க நீர் ைணப்ப-ஆராய்ந்த இதழ்கைள ைடய 
குளிர்ந்த நறிய ெசங்க நீர்கைள மாைலகட் ம்ப யாக, 
 
    551. இைழ ைன உ-அணிகைள யணிந் , 
 
    552. நல் ெந  கூந்தல் ந  விைர குைடய-நன்றாகிய ெந ய மயிாிற் சின நறிய 
மயிர்ச்சந்தனத்ைத அைலத்  நீக்கும்ப யாக, 
 
    553. நரந்தம் அைரப்ப-கத் ாிைய அைரக்கும்ப யாக, 
 
    ந  சாந்  1ம க-நறிய சந்தனம் அைரக்கும்ப யாக, 
 
    554. ெமல் ல் க ங்கம் கமழ் ைக ம ப்ப-ெமல் ய லாற் ெசய்த 
க ங்கங்க க்கு மணக்கின்ற அகிற் ைகைய ஊட் ம்ப யாக, 
 
    555-6. ெபண் மகிழ்  உற்ற பிைண ேநாக்கு மகளிர் ெந  சுடர் விளக்கம் ெகாளீஇ-
குணச்சிறப்பால் 2உலகத் ப்ெபண்சாதி வி ப்ப ற்ற மான்பிைணேபா ம் 
ேநாக்கிைன ைடய மகளிர் ெந ய ஒளியிைன ைடய விளக்கிைனேயற்றி, 
    ---------- 
        1 ம க -அைரக்க ; ெந நல். 50, ந. 
        2 "ெபண்  மாண்ைம ெவஃகிப் ேப  ைலயினாைள", "ஆண் வி ப் ற்  
நின்றா ரவ்வைளத் ேதாளி னாேர" (சீவக. 587, 2447) என்பவற்றின் குறிப் ைரகைளப் 
பார்க்க. 
    --------- 
 
    556-8. [ெந நக, ெரல்ைல ெயல்லா ேநாெயா  குந் , கல்ெலன் மாைல நீங்க :] 
 
    ெந  நகர் எல்ைல எல்லாம்-ெபாிய ஊாிெனல்ைலயாகிய இடெமல்லாம், 
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    கல்ெலன் 1மாைல ேநாெயா  குந்  நீங்க-கல்ெலன் ம் ஓைசைய ைடய மாைல 
நயந்ேதார்க்கு (549) ேநாையச்ெசய்தேலாேட குந்  ேபாைகயினாேல 

ந்ைதயாமஞ்ெசன்றபின்ைற (620) என்க. 
 
    ெந நக (556) ெரல்ைலெயல்லாம் (557) மகளிர் (555) விளக்கங் ெகாளீஇக் (556) 
காத ன் ைண ணர்தற்குப் (550) ைன உத் ைணப்பக் (551) குைடய (552) 
அைரப்ப ம க (553) ம ப்ப (544) இர  வ ம்ப  (549) ஞாயி  (546) 
குன்றஞ்ேச ைகயினாேல (547) மாைல (558) நயந்ேதார்க்கு (549) ேநாெயா  குந்  
(557) பின்னர் நீங்க (558) ந்ைதயாமஞ்ெசன்றபின்ைற (620) எனக்கூட் க. 
 
    558. நா  ெகாள- ணர்ச்சிநீங்கிற்றாகத் தமக்கு உயிாி ஞ் சிறந்த நாைண 
தம்மிடத்ேத த த் க்ெகாள்ள, 
 
    559-61. [ஏழ் ணர் சிறப்பி னின்ெறாைடச் சீறியாழ்,2தாழ்பயற் கைனகுரல் க ப்பப் 
பண் ப்ெபயர்த் , ழ் ைண தழீஇ.] 
 
    ஏழ் ணர் சிறப்பின் இன் ெதாைட சி  யாழ் பண்  ெபயர்த் -
இைசேய ம்தன்னிடத்ேதகூ ன தைலைமயிைன ைடய இனிய நரம்பிைன ைடய 
சிறிய யாைழப் பண்கைள மாறிவாசித் , 
 
    ழ் ைண தழீஇ-தம்ைமவி ம்பின கணவைரப் ணர்ந்  நா க்ெகாள (558) 
 
    3பாட் க் காமத்ைதவிைளவித்த ன், யாைழவாசித்  ழ் ைண தழீஇ ெயன்றார். 
 
    561-2. [வியல்விசும்  கமழ நீர்திரண் டன்ன ேகாைத பிறக்கிட்  :] நீர் திரண்டன்ன 
ேகாைத வியல் விசும்  கமழ, பிறக்குஇட் - நீர்திரண்டாற்ேபான்ற 
ெவள்ளிய க்களாற்ெசய்த மாைலகைள அகற்சிைய ைடய விசும்பிேலெசன்  
நா ம்ப  ெகாண்ைடயிேல த் , 
    ----------- 
        1 மாைல ேநாெயா  குதல் : "மாைல ................. ேநாேய மாகுதல்", (கு ந். 64:2-
4) ; "மாைலேநாய் ெசய்தல்", "மாைல மலமி ந்தேநாய்" (குறள், 1226-7) 
        2 ெதால். ள்ளிமயங். சூ. 11, ந. ேமற். 
        3 "இைச ங் கூத் ங் காமத்திற்கு உத்தீபனமாக ன்" (சீவக. 2597, ந.); 
"கிைளநரம் பிைச ங் கூத் ங் ேகழ்த்ெத ந் தீன்ற காம, விைளபயன்" (சீவக. 2598) ; 
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"நஞ்சுெகாப் ளிக்கும் ேபழ்வாய் நாகைண றந்த நம்பி, கஞ்சநாண் மலர்வாய் ைவத்த 
கைழயிைச யமிழ்த மாாி, அஞ்ெசவி தவழ்த ேலா  மாய்ச்சியர் நிறத்  மாரன், 
ெசஞ்சிைல ப த் க் கான்ற ெசஞ்சரந் தவழ்ந்த மாேதா" (பாகவதம். 10. 12:6) ; 
"அவ்விய மதர்ேவற் கண்ணா ரந்தளிர் விரன டாத் ந், திவ்விய நரம் ஞ் ெசவ்வாய்த் 
தித்திக்கு ெமழா ந் தம்மிற், கவ்விய நீர் வாகிக் காைளயர் ெசவிக்கா ேலா , ெவவ்விய 
காமப் ைபங்கூழ் விைளதர வளர்க்கு மன்ேற" (தி விைள. தி நகரப். 52) 
    -------- 
 
    563. ஆய் ேகால் அவிர் ெதா  விளங்க சி-அழகிய திரட்சிைய ைடய 
விளங்குகின்ற ெதா  மிகவிளங்கும்ப  ைகைய சி மைன ெதா ஞ் ெசன்  
ெபாய்தலயர (589) என்க. 
 
    564. ேபா  அவிழ்  மலர் ெத  உடன் கமழ-அல ம்ப வமாக மலர்ந்த திய 
வி க்கள் ெத கெளங்கும் நாற, 
 
    565. ேம தகு தைகய மிகு நலம் எய்தி- ற்படப் பல டன் ணர்ந்த 

ணர்ச்சியாற்குைலந்த ஒப்பைனகைளப் பின் ம் ெப ைமத கின்ற 
அழகிைன ைடய மிகுகின்ற நன்ைம ண்டாக ஒப்பித் , 
 
    566-7. [ெப ம்பல் குவைளச் சு ம் ப  பன்மலர், திறந் ேமாந்தன்ன சிறந் கமழ் 
நாற்றத்  :] 
 
    திறந்  ேமாந்தன்ன சிறந்  கமழ் நாற்றத் -அலர்கின்ற ப வத்ேத1ைகயாலலர்த்தி 
ேமாந் பார்த்தாெலாத்த மிக்குநா கின்ற நாற்றத்திைன ைடய, 
 
    ெப  பல் குவைள சு ம்  ப  பல் மலர்-ெபாிய பலவாகிய ெசங்க நீாிற் 
சு ம் க க்கு அலர்கின்ற பல க்கைள ம், 
 
    568. [ெகாண்டன் மலர்ப் தன் மானப் ேவய்ந்  :] 
 
    ெகாண்டல் மலர் தல் மான ேவய்ந் -மைழக்குமலர்ந்த மலைர ைடய 
சி ற்ைறெயாக்கச் சூ , 
 
    -ஏைனப் க்கைள ம், 
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    பலநிறத் ப் க்கைள ெந ங்கப் ைனதல்பற்றிச் சி ற்ைற உவைம கூறினார். 
    ----------- 
        1 கு. 198-9, குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    --------- 
 
    569-72. [ ண்  ணாகம் வ க்ெகாள யங்கி, மாயப் ெபாய்பல கூட் க் கவ க் 
கரந் , ேசய  நணிய  நலனயந்  வந்த, விளம்பல் ெசல்வர் வளந்தப வாங்கி :] 
 
    ேசய ம் நணிய ம் நலன் நயந்  வந்த (571) இள பல் ெசல்வர் (572)-

றமண்டலத்தா ம் உள் ாி ள்ளா மாய்த் தம் ைடய வ வழைக வி ம்பிவந்த 
இைளயராகிய பல ெசல்வத்ைத ைடயாைர, 
 
    பல மாயம் ெபாய் கூட்  (570) ண் ண் ஆகம் வ  ெகாள யங்கி (569)-பல 
வஞ்சைனகைள ைடய ெபாய்வார்த்ைதகளாேல தற்கூட் க்ெகாண்  அவ ைடய 

ண்ணிய ண்கைள ைடய மார்ைபத் தம்மார்பிேல வ ப்ப ம்ப யாக யங்கிப் 
பின்னர், 
 
    கவ  கரந்  (570) வளம் தப வாங்கி (572)-அங்ஙனம்1அன் ைடயார்ேபாேல 

யங்கின யக்கத்ைத அவர்ெபா ள் த மள ம் மைறத்  அவ ைடய 
ெசல்வெமல்லாம் ெக ம்ப யாக வாங்கிக்ெகாண் , 
 
    573-4. ண் தா  உண்  வ   றக்கும் ெமல் சிைற வண்  இனம் மான-  
அல ங்காலமறிந்  அதன் ண்ணிய தாைத ண்  தாதற்ற வ விய ைவப் பின்னர் 
நிைனயாமல் றந் ேபாம் ெமல் ய சிறைக ைடய வண் ன்றிரைளெயாப்ப, 
 
    இ  ெதாழி வமம். 
 
    574-5. ணர்ந்ேதார் ெநஞ்சு ஏமாப்ப இன் யில் றந் -தம்ைம கர்ந்ேதா ைடய 
ெநஞ்சு கலக்க ம்ப  அவாிடத்  இனிய கூட்டத்ைத ேநராகக் ைகவிட் , 
 
    576. பழம் ேதர் வாழ்க்ைக பறைவ ேபால-ப மர ள்ள இடந்ேத ச் ெசன் , 
அவற்றின் பழத்ைதேய ஆராய்ந்  வாங்கி கர்தைலத் தமக்குத் ெதாழிலாக ைடய 

ள்ளினம்ேபால, 
 



 150

    தம் யிைரப் பா காக்கின்ற வாழ்க்ைகத்ெதாழிைல வாழ்க்ைகெயன்றார். 
 
    577-8. [ெகா ங்கு ச் ெசல்வ ம் பிற  ேமஎய, மணம் ணர்ந்ேதாங்கிய 
வணங்குைட நல் ல் :] 
 
    ெகா  கு  ெசல்வ ம் பிற ம் ேமஎய அணங்கு உைட நல் இல்-வளவிய 
கு யிற்பிறந்த ெசல்வ ம் அவர்களாற்ேறான்றிய பிறெசல்வ ம் ேமவப்பட்ட 
இல் ைற ெதய்வங்கைள ைடய நன்றாகிய அகங்களில், 
 
    2கு ச்ெசல்வெரன்றார், நான்குவ ணத்ைத ; பிறெரன்றார், அவர்களாற் ேறான்றிய 
ஏைனச்சாதிகைள. 
 
    578-9. மணம் ணர்ந்  ஓங்கிய ஆய் ெபான் அவிர் ெதா  பசு இைழ மகளிர்-
வைரந்  ெகாள்ளப்பட்  உயர்ச்சிெபற்ற ஓடைவத்த ெபான்னாற்ெசய்த விளங்குகின்ற 
ெதா யிைன ம் பசிய ணிைன ைடய மகளிர், 
 
    580. ஒள் சுடர் விளக்கத் -ஒள்ளிய விளக்கி ைடய ஒளியிேல, 
 
    பலர் உடன் வன்றி-பல ஞ் ேசரெந ங்கி, 
 
    581-2. நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆ ம் வானவமகளிர் மான-
நீலநிறத்ைத ைடய ஆகாயத்ேத ெநஞ்சமர்ந் விைளயா ம் ெதய்வ மகளிர் 
வ த் மா ேபால, 
    --------- 
        1. "ெமய்ப  மன்பி னார்ேபால வி ம்பினார்க் க த் ந் தங்கள், ெபாய்ப  
மின்பம்" (தி விைள. தி நகரப். 47) 
        2. ெபாிய. தி க்குறிப் . 99-103 ; தி விைள. தி நகரங்கண்ட. 45, பார்க்க. 
    ------- 
 
    582-3. கண்ேடார் ெநஞ்சு ந க்கு உ உ ெகாண்  மகளிர்-தம்ைமக் 
கண்ேடா ைடய ெநஞ்ைச வ த்த வித் ப் ெபா ள் வாங்குதைல ைடய 
பரத்ைதயர், 
 
    584-5. [யாம நல்யாழ் நாப்ப ணின்ற, ழவின் மகிழ்ந்தன ரா  :] யாமம் நல் யாழ் 
நாப்பண் தாழ்  அயல் கைன குரல் க ப்ப (560) நின்ற வின் மகிழ்ந்தனர் ஆ -
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தற்சாமத்தில் வாசித்தற்குாிய நன்றாகிய யாழ்க க்கு ந ேவ அவற்றிற்ேகற்பத் 
தாழ்ந்  தம் வயிற்ெசறிந்த ஓைசையெயாக்க நின்ற ழவாேல மனமகிழ்ந்தா , 
    தாழ்பயற் கைனகுரல் க ப்ப (560) என்  ன்னர்வந்ததைன இவ்விடத் க் 
கூட் க. 
 
    585-6. குண்  நீர் பனி ைற குவ  மணல்-ஆழ்ந்த நீாிைன ைடய குளிர்ந்த 

ைறயிடத் க் குவிந்த மண ேல, 
 
    ைனஇ-ெவ த் , 
 
    586-7. [ெமன்றளிர்க். ெகா ங்ெகாம்  ெகா தி :] ெகா ெகாம்  ெமல் தளிர் 
ெகா தி ெகா விய ெகாம் களினின்ற ெமல் ய தளிர்கைளப் பறித் , 
 
    587-8. [நீர்நைன ேமவர, ெந ந்ெதாடர்க் குவைள வ ம் ற வைடச்சி :] குவைள நீர் 
நைன ேமவர ெந  ெதாடர் வ ம்  உற1அைடச்சி-குவைளைய 
2நீர்க்கீழ ம் கேளாேட ெபா ந் தல்வரக் கட் ன ெந யெதாடர்ச்சிைய வ ம்பிேல 
வி ம்ப  உ த் , 
 
    589. மணம் கமழ் மைன ெதா ம் ெபாய்தல் அயர-மணநா கின்ற மைனேதா ம் 
ெசன்  ெபா ள் த தற்குாிய இைளயேரா  விைளயா தைலச்ெசய்ய, 
 
    அங்ஙனம் விைளயா  வசிகாித்  உற ெகாண்  ெபா ள்வாங்குதல் அவர்க்கு 
இயல் . 
 
    வானவமகளிர்மான (582) ெநஞ்சுந க்கு உக் ெகாண் மகளிர் (583) 
பல டன் வன்றிக் (580) குவ மண ேல (586) ழவின் மகிழ்ந்தனரா  (585) 
அதைன ைனஇக் (586) குவைளையயைடச்சிக் (588) ேகாைதைய (562) 
விசும் கமழப் (561) பிறக்கிட்  (562) இளம் பல்ெசல்வைரக் (572) கூட்  (570) 

யங்கிப் (569) பின்னர்க் கவ க் கரந்  (570) வளந்தபவாங்கித் (572) தா ண்  
றக்கும் (573) வண் னமான (574) இன் யில் றந்  (575) பின்ன ம் 

மிகுநலெமய்திச் (565) சு ம் ப பன்மலைர ம் (566) ஏைனப் க்கைள ம் தன்மான 
ேவய்ந்  (568) மலர் ெத டன் கமழத் (564) ெதா ைய சி (563) மணங்கமழ் 
மைனெதா ம் (589) பறைவேபாலச் (576) ெசன்  ெபாய்தலயர (589) எனக்கூட் க. 
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    ெசல்வ ம் பிற ம் ேமவப்பட்ட (577) அணங்குைடநல்ல இல் ேல மணம் 
ணர்ந்ேதாங்கிய (578) பாசிைழமகளிர் (579) ஒண்சுடர் விளக்கத்ேத (580) சீறியாைழப் 

(559) பண் ப்ெபயர்த்  (560) ழ் ைணதழீஇ (561) நா க்ெகாள (558) 
எனக்கூட் க. 
    ---------- 
        1. அைடச்சி -ெச கி ; சிலப். 14:77, அ யார். 
        2. "கீழ்நீர்ச் ெசவ்வ ம் " ( கு. 29) 
    -------- 
 
    590-91. கணம் ெகாள் அ ணர் கடந்த ெபாலம் தார் மாேயான் ேமய ஓணம் நல் 
நாள்-திரட்சிையக்ெகாண்டஅ ணைர ெவன்ற ெபான்னாற்ெசய்த 
மாைலயிைன ைடய மாைமைய ைடேயான் பிறந்த ஓணமாகிய நன்னாளில் 
ஊாி ள்ளாெர த்த விழவிடத்ேத, 
 
    592-5. [ேகாணந் தின்ற வ வாழ் கத்த, சாணந் தின்ற சமந்தாங்கு தடக்ைக, 
மறங்ெகாள் ேசாி மா ெபா  ெச வின், மாறா ற்ற வ ப்ப  ெநற்றி :] 
 
    மறம் ெகாள் ேசாி மா  ெபா  ெச வில் (594) மாறா  உற்றவ  ப  ெநற்றி (595)-
இற்ைறநாட் ேபார்ெசய் ெமன் க தி மறத்ைதக் ெகாண் க்கின்ற ெத களில் 
தம்மிற்றாம் மாற்றாய்ப்ெபா கின்ற ேபாாின் கண்ேண நின்ற அ மாறாைமயாற்பட்ட 
1வ வ வந்தின ெநற்றியிைன ம், 
 
    596. சு ம்  ஆர் கண்ணி ெப  கல்மறவர்-சு ம் கள் நிைறந்த 
2ேபார்ப் விைன ம் ெபாிய வி ப்பத்திைன ைடய மறவர், 
 
    அத்தி நாளிற்ெபா ம் 3ேசாிப்ேபார் கூறினார், அவ் ர்க்கு இயல்ெபன் . 
 
    597. [க ங்களி ேறாட்ட ன் :] 4ேகாணம் தின்ற வ  ஆழ் கத்த (592) சாணம் 
தின்ற சமம் தாங்கு தட ைக (593) க  களி  ஓட்ட ன்-ேதாட்  ெவட் ன வ  
அ ந்தின கத்ைத ைடயவாய்க் ெகாைலபழக்கும் ேபார்யாைன 
பலகா ெம த்தலால் த ம்பி ந்த 
 
    ேபாைரத்தாங்கும் ெபாிய ைகயிைன ைடய க ய களிற்ைற ஓட் ைகயினாேல, 
    ----------- 
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        1. " ள்ளிவ  ெசங்ைகெயா  ன்ைகபிடர் ெநற்றிேயா  சூட ெமன 
ெவண் பைடயால் ............ மல்லமர் ெதாடங்கி றேவ" (வி. பா. அ ச்சுனன் 
தவநிைல. 110) என்பதனால் ெநற்றி வ ப்ப த ன் காரணம் உணரப்ப ம். 
        2. ேபார்ப் - ம்ைப ; " ம்ைப-ேபார்ப் "( . ெவ. 241, உைர) 
        3. ேசாிப்ேபார் : "கூர்த  ேவல்வல்லார் ெகாற்றங்ெகாள் ேசாி தனிற், கார்த  
ேசாைலக் கபாலீச் சரமமர்ந்தா, னார்திைரநாள் காணாேத ேபாதிேயா ம்பாவாய்" 
(ேத. தி ஞா.) 
        4. ேகாணம்-ேதாட்  ; மணி. 18:163. 
    ------- 
 
    597-8. [கா ந ாிட்ட, ெந ங்கைரக் 1காழக நிலம்பர ப்ப :] கா நர் ெந  கைர 
காழகம் இட்ட பரல் நிலம் உ ப்ப-அவ்வியாைனக்கு ன்ேனேயா  அதன் 
விைசையக்கா ம் பாிக்காரர் அவ்வியாைன பி த் க்ெகாள் ங்காலத்  
ேமல்வாராமல் அஞ்சி மீ தற்குச் சைமப்பித்  ெந ய கைரைய ைடய 
நீலநிறத்ைத ைடய ைடைவகளிேல ைவத் ச் சிந்தின கப்பணம் நிலத்ேதகிடந்  
கால்கைளப்2ெபா க்கும்ப , 
 
    ெந ஞ்சி ள் ப்ேபால ைனபட இ ம்பால் திரளச்சைமத் த் வதற்கு 
யாைனயஞ்சுெமன்  அவர்ம யிேலைவத்த கப்பணத்ைதப்பரல் ேபாற ற் 
பரெலன்றார் ; "ேவழங் காய்ந்தனன் க க ந்திக் கப்பணஞ் சிதறி னாேன" (சீவக. 285) 
என்றார் பிற ம். 
 
    599. க  கள் ேதறல் மகிழ் சிறந்  திாிதர - க ய கட்ெடளிைவ ண்  
மகிழ்ச்சிமிக்குத் திாிதைலச் ெசய்ய, 
 
    ஓணநாளிற் (591) ெபா  வ ப்ப ம் ெநற்றி (595) த யவற்ைற ைடய மறவர் 
(596) மகிழ்சிறந்  (599) பர ப்பத் (598) திாிதர (599) எனக்கூட் க. 
 
    600. கணவர் உவப்ப தல்வர் பயந் -தம்கணவர் 3இம்ைம ம ைமயிற் 
ெப ம்பயன் ெபற்ேறெமன்  மகி ம்ப  பிள்ைளகைள ெபற் , 
    ----------- 
        1. காழகம்-நீலநிற உைட ; இ  காளகெமன ம் வழங்கும் ; "காளக ைடயினள் 
காளி கூ வாள்" (பாகவதம், 10. 1:81) 
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        2. ெபா த்தல்- ைளத்தல், "அண்டத் ைதப்ெபா த் தப் றத் தப்பினா லா ம்" 
(கம்ப. இரணியன். 4); இச்ெசால் ெபாதிர்த்தெலன ம் வழங்கும் ; "கைழப்ெபாதிர்ப்பத் 
ேதன்ெசாாிந் " (சீவக. 2778). 
        3. "இம்ைம லகத் திைசெயா ம் விளங்கி, ம ைம லக  ம வின் ெறய் ப, 
ெச ந ம் விைழ ஞ் ெசயிர்தீர் காட்சிச், சி வர்ப் பயந்த ெசம்ம ேலாெரனப், பல்ேலார் 
கூறிய பழெமாழி ெயல்லாம், வாேய யாகுதல்" (அகநா. 66:1-6) என்ப ம், "உாிைம 
ைமந்தைரப் ெப கின்ற யர் நீங்கி, இ ைம ம்ெபறற் ெகன்ப  
ெபாியவாியற்ைக" (கம்ப. 2. மந்திரப். 63) என்ப ம், "இைவயிரண் பாட்டா ம் 
நன்மக்கைளப்ெபற்றார் ெப ம் ம ைமப்பயன் கூறப்பட்ட ", "இைவ 

ன் பாட்டா ம் இம்ைமப்பயன் கூறப்பட்ட " (குறள், 63, 66, பாிேமல்.)என்பன ம் 
இங்ேக அறியத்தக்கன. 
    ------- 
 
    601. பைணந்  ஏந்  இள ைல அ தம் ஊற-பாலால் இடங்ெகாண்ேடந்திய 
இைளய ைல1பால்சுரக்கும்ப , 
 
    602-3. [ ல ப் னி  தீர்ந்  ெபா ந்த சுற்றெமா , வளமைன மகளிர் குளநீ ரயர:] 
 
    ல  னி  தீர்ந்  குளம் நீர் அயர - லானாற்றத்ைத ைடய ஈன்றணிைமநீங்கித் 
ெதய்வத்தின ளால் ஓாி க்க மற் க் குளத்  நீாிேல குளிக்ைகயினாேல, 
 
    2க  சூல் மகளிர் ேபணி (609)- தற்சூல்ெகாண்டமகளிர் இவ்வாேற 
இ க்கணின்றிப் தல்வைரப் பயத்தல் ேவண் ெமன்  ெதய்வத்ைதப் பரவிக் குைற 
தீர்ந்தபின், 
 
    ெபா ந்த சுற்றெமா  - மிக்க சுற்றத்தா டேன, 
 
    வளம் மைன மகளிர் - ெசல்வத்ைத ைடய மைன மகளிர், 
 
    இல் க்குங் கு ப்பிறந்த மகளிர். 
 
    604. திவ  ெமய் நி த்  ெசவ்வழி பண்ணி-வ க்கட் ைன யாழிற்றண் ேல கட் ச் 
ெசவ்வழிெயன் ம் பண்ைண வாசித் , 
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    திவ க் கூறேவ அதினரம் ம் கூறினார். 
 
    605. குரல் ணர் நல் யாழ் ழேவா  ஒன்றி-குரெலன் நரம்  கூ ன வன்னம் 
நன்றாகிய யா டேன ழ ம் ெபா ந்தி, 
 
    606. ண் நீர் ஆகுளி இரட்ட - ெமல் ய நீர்ைமயிைன ைடய சி பைற ெயா ப்ப, 
    பல டன்- ைசக்குேவண் ம் ெபா ள்கள் பலவற் டேன, 
 
    607. ஒள் சுடர் விளக்கம் ந் ற - ஒள்ளிய சுடர்விளக்கம் ற்பட, 
 
    மைடெயா  - பாற்ேபானக த ய ேசா கைள, 
 
    608. நல் மா மயி ன் ெமன்ெமல இய  - நன்றாகிய ெப ைமைய ைடய 
மயில்ேபாேல ெமத்ெதன நடந் , 
 
    609. [க ஞ்சூன் மகளிர் ேபணிக் ைகெதா  :] 
 
    ைக ெதா -ைகயாற்ெறா . 
 
    610. [ெப ந்ேதாட் சா னி ம ப்ப ெவா சார் :] ெப  ேதாள் சா னி ம ப்ப-ெபாிய 
ேதாளிைன ைடய1ேதவராட் ேயாேட ம ப்ப, 
 
    வளமைனமகளிர் சிலர் (603) தல்வர்ப்பயந்  (600) னி தீர்ந்  (602) 
குளநீரா தலாேல (603) அ கண்  க ஞ்சூன்மகளிர் ேபணிக் (609) குைறதீர்ந்தபின் 
ெபா ந்தசுற்றத்ேதாேட (602) பல டன் (606) சா னிேயாேட (610) பண்ணி (604) 
ஒன்றி (605) இரட்ட (606) இய ச்ெசன்  (608) ைகெதா  (609) மைடைய (607) 
ம ப்ப (610) எனக்கூட் க. 
    ---------- 
        1. பால்சுரக்கும்ப  நீரயர்ந்தாெரன்றார், ஈன்ற டன் மகளிர்க்குப் பால் 
சுரவாதாத ன் ; இ , "பால்ெசாாி ம் ப வத்தள ம் ெபாறாளாய்ப் பாைல வ ய 
வாங்கிெயன்க ; என்ற  மகப்பயந்ேதார்க்குப் பயந்தெபா ேத பால் சுரவாதாதலால்" 
(சீவக. 305, ந.) என்பதனால் உணரப்ப ம். 
        2. சி பாண். 148, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
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    ---------- 
 
    610. ஒ சார்-ஒ பக்கம், 
 
    611. அ  க  ேவலன் ெகா  வைளஇ-அாிய2அச்சத்ைதச் ெசய் ம் ேவலன் 
இவ்வி க்கண் கனால்வந்தெதனத் தான்கூறிய ெசால் ன்கண்ேண ேகட்ேடாைர 
வைளத் க்ெகாண் , பிள்ைளயார்ேவைல ெய த்த ன், 3ேவலெனன்றார். 
என்ற ,4கழங்கு ைவத் ப் பிள்ைளயாரால் வந்தெதன ற்கூறிப் பின் 
ெவறியா வெனன்  ஆ ம் ைறைம கூறிற் . 
 
    612. 5அாி கூ  இன் இயம் கறங்க-அாித்ெத ம் ஓைசைய ைடய 6சல்  கர  

த யவற்ேறாேடகூ ன இனிய ஏைனவாச்சியங்கள் ஒ யா நிற்க, 
    --------- 
        1. ேதவராட் -ெதய்வேமறப் ெபற்றவள் ; "கா ப  மகிழ ட்டத், தைலமரபின் 
வழிவந்த ேதவ ராட்  தைலயைழமின் " (ெபாிய. கண்ணப்ப. 47) 
        2. அச்சத்ைதச் ெசய் ெமன்ற  தைலவிக்கு அச்சத்ைதச் ெசய்தைலக் 
குறிப்பித்தப ; "தைலவி அஞ்சேவண் ய  இ வ ம் ஒட் க்கூறாமல் ெதய்வந்தான் 
அ ெமன்  ேகாட ன்" (ெதால். கள . சூ. 24, ந.) என்பைத உணர்க. 
        3. ேவலெனன் ம் ெபயர்க்காரணம், கு. 222-ஆம் அ யின் உைரயி ம் 
இவ்வாேற கூறப்பட்ட . 
        4. கழங்கு-கழற்ெகா க்காய் ; ேவலன்கழங்குைவத் ப் பார்த்த ம் பிற ம், 
"கட் ங் கழங்கி ம்ெவறிெயன வி வ ம், ஓட் ய திறத்தாற் ெசய்திக் கண் ம்" 
(ெதால். கள . சூ. 24) என்பதனா ம், அதன் உைரயா ம், "ெபய்ம்மணன் ற்றங் 
கவின்ெபற வியற்றி, மைலவான் ெகாண்டசிைனஇய ேவலன், கழங்கினா னறிகுவ 
ெதன்றால்" (ஐங். 248) என்பதனா ம் உணரப்ப ம். 
        5. அாி "அாிக்குரற்றட்ைட" (மைலப . 9) 
        6. சல் -இ  சல் ைகெயன ம் வழங்கும் ; சல்ெலன்ற ஓைச ைடத்தாதலால் 
இப்ெபயர் ெபற்றெதன்பர். கர -இ  கர ைகெயன ம் வழங்கும் ; கர  
கத்தினாற்ேபா ம் ஓைச ைடைமயின் இப்ெபயர் ெபற்ற ெதன்பர். இவ்விரண் ம் 
உத்தமக்க விகைளச் சார்ந்தைவ ; சிலப். 3:27, அ யார். பார்க்க. 
    --------- 
 
    612-4. [ேநர்நி த் க், கார்மலர்க் குறிஞ்சி சூ க் கடம்பின், சீர்மிகு ெந ேவட்பணி :] 
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    கார் மலர் குறிஞ்சி சூ -கார்காலத்தான் மலைர ைடயவாகிய குறிஞ்சிையச் சூ , 
 
    கடம்பின் சீர் மிகு ெந ேவள் ேநர் நி த்  ேபணி-கடம்  சூ தலால் அழகுமிகுகின்ற 

கைனச் ெசவ்விதாகத் தன்ெமய்க்கண்ேண நி த்தி வழிப ைகயினாேல, 
 
    த உ பிைண உ-மகளிர் தம் ட்ட விக் ைகேகாத் , 
 
    615. மன் ெதா ம் நின்ற குரைவ-மன் கேடா ம் நின்ற குரைவக் கூத் ம், 
 
    ேசாிெதா ம்-ேசாிகேடா ம் நின்ற, 
 
    616. உைர ம் - ைனந் ைரக ம், 
 
    பாட் ம்-பாட் க்க ம், 
 
    ஆட் ம்-பலவைகப்பட்ட கூத் க்க ம், 
 
    விைரஇ-தம்மிற் கலக்ைகயினாேல, 
 
    617. ேவ  ேவ  கம்பைல-ேவ ேவறாகிய ஆரவாரம், 
 
    ெவறி ெகாள்  மயங்கி-ஒ ங்குெகாண்  மயங்கப்பட் , 
 
    618. ேபர் இைச 1நன்னன் 2ெப ம் ெபயர் நன்னாள்-ெபாிய கைழ ைடய 
நன்னன் ெகாண்டா கின்ற பிறந்தநாளிடத் , 
 
    அவன்ெபயைர அந்நாள் ெப த ன், ெபயைரப்ெபற்ற நன்னாெளன்றார். 
 
    619. ேசாி விழவின் ஆர்ப்  எ ந்தாங்கு-ேசாிகளி ள்ளார் ெகாண்டா கின்ற 
விழாவாேல ஆரவாரெம ந்தாற்ேபால, 
 
    620. ந்ைத யாமம் ெசன்ற பின்ைற- ற்பட்டசாமம் நடந்த பின் , 
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    ெகாண் மகளிர் (583) ெபாய்தலயரப் (589) பாசிைழமகளிர் (579) ழ் ைணதழீஇ 
(561) நா க்ெகாள (558) மறவர் (596) மகிழ்சிறந்  திாிதரக் (599) க ஞ்சூன்மகளிர் 
ைகெதா  (609) ம ப்ப ஒ சார் (610) ெந ேவட் ேப ைகயினாேல (614) 
மன் ெதா நின்ற குரைவ ம் ேசாிெதா நின்ற (615) உைர ம் பாட் ம் ஆட் ம் 
விர ைகயினாேல (616) ேவ ேவ பட்ட கம்பைல (617) ேசாிவிழவின் 
ஆர்ப்ெப ந்தாங்கு (619) ெவறிெகாள்  மயங்கப்பட்  (617) ந்ைதயாமஞ் 
ெசன்றபின்ைற (620) எனக்கூட் க. 
 
    ஒ சார் (610) விைரஇ (616) என்க. 
    ------------ 
        1 நன்னன்-ஒ  கு நிலமன்னன். 
        2 சில பிரதிகளில், 'ெப ம்ெபயர் நன்னாள்' என்  இ ந்த . 
    -------- 
 
    621. பணிலம் க  அவிந்  அடங்க-சங்குகள் ஆரவாரெமாழிந்  அடங்கிக்கிடக்க, 
 
    621-2. காழ் சாய்த்  ெநாைட நவில் ெந  கைட அைடத் -சட்டக்காைல வாங்கிப் 
பண்டங்க க்கு விைலகூ ம் ெந யகைடையயைடத் , 
 
    622-3. மட மதர் ஒள் இைழ மகளிர் பள்ளி அயர-மடப்பத்திைன ம் ெச க்கிைன ம் 
ஒள்ளிய அணிகலங்கைள ைடய மகளிர் யி தைலச்ெசய்ய, 
 
    624-6. [நல்வாி யிறாஅல் ைர  ெமல்லைட, யயி ப் ற்ற வாடைம விசயங், 
கவெவா  பி த்த வைகயைம ேமாதகம் :] 
 
    விசயம் ஆ  அைம நல் வாி இறாஅல் ைர ம் ெமல் அைட-பாகிேல 
சைமத்தலைமந்த நல்லவாிகைள ைடய ேதனிறாைலெயாக்கும் ெமல் ய 
அைடயிைன ம், 
 
    கவெவா  அயிர் பி த்த வைக அைம உ ப்  உற்ற ேமாதகம்-ப ப் ம் 
ேதங்கா மாகிய உள்ளீ  (உள்ேள இடப்ெபற்ற ெபா ள்கள்) கேளாேட1கண்ட 
ச க்கைர கூட் ப்பி த்த வகுப்பைமந்த ெவம்ைம ெபா ந்தின அப்பங்கைள ம், 
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    627. தீ ேச  2கூவியர் ங்குவனர் உறங்க-இனிய பாேகா  ேசர்த் க்கைரத்த 
மாவிைன ைடய அப்பவாணிக ம் அவற்ேறாேடயி ந்  ங்குவனரா றங்க, 
 
    628. விழவின் ஆ ம் வயிாியர் ம ய-தி நாளின்கண்ேண கூத்தா ங் கூத்தர் 
அதைனெயாழிந்  யில்ெகாள்ள, 
 
    629. பா  ஆன்  அவிந்த பனி கடல் ைரய-ஒ நிைறந்தடங்கின 
 
    குளிர்ந்த கடைலெயாக்க, 
 
    630. பாயல் வளர்ேவார் கண் இனி  ம ப்ப-ப க்ைகயிேல யில்ெகாள்ளேவார் 
கண் இனிதாகத் யில்ெகாள்ள, 
 
    631. [பானாட் ெகாண்ட கங்கு ைடய  :] 
 
    பால் நாள் ெகாண்ட கங்குல்-பதிைனந்தாநாழிைகைய வாகக் ெகாண்ட கங்குல், 
 
    632-3. [ேப  மணங்கு ெகாண் டாய்ேகாற், கூற்றக்ெகாஃேறர் க ெதா  
ெகாட்ப :] 
 
    ேப ம் அணங்கும் உ  ெகாண்  க ெதா  ெகாட்ப-ேபய்க ம் வ த் ந் 
ெதய்வங்க ம் வ ெகாண்  க டேன சுழன் திாிய, 
 
    க -ேபயில் ஒ சாதி. 
 
    ஆய் ேகால் கூற்றம் ெகால் ேதர் அச்சம் அறியா  ஏமமாகிய (652) ம ைர (699) 
ெயனக்கூட் , யாக்ைக நிைலயாெதன்றறிந்  ம ைமக்கு ேவண் வன ெசய்  
ெகாண்டைமயின், அழகிய ேகாைல ைடய கூற்றத்தின் ெகாைலக்கு அஞ்சாமற் 
காவ ண்டாயி க்கின்ற ம ைர ெயன்க. 
 
    "க ம்பாட் க் கட்  சி காைலக் ெகாண்டார், ம்ெப ந்  ேவங்காற் யராண் 

ழவார், வ ந்தி டம்பின் பயன்ெகாண்டார் கூற்றம், வ ங்காற் பாிவ திலர்" (நால . 
35) என்றார் பிற ம். ெகாஃேறர்-காலசக்கரம். 
    ------- 
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        1. கண்டச க்கைர-கற்கண் ; ஒ வைகச் ச க்கைர மாம். 
        2. கூவியர்-அப்பவாணிகர்; ெப ம்பாண். 377, ந. 
    ---------- 
 
    634. இ  பி  ேமஎந்ேதால் அன்ன இ ள் ேசர்  - காியபி யின் கண்ேணேமவின 
ேதாைலெயாத்த க ைமதமக்கு இயல்பாகச் ேசரப்பட் , 
 
    இ ள் - க ஞ்சட்ைட மாம். 
 
    635. கல் ம் மர ம் ணிக்கும் கூர்ைம நிலன் அகழ் உளியர் (641)-கல்ைல ம் 
மரத்ைத ம க்கும் கூர்ைமைய ைடய நிலத்ைதயக ம் உளிைய ைடயராய், 
 
    நிலத்ைத அக ங்காலத்  இைடப்பட்டகற்க க்கும் மரங்க க்கும் வாய் 
ம யாெதன்றார். 
 
    636. ெதாடைல வாளர்- க்கிட்ட வாளிைன ைடயராய், 
 
    ெதா ேதால் அ யர்-ெச ப் க்ேகாத்த அ யிைன ைடயராய், 
 
    637-41. [குறங்கிைடப் பதித்த கூர் ைனக் கு ம்பி ச், சிறந்த க ைம ண்விைன 

ணங்கற, னிறங்கவர்  ைனந்த நீலக் கச்சினர், ெமன்  ேலணிப் பன்மாண் 
சுற்றினர், நிலனக ளியர் :] 
 
    சிறந்த க ைம ண் விைன ணங்கு அறல் (638)-மிக்க க ைம யிைன ைடய 

ண்ணிய ெதாழில்கைள ைடய ண்ைம தன்னிடத்ேத பற் தைல ைடய , 
 
    என்ற  இைற ந்த ேசைலெயன்றவா  ; ஆகுெபயர். 
 
    குறங்கிைட பதித்த கூர் ைன கு  பி  (637)-அச்ேசைலகட் ன ம ங்கிற் 
குறங்கிைடத் ெதாியாமற் கிடக்கும்ப ய த்தின கூாிய 

ைனயிைன ைடய1சிலெசாட்ைட, 
 
    நிறம் கவர்  ைனந்த நீலம் கச்சினர் (639)-பலநிறங்கைளத் தன்னிடத்ேத 
ைகக்ெகாண்  ைகெசய்யப்பட்ட நீலநிறத்ைத ைடய கச்சிைன ைடயராய், என்ற , 
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கட் ன ேசைலயிடத்ேத ெச கித் ைட டேன ேசர்ந்  கிடக்குஞ் 
ெசாட்ைடயின்ேமேல கட் ன நீலக்கச்சினெரன்றவா . அ  ெதாியாமல் ைட டேன 
ேசர்ந் கிடத்த ற் குறங்கிைடப் பதித்தெவன்றார். 
 
    ெமல் ல் ஏணி பல் மாண் சுற்றினர் (640)-ெமல் ய லாற் ெசய்த ஏணிைய 
அைரயிேல பலவாய் மாட்சிைமப்படச்சுற்றிய சுற்றிைன ைடயராய், 
 
    மதிற்றைலயிேல உள்ேளவிழெவறிந்தாற் ைகேபால மதிைலப்பி த் க் 
ெகாள் ம்ப  இ ம்பாற்சைமத்ததைனத் தைலயிேல ைடய ற்கயிற்ைற உள்ேள 
விழெவறிந்  அதைனப் றம்ேபநின்  பி த் க் ெகாண்  அம்மதிைல 
ஏ வாராக ன், ஏணிெயன்றார். 
    ----------- 
        1.சில ெசாட்ைட-ஒ வைக வைள க்கத்தி ; உைடவா மாம் ; "ெசாட்ைடவாள் 
பாிைச", "உகிெர ம்ெப ம் ெபயர்ெபற்ற ெசாட்ைடக ம்" (வி. பா. கி ட் ன. 101, 
பதிேனழாம்ேபார். 156) 
    ---------- 
 
    641. கலன் நைசஇ ெகாட்கும்-ேபரணிகலங்கைள நச்சுதலாேல அவற்ைற எ த்தற்கு 
இடம்பார்த் ச் சுழன் திாி ம், 
 
    642. கண் மா  ஆடவர் ஒ க்கும் ஒற்றி-விழித்தகண் இைமக்கு மளவிேல 
மைறகின்ற கள்வர் ஒ ங்கியி க்கின்ற இடத்ைத1ேவய்த் , 
 
    ெச ப்ைபத் ெதாட் க் (636) கச்ைசக்கட்  (639) ேலணிையச் சுற்றி (640) 
உளிையெய த்  (635) வாைளப்பி த் க் (636) ெகாட்குங் (641) கள்வெரன 
விைனெயச்ச விைனக்குறிப் ற்  விைனெயச்சமாய் நிற்குமா , " ன்னத்தி 

ண ங் கிளவி  ளேவ" (ெதால். எச்சவியல், சூ. 63) என் ஞ் சூத்திரத்தா ணர்க. 
 
    643. வய களி  பார்க்கும் வய  ேபால ஒற்றி (642)-வ ய களிற்ைற 
இைரயாகப்பார்க்கும் வ ய ையப்ேபால ேவய்க்ைகயினாேல, 
 
    644. ஞ்சா கண்ணர்- யில்ெகாள்ளாத கண்ைண ைடயராய், 
 
    அஞ்சா ெகாள்ைகயர்-ேபய் த யவற்றிற்கு அஞ்சாத ேகாட்பாட்ைட ைடயராய், 
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    645. அறிந்ேதார் கழ்ந்த ஆண்ைமயர் - களவிற்ெறாழிைலயறிந்த வர்களாேல 

கழப்பட்ட2களவிற்ெறாழிைல ஆ ந்தன்ைம ைடயராய், 
 
    645-7. [ெசறிந்த, ல்வழிப் பிைழயா ணங்கு ண் ேடர்ச்சி ர்காப் பாளர் :] 

ணங்கு ெசறிந்த ல் வழி பிைழயா ண் ேதர்ச்சி ஊர் காப்பாளர்- ண்ைமெசறிந்த 
ன்வழிையத்தப்பாத ண்ணிய ஆராய்ச்சிைய ைடய ஊைரக் காத்தற்ெறாழிைல 

ஆ தைல ைடயராய், 
    -------- 
        1. ேவய்த் -பிறர்ெதாிந்  ெகாள்ளாதப  அறிந் . 
        2. காவலர் களவிைன யறிந்தி ந்தாெரன்ப  இதனாற் லப்ப ம் ; "கள ங் கற்  
மற"என் ம் பழெமாழி இங்ேக அறியத்தக்க . 
    ---------- 
 
    1கள காண்டற்கும் காத்தற்குங்கூறிய ல்கள் ேபாவாெரன்றார். 
 
    2 ல்வழிப்பிைழயா ஊெரனக்கூட்  ற்ெசான்னப  சைமந்த ெரன் மாம். 
 
    ஊக்க அ  கைணயினர்-தப்பக்க தி யல்வார்க்குத் தப் தற்காிய 
அம்பிைன ைடயராய், 
 
    648-9. ேதர் வழங்கு ெத வில் நீர் திரண்  ஒ க மைழ அைமந் ற்ற அைர நாள் 
அமய ம்-ேதேரா ந்ெத வின்கண்ேண நீர்திரண்ெடா கும்ப  மைழமிகப்ெபய்த 
ந நாளாகிய ெபா தி ம், 
 
    650. அைசவிலர் எ ந்  நயம் வந்  வழங்க ன்-காவ ல் தப்பிலராய்ப்ேபாந்  
வி ப்பந்ேதான்றி உலா ைகயினாேல, 
 
    651. [கட ள் வழங்குங் ைகய  கங்கு ம் :] இைடய  (631) கட ள் வழங்கும் ைக 
அ  கங்குல்-இரண்டாஞ் சாமத்திற்கும் நான் காஞ் சாமத்திற்கும் ந விடத்ததாகிய 
ெதய்வங்க லா ஞ் ெசயலற்ற கங்குல், 
    உம்ைமைய யாம ெமனப் பின்ேனகூட் க. 
 
    652-3. [அச்ச மறியா ேதம மாகிய, மற்ைற யாமம் பக றக் கழிப்பி :] 
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    மற்ைறெயன்பதைன ந்ைதயாமஞ் ெசன்றபின்ைற (620) ெயன்பதன் பின் ம் 
ன்றாஞ்சாமத்திேனா ங் கூட் க. 

 
    அச்சமறியாேதமமாகிய என் ம், மற்ைறெயன் ம் யாமெமன் ம் பிாித்  ன்ேன 
கூட் க. 
 
    பகல் உற கழிப்பி-இங்ஙனம் பகுத்த ம்ப  ேபாக்கி, 
 
    ந்ைத யாமஞ் ெசன்ற பின்ைற (620) மற்ைறப் (653) பானாட்ெகாண்ட கங்குல் 
(631) யாமத்ைத ம் மற்ைற (653) இைடயதாகிய (631) கட ள் வழங்குங் கங்குல் (651) 
யாமத்ைத ம் (653) க யவிந்தடங்கப் (612) பள்ளியயர (623) உறங்க (627) 
வயிாியர்ம யப் (628) ேப ம் அணங்கும் உ ெகாண்  (632) க ெதா ெகாட்ப 
(633)ஊர் காப்பாளர் (647) ேபாலக் (643) கண்மாறாடவர் ஒ க்கம் 
ஒற் ைகயினாேல (642) கண்ணராய்க் ெகாள்ைகயராய் (644) ஆண்ைமயராய்க் (645) 
கைணயராய் (647) அைரநாளமய ம் (649) எ ந்  நயம்வந்  வழங்க ற் (650) 
பனிக்கடல் ைரயப் (629) பாய ல்வளர்ேவார் கண்இனி ம ப்பப் (630) 
பக றக்கழிப்பி (653) என க்க. 
 
    இங்ஙனம் கழிக்கின்ற , இராப்ெபா ெதன் ணர்க. 
    --------- 
        1. கள  காண்டற் குாிய ைலக் கரவடசாத்திரெமன்பர் தக்க யாகப்பரணி 
உைரயாசிாியர். இந் ல் தந்திர கரணெமன் ம் ேதய சா திரெமன் ம் 
வழங்கப்ப ம். இதைனச் ெசய்தவர் கர்ணீஸுதெரன்பவர். 
        2. ல்-சிற்ப ல் ; " லறி லேவார்-சிற்ப ைல யறிந்த தச்சர்" (ெந நல். 76, ந.); 
" ண்ணிதி ணர்ந்ேதா ணர்த ஞ் சிற்ப லறி லவைன" (வி. பா. இந்திரப். 10) ; 
" ேலார் சிறப்பின்மாடம் .........." (சிலப். 14:97) என்பதன் உைரயில் 
அ ம்பத ைரயாசிாியர், 'மயமதம் அறிவாராற் கழ்ச்சிைய ைடய மாடெமன் மாம்' 
என்ெற தியதனால் மயமதெமன் ம் ெலான் ண்ைம ெபறப்ப ம். 
    -------- 
 
    654. [ேபா பிணி விட்ட கமழ்ந ம் ெபாய்ைக :] பிணி விட்ட ேபா  கமழ் ந  
ெபாய்ைக-தைளயவிழ்ந்த க்கள் நா ம் நறிய1ெபாய்ைககளிேல, 
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    655. [தா ண் ம்பி ேபா ரன் றாங்கு :] ேபா  தா  உண் ம்பி ரன்றாங்கு-
அப் க்களில் தாைத ண் ந் ம்பிகள் பா னாற் ேபால, 
 
    656. [ஓத லந்தணர் ேவதம் பாட :] ேவதம் ஓதல் அந்தணர் பாட-ேவதத்ைத ற்ற 
ஓ தைல ைடய அந்தணர் ேவதத்தில் ெதய்வங்கைளத் தித்தவற்ைறச் ெசால்ல, 
 
    657-8. [சீாினி  ெகாண்  நரம்பினி தியக்கி, யாேழார் ம தம் பண்ண :] யாேழார் சீர் 
இனி  ெகாண்  நரம்  இனி  இயக்கி ம தம் பண்ண-யாேழார் தாளவ திைய 
இனிதாக உட்ெகாண்  நரம்ைப இனிதாகத்ெதறித் 2ம தத்ைத வாசிக்க. 
 
    658-9. காேழார் க  களி  கவளம் ைகப்ப-பாிக்காரர் க ய களிற்ைறக் 
கவளத்ைதத்3தீற்ற, 
 
    659-60. ெந  ேதர் பைண நிைல ரவி ல் உணா ெதவிட்ட-ெந ய ேதாிேல ம் 
பந்தியில் நிற்றைல ைடய குதிைரகள் ல்லாகிய உணைவக் குதட்ட, 
 
    661. பல் ேவ  பண்ணியம் கைட ெம க்கு உ ப்ப-பண்டம் விற்பார் பலவாய் 
ேவ பட்ட பண்டங்கைள ைடய கைடகைள ெம கு தைலச்ெசய்ய, 
 
    662. கள்ேளார் களி ெநாைட வல-கள்ைளவிற்ேபார் களிப்பிைன ைடய கள்ளிற்கு 
விைலெசால்ல, 
    களி : ஆகுெபயர். 
    ----------- 
        1. ெபாய்ைக-மானிடராக்காத நீர்நிைல ; சீவக. 337, ந. 
        2. ம தம் காைலப்பண் என்ப , றநா , 149-ஆம் ெசய் ளா ம், சீவக. 
1991-ஆம் ெசய் ளா ம் அறியப்ப ம். 
        3. தீற்ற-உண்பிக்க; "தீற்றாேதா நாய்நட்டா னல்ல யல்" (பழ. 14) ; தீற்ெறன்ப  
காாிததா  ெவன்பர் ; ( ரேசா. தா ப். சூ. 6) 
    ---------- 
 
    662-3. இல்ேலார் நயந்த காதலர் கவ  பிணி ஞ்சி-கற் ைட மகளிர் தாங்கள் 
வி ம்பின கணவ ைடய யக்கத்திற் பிணிப்பாேல யில்ெகாண் , 
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    664. லர்ந்  விாி வி யல் எய்த வி ம்பி-இ ள்மாய்ந்  கதிர் விாிகின்ற 
வி யற்காலத்ைதப் ெப ைகயினாேல அக்காலத்  இல்லத்திற் ெசய்யத் 
தகுவனவற்ைறச் ெசய்தற்குவி ம்பி, 
 
    665. கண் ெபாரா எறிக்கும் மின்  ெகா  ைரய-கண்ைண ெவறிேயாடப்பண்ணி 
விளங்கும் மின்ெனா ங்ைக ெயாப்ப, 
 
    666. ஒள் ெபான் அவிர் இைழ ெதழிப்ப இய -ஒள்ளிய ெபான்னாற் 
ெசய் விளங்குஞ் சிலம் த யன ஒ ப்பப் றம் ேபா ைகயினாேல, 
 
    667. திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கைரய-திண்ணியசுவர்கைள ைடய நல்ல 
அகங்களிற் கத கள் ஒ ப்ப, 
 
    668-9. உண்  மகிழ் தட்ட மழைல நாவில் பழ ெச க்காளர் தழங்கு குரல் ேதான்ற-
கள்ைள ண்  களிப்பிைனத் தம்மிடத்ேத த த் க்ெகாண்ட 
மழைலவார்த்ைதைய ைடய நாவிைன ைடய பைழயகளிப் பிைன ைடயா ைடய 

ழங்குகின்ற குரல்கள் ேதான்ற, 
 
    670. சூதர் வாழ்த்த மாகதர் வல-நின்ேறத் வார்வாழ்த்த இ ந்ேதத் வார் 

கைழச்ெசால்ல, 
 
    671. ேவதாளிகெரா  நாழிைக இைசப்ப-ைவதாளிகர் தத்தம் 

ைறக்குாியனவற்ைறயிைசப்ப நாழிைக ெசால் வார் நாழிைகெசால்ல, 
 
    நாழிைக : ஆகுெபயர். 
 
    672. இமிழ் ரசு இரங்க-ஒ க்கின்ற1பள்ளிெய ச்சி ரசு ஒ ப்ப, 
 
    ஏ  மா  சிைலப்ப-ஏ கள் தம் ள் மா பட்  ழங்க, 
 
    673. ெபாறி மயிர் வாரணம் ைவகைற இயம்ப-ெபாறியிைன ைடய 
மயிாிைன ைடய ேகாழிச்ேசவல் வி யற்காலத்ைத அறிந் கூவ, 
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    674-5. யாைனயங்கு கின் ேசவெலா  காமர் அன்னம் கைரய-
வண்டாழ்ங்கு கி ைடய ேசவல்கேளாேட வி ப்பத்ைத ைடய அன்னச் ேசவல்க ம் 
தமக்குாிய ேபைடகைள யைழக்க, 
 
    அணி மயில் அகவ-அழகியமயில்கள் ேபைடகைள யைழக்க, 
 
    676. பி  ணர் ெப  களி  ழங்க-பி ேயாேடகூ ன ெபாிய யாைனகள் ழங்க, 
 
    676-7. [ வ க், கூட் ைற வயமாப் ெயா  கு ம :] வய மா கூ  உைற  
வ  ெயா  கு ம-கர த ய வ ய விலங்குகள் கூட் ேல ைறகின்ற 
மிக்கவ ைய ைடய டேன ழங்க, 
    -------- 
        1. ம ைரக். 232-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    ---- 
 
    678. வானம் நீங்கிய நீல் நிறம் விசும்பின்-1ஆகாயம் தனக்குவ வின்ெறன் ம் 
தன்ைம நீங்குதற்குேமகபடலத்தால் 
 
    நீலநிறத்ைத ைடய ஆகாயத்தின்கண்ேண, 
 
    இனிச் ெசக்கர்வானம்ேபான விசும்ெபன்பா ளர். 
 
    679. மின்  நிமிர்ந்தைனயர் ஆகி-மின்  டங்கின தன்ைமயிைன ைடயராய், 
    நற  மகிழ்ந் -ம ைவ ண் , 
 
    680-81. மாண் இைழ மகளிர் லந்தனர் பாிந்த ப உ. காழ் ஆரம் ெசாாிந்த 

த்தெமா -மாட்சிைமப்பட்ட ேபரணிகலங்கைள ைடய மகளிர் கணவேராேட 
லந்தனராய் அ த்த ப த்தைல ைடய வடமாகிய ஆரஞ்ெசாாிந்த த்தத்ேதாேட, 

 
    மகளிர் மகிழ்ந்  லர்ந்தனராய்ப் பாிந்த த்தெமன்க. 
 
    682. [ெபான்சு  ெந ப்பி னில க் ெகன்ன :] ெபான் சு  ெந ப்  உக்க நிலம் 
என்ன-ெபான்ைன க்குகின்ற ெந ப் ச் சிந்தின நிலம்ேபால, 
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    என்ற , காி ம் தழ ம் ெபான் ஞ் சிந்திக்கிடந்தாற்ேபால ெவன்றதாம். 
 
    683. [அம்ெமன் கு ம்ைபக் காய்ப  பிற ம் :] 
 
    பிற ம்- த்ெதாழிந்த மாணிக்க ம் மரகத ம் ெபான் ம் மணிக ம், 
 
    அம் ெமன் கு ம்ைப காய்-அழகிய ெமத்ெதன்ற இைளதாகிய பச்ைசப் பாக்கும். 
 
    ப -வி ந் , 
 
    684. த  மணல் ற்றத் -ெகாண் வந்திட்ட மணைல ைடய ற்றத்ேத, 
 
    அாி ஞிமி  ஆர்ப்ப-வண் க ம் மிஞி க ம் ஆரவாாிப்ப, 
 
    685. ெமல்  ெசம்மெலா  நல் கலம் சீப்ப-ெமல் ய வாடல்க டேன 
நல்ல ண்கைள ம் 
 
    ெப க்கிப்ேபாக ம்ப , 
 
    த்தத்ேதாேட (681) பிற ம் கா ம் (683) ற்றத்ேத வி ைகயினாேல (684) 
அவற்ைற ம் ெசம்மேலாேட கலங்கைள ம் (685) அாி ஞிமிறார்ப்பச் (684) சீப்ப (685) 
ெவன்க. 
    --------- 
        1.அ க் கனப் பரப் " (தக்க. 474) என்ப ம், 'மகாேதவர்க்குப் பின் ேலாகத்தில் 
உயர்ந்த ெபா ளா ள்ள  ஆகாசெமான் ேம ; அஃ  அ பியாகும் ; இஃ  எல்லாச் 
சமயிக க்கும் ஒக்கும்'என்ற அதன் உைர ம் இங்ேக அறிதற்குாியன. 
    --------- 
 
    686. இர  தைல ெபய ம் ஏமம் ைவகைற-இராக்காலம் தன்னிடத்தில் நின் ம் 
ேபாகின்ற எல்லா யிர்க்கும் பா காவலாகிய வி யற்காலத்ேத, 
 
    பாடப் (656) பண்ணக் (658) ைகப்பத் (659) ெதவிட்ட (660) உ ப்ப (661) வலக் 
(662) கைரயத் (667) ேதான்ற (669) வாழ்த்த வல (670) இைசப்ப (671) இரங்கச் 
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சிைலப்ப (672) இயம்பக் (673) கைரய அகவ (675) ழங்கக் (676) கு மச் (677) சீப்பத் 
(685) தைலப்ெபய ெமன க்க. 
 
    687-8. ைம ப  ெப  ேதாள் மழவர் ஓட்  இைட லத்  ஒழிந்த ஏந்  ேகா  
யாைன - பிறர்ேதாள் குற்றப்ப தற்குக் காரணமான ெபாியேதாைள ைடய 
மழவைரக்ெகா த்  அவர் விட் ப்ேபாைகயினாேல ேபார்க்களத்ேத நின்ற ஏந்தின 
ெகாம்பிைன ைடய யாைனக ம், 
 
    1மழவர்-சில ரர். 
 
    689. பைக லம் கவர்ந்த பாய் 2பாி ரவி-பைகவர்நாட் ேல ைகக்ெகாண் வந்த 
பாய்ந் ெசல் ம் ெசலவிைன ைடய குதிைரக ம், 
 
    690-92. [ேவல்ேகா லாக வான்ெசல றிக், காய்சின ன்பிற் க ங்கட் கூளிய, 

ர்சு  விளக்கிற் றந்த வாய ம் :] காய் சினம் ன்பின் க ங்கண் கூளியர் ஊர் சு  
விளக்கின் ஆள் ெசல றி ேவல் ேகால் ஆக தந்த ஆய ம்-எாிகின்ற 
சினத்ைத ைடத்தாகிய வ யிைன ம் த கண்ைமயிைன ைடய 
ஆயக்கைரயி ந்த ேவட் வர் பைகவ ைரச் சு கின்ற விளக்கிேல நிைரகாத்தி ந்த 

ரைரமாளெவட்  ேவல்ேகாலாக அ த் க்ெகாண் வந்த பசுத்திர ம், 
 
    693. நா  உைட நல் எயில் அணங்கு உைட ேதாட்  - அகநாட்ைடச் 
சூழ ைடத்தாகிய 3 வரண்களி ட்ட வ த்தத்ைத ைடய கத க ம், 
 
    694-5. நாள் ெதா ம் விளங்க ைக ெதா உ பழிச்சி நாள் தரவந்த வி  கலம்-
நாெடா ம் தமக்குச் ெசல்வமிகும்ப யாகக் ைகயாற்ெறா வாழ்த்தி நாட்காலத்ேத 
திைறயாகக்ெகாண் வர வந்த சீாிய கலங்க ம், 
 
    அைனத் ம்-அத்தன்ைமயனபிற ம், 
 
    696-7. கங்ைக அம் ெப  யா  கடல் படர்ந்தாங்கு அளந்  கைட அறியா 
ம ைர(699)-4கங்ைகயாகிய அழகிய ெபாியயா  
    ---------- 
        1. ம ைரக். 395, ந, 
        2. பாி-ெசல ; "காேல பாிதப் பினேவ" (கு ந். 44:1) 
        3. வரண்- தலரணம். 
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        4. "இ வைர யிமயத் யர்மிைச யிழிந் , பன் கம் பரப்பிப் ெபௗவம் கூஉம், 
நன் கக் கங்ைகயி னகரம்" (ெப ங். 2. 17:33-4) 
    -------- 
 
    1ஆயிர கமாகக் கட ேலெசன்றாற்ேபால அளந்  வறியாத ம ைர, 
 
    வளம் ெக  தாரெமா -வளப்பம்ெபா ந்தின அ ம்பண்டங்கேளாேட, 
 
    698. [ த்ேத லகங் கவினிக் காண்வர :] த்ேதள் உலகம் காண்வர கவினி-
ேதவ லகம்வந்  கா த ண்டாகத் தான் அழைகப் ெபற் , 
 
    699. மிக்கு கழ் எய்திய ெப  ெபயர் ம ைர-மிகுத் ப் கைழப் ெபற்ற 
ெப ம்ெபா ைள ைடய ம ைர, 
 
    ெப ம்ெபா ெளன்ற , ட் ைன : "ெபற்ற ெப ம்ெபயர் பலர்ைக யிாீஇய" (பதிற். 
90:23) என்றார் பிற ம். 
 
    கூற்றக் ெகாஃேறர் (633) அச்சமறியாேதமமாகிய (652) மிக்குப் கெழய்திய ம ைர 
(699) ெயன்க. 
 
    பாடல்சான்ற நன்னாட்  ந வணதாய் (331) இ ெப நியமத்  (365) 
நாளங்கா க்கம்பைல (430) நாடார்த்தன்ேறயாய் (428) அல்லங்கா  அழித கம்பைல 
(544) ள்ளின் இைசெய ந்தற்ேறயாய் (543) ஞாயி  (546) குன்றஞ் 
ேச ைகயினாேல (547) மாைல (558) குந்  (557) பின்னர்நீங்க (558) 

ந்ைதயாமஞ்ெசன்றபின்ைற (620) மற்ைறப் (653)பானாட்ெகாண்டகங்குல் (631) 
யாமத்ைத ம் மற்ைற (653) யிைடயதாகிய (631) கட ள் வழங்குங்கங்குல் (651) 
யாமத்ைத ம் பக றக் கழிப்பிச் (653) சீப்ப (685) இராக்காலந் தன்னிடத்தினின் ம் 
ேபாகின்றைவகைறயிேல (686) வளங்ெக தாரத்ேதாேட (697) யாைன ம் (688) 

ரவி ம் (689) ஆய ம் (692) ேதாட் ம் (693) கல ம் அைனத் ம் (695) 
கங்ைகயா கடற்படர்ந்தாற்ேபால (696) அளந்  வறியாத (697) ம ைர (699) 
என்க. 
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    கவினிப் (698) கெழய்திய (699) ெப ம்பாணி க்ைக (342) த யவற்ைற ைடய 
ம ைர (699) என்க. 
 
    700-701. [சினதைல மணந்த சு ம் ப  ெசந்தைன ெயாண் ம் பிண்  யவிழ்ந்த 
காவில் :] சிைன தைல மணந்த பிண்  சு ம்  ப  ெச தீ ஒள்  அவிழ்ந்த காவில்-
ெகாம் கள் தம்மிற்றைலகூ ன அேசாகி ைடய சு ம் க ண்டாஞ் ெசந்தீப்ேபா ம் 
ஒள்ளிய வி ந்த ெபாழி டத்ேத, 
    --------- 
        1."கங்ைக, ைறெகா ளாயிர க ஞ் சுழல" (கல்.) ; "ஐயமிலமர ேரத்த வாயிர 

கம தாகி, ைவயக ெநளியப் பாய்வான் வந்திழி கங்ைக" (ேத. தி நா.) ; "அந்தரத் தமர 
ர யிைண வணங்க வாயிர கத்தினா ல ளி, மந்தரத் திழிந்த கங்ைக" (ெபாிய 
தி ெமாழி. 1. 4:7) 
    --------- 
 
    702-3. சுடர் ெபாழிந்  ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயி  இலங்கு கதிர் இளெவயில் 
ேதான்றி அன்ன-ஒளிையச்ெசாாிந்  அத்தகிாியிேல ேபாக விளங்குகின்ற 
கிரணங்கைள ைடய ஞாயிற்றி ைடய விளங்குங் கிரணங்களின் இள ெவயில் 
ேதான்றினாெலாத்த மகளிர் (712), 
 
    என்ற , த்த அேசாகம்ெபாழி டத்ேத இளெவயில் எறித்தாற் 
ேபாலப்1 ணர்ச்சியாற்ெபற்ற நிறத்ைத ைடய மகளிெரன்க. 
 
    704. [தமனியம் வைளஇய தாவில் விளங்கிைழ :] தா  இல் தமனியம் வைளஇய 
விளங்கு இைழ-ஓட்டற்ற ெபான் ந அ த்தின மணிகைளச் சூழ்ந்த விளங்குகின்ற 
ேபரணிகலங்கைள ம், 
 
    705. நிலம் விளங்கு உ ப்ப ேமதக ெபா ந்  - நிலத்ைதெயல்லாம் 
விளக்க த் ம்ப  கற் ேமம்படப் ெபா ெபற் , 
 
    706. மயில் ஓர் அன்ன சாயல்-மயிேலா  ஒ தன்ைமத்தாகிய ெமன்ைமயிைன ம், 
 
    706-7. மாவின் தளிர் ஏர் அன்ன ேமனி - மாவின்தளிாின  அழைகெயாத்த 
நிறத்திைன ம், 
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    707-8. தளிர் றத்  ஈர்க்கின் அ ம்பிய திதைலயர் - தளிாின  றத்தில் 
ஈர்க்குப்ேபாலத் ேதான்றிய திதைலைய ைடயராய், 
 
    கூர் எயி -கூாிய எயிற்றிைன ம், 
 
    709. ஒள் குைழ ணாிய வள் தாழ் காதின்-ஒள்ளிய மகரக்குைழ ெபா ந்திய வளவிய 
தாழ்ந்த காதிைன ம், 
 
    710-11. [கட ட்கயத் தமன்ற சுடாிதழ்த் தாமைரத், தா ப  ெப ம்ேபா  

ைர ம்வாண் கத்  :] கயத்  அமன்ற கட ள் சுடர் இதழ் தாமைர தா  ப  ெப  
ேபா  ைர ம் வாள் கத் -குளத்திேல ெந ங்கின2ெதய்வங்கட்குாிய 
ெந ப் ப்ேபா மிதழ்கைள ைடய தாமைரயின  தா ண்டாம் ெபாிய ைவ ஒக்கும் 
ஒளியிைன ைடய கத்திைன ம், 
 
    712. ஆய் ெதா  மகளிர்-நன்றாக ஆராய்ந்த ெதா யிைன ைடய மகளி ைடய, 
 
    ெபா ந்  (705) திதைலயராய் (708) இைழயிைன ம் (704) சாய ைன ம் (706) 
ேமனியிைன ம் (707) எயிற்றிைன ம் (708) காதிைன ம் (709) கத்திைன ம் (711) 
ெதா யிைன ைடய மகளிர் (712) என்க. 
    --------- 
        1."ேதசு ெமாளி ந் திகழ ேநாக்கி" (பாி. 12:21) என்பதன் உைரையப்பார்க்க; 
"மதம்-காமக்களிப்பா ண்டாகிய கதிர்ப் " (தி ச்சிற். 69, ேபர்.) ; "அந்தி யாரழ 
ெலனப்பாி தியிெனாளி யைடந்த பின் " "குந்தித் ெதாிைவ ................. அந்தித் ெதாிைவ 
நிகெரன்ன வழகின் மிக்காள்" (வி. பா. சம்பவச்ச க்கம், 38, 66) 
        2.ெப ம்பாண். 289-90-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    --------- 
 
    712. ந  ேதாள் ணர்ந் -நறிய ேதாைள யங்கி, 
 
    713. ேகாைதயின் ெபா ந்த ேசக்ைக ஞ்சி -1 க்குமாைலகளாற் ெபா ெபற்ற 
ப க்ைகயிேல யில்ெகாண் , 
 
    ணர்ந்  பின்ைனத் யி ங்காலத் த் தனிேய யி தல் இயல்ெபன்ப  ேதான்றப் 

ணர்ந்  ஞ்சிெயன்றார். 
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    "ஐந் ன் ற த்த ெசல்வத் தமளியி னியற்றி" (சீவக. 838) என்றார் பிற ம். 
 
    714. தி ந்  யில் எ ப்ப இனிதின் எ ந் -ெசல்வத்ைத நிைனந்  இன் கின்ற 
பற் ள்ளம், 
 
    உறக்கத்ைத ணர்த் ைகயினாேல அ  நிைனத்  இனிதாகப் பின் எ ந் , 
 
    என்ற , தன்ெசல்வம் இைடயறாெதா குதற்கு ேவண் ங் காாியங்கைள 
வி யற்காலத்ேத மனத்தானாராயேவண் த ன், யிெல ப் க்கு இ  
காரணமாயிற்  ; "ைவகைற யாமந் யிெல ந்  தான்ெசய் , நல்லற  
ெமாண்ெபா ஞ் சிந்தித் " (4) என்றார் ஆசாரக் ேகாைவயில். 
 
    இனி நன்றாகிய யிெலன் மாம். 
 
    715-24. [திண்கா ழார நீவிக் கதிர்வி , ெமாண்கா ழாரங் கைவஇய மார்பின், 
வாிக்கைடப் பிரச சுவன ெமாய்ப்ப, ெவ த்தந் தாழ்ந்த விர ப் ந் ெதாியற், 
ெபாலஞ்ெசயப் ெபா ந்த நலம்ெப  விளக்கம், வ ெக  தடக்ைகத் ெதா ெயா  
சுடர்வரச், ேசாறைம ற்ற நீ ைடக் க ங்க, ைடயணி ெபா யக் குைறவின்  
கைவஇ, வல்ேலான் ைறஇய வாிப் ைன பாைவ, கியன் றன்ன விைன யாகி :] 
 
    2வல்ேலான் ைதஇய வாி ைன பாைவ (723) கு இயன்றன்ன உ விைன ஆகி 
(724)-சித்திரகாாி பண்ணப்பட்ட எ திக்ைகெசய்த பாைவயிடத்ேத ெதய்வத்தன்ைம 
நிகழ்ந்தாற்ேபான்ற வ விைன ைடையயாய், என்றதனால், நாட்காைலயில் அரசர் 
குாிய கடன்கள் கழித் த் ெதய்வ வழிபாட்ேடா ந்தைம கூறினார். 
    ------- 
        1."ெதாங்கல் சுற் ந் தா மின் பஞ்சைண" (அழகரந்தாதி, 44) 
        2.எ தப்பட்ட பாைவயிடத்ேத ெதய்வத்தன்ைம நிகழ்தல், "ேகாழ்ெகாள், 
காழ் ைனந் தியற்றிய வனப்பைம ேநான்சுவர்ப், பாைவ ம் ப ெயனப் ெபறாஅ" 
(அகநா. 369:6-8) ; "வ வ  மர  மண் ங் கல் , ெம திய பாைவ ேபசா ெவன்ப, 
தறித  மறிதிேயா" "ெகா த்ேதர் தி ந் ேதவர் ேகாட்ட , மர விடங்க  

நீர்த் ைறக ம், ெபாதியி  மன்ற ம் ெபா ந்  நா க், காப் ைட மாநகர்க் 
காவ ங் கண்ணி, யாப் ைடத் தாக வறிந்ேதார் வ த் , மண்ணி ங் கல்  



 173

மரத்தி ஞ் சுவாி ங், கண்ணிய ெதய்வதங்காட் நர் வகுக்க, வாங்கத் ெதய்வத 
மவ்விட நீங்கா", "ெதான்  திர் கந்தின், மயெனனக் ெகாப்பா வகுத்த பாைவயி, 
னீங்ேகன்யான்" (மணி. 21:115-7, 120-27, 131-3) என்பவற்றா ம் விளங்கும். 
    ------- 
 
    திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் வி ம் (715) ஒள் காழ் ஆரம் கைவஇய மார்பின் (716)-
திண்ணிய வயிரத்ைத ைடய சந்தனத்ைதப் சி ஒளி வி ம் ஒள்ளிய வடமாகிய 

த் ச்சூழ்ந்த மார்பிேல, 
 
    நீவிெயன் ஞ் ெசய்ெதெனச்சம் பிறவிைனெகாண்ட . 
 
    வாி கைட பிரசம் சுவன ெமாய்ப்ப (717)-வாிைய ைடத்தாகிய பின்ைன ைடய 
ேதனின ம் மற் ம் ெமாய்க்கப்ப வனவாகிய வண்  த யன ம் ெமாய்ப்ப, 
 
    எ த்தம் தாழ்ந்த விர   ெதாியல் (718)-க த்திடத்தினின் ந் தாழ்ந்த 
விர தைல ைடய மாைலைய ைடத்தாகிய மார்ெபன (716) ன்ேன கூட் க. 
 
    ெபாலம் ெசய ெபா ந்த நலம் ெப  விளக்கம் (719) வ  ெக  தடைக ெதா ெயா  
சுடர்வர (720)-ெபான்னாற்ெசய்ைகயினாேல ெபா  ெபற்ற மணிகள த்தின 
ேமாதிரம் வ ெபா ந்தின ெபாிய ைகயில்1 ர வைளேயா  விளக்கம்வர, 
 
    ேசா  அைம  உற்ற நீர் உைட க ங்கம் (721)-ேசா  தன்னிடத்ேத 
ெபா ந் த ற்ற நீைர ைடய கில் 
    என்ற  2கஞ்சியிட்ட கிைல. 
 
    உைட அணி ெபா ய குைற  இன்  கைவஇ (722)-உைடக்கு ேமலணி ம் 
அணிகலங்களாேல அ  ெபா ெப ம்ப  தாழ்வின்றாக த் , 
 
    ணர்ந்  (712) ஞ்சி (713) எ ந்  (714) உ விைனயாகி (724) மார்பிேல (716) 
பிரச ம் சுவன ம் ெமாய்ப்ப (717) விளக்கம் (719) ெதா ெயா  சுடர்வரக் (720) 
க ங்கத்ைதக் (721) கைவஇ (722) ெயன க்க. 
 
    725-6. 3வ  னல் கல் சிைற க ப்ப இைட ம த் ஒன்னார் 
    -------- 
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        1. ம ைரக். 34-ஆம் அ யின் உைரையப் பார்க்க. 
        2. "கா  ெகாண்ட க  க ங்கம்" (ெந நல். 134) ; "நலத்தைகப் ைலத்தி 
பைசேதாய்த் ெத த் த், தைலப் ைட ேபாக்கித் தண்கயத்திட்ட, நீாிற் பிாியாப் 
ப உத்திாி" (கு ந். 330, 1-3) ; "பைசவிரற் ைலத்தி ெந பிைசந் ட் ய, 

ந் கில்" (அகநா. 387:6-7) ; "கா  ண்ட ந் கில்" (சீவக. 71) ; "கா  கலந்த ேகா க் 
க ங்கம்" (ெப ங். 1. 54:9) 
        3. "தனிச்ேசவகமாவ  வ விைசப் னைலக் கற்சிைறேபால ஒ வன் றாங்கிய 
ெப ைம" ( ர. ெபா ள். 16, உைர) 
    ---------- 
 
    ஓட் ய ெச  கல் மறவர்-மிக்குவ கின்ற யாற் நீாிடத் க் கல்லைண நின்  
தாங்கினாற்ேபாலத் தம்பைடையக்ெக த் 1மிக்குவ கின்ற பைகவர்பைடைய 
ந ேவதவிர்த்  அவைரக்ெக த்த ேபாைரவி ம் ம் பைடத்தைலவர், 
 
    "வ விைசப் னைலக் கற்சிைற ேபால, ெவா வன் றாங்கிய ெப ைம யா ம்" 
(ெதால். றத். சூ. 8) என் ம் வஞ்சித் ைற கூறினார். இ கூறேவ ன்னர்2மாராயம் 
ெபற்றவர்கேள இப்ேபாைரச் ெசய்வெரன்ப  ஆண் ப் ெபற்றாமாக ன், 
இவர்கள்3ஏனாதிப்பட்டம் த ய சிறப் ப் ெபற்ற பைடத்தைலவெரன்ப  ெபற்றாம். 
    ---------- 
        1."தன்ேமற் க வைர நீாிற் க த் வரக் கண் ம்" ( . ெவ. 11) 
        2.மாராயம்-ேவந்தனாற் ெசய்யப்ெப ஞ்சிறப்  : அைவயாவன, ஏனாதி காவிதி 

த ய பட்டங்க ம் நா ம் ஊ ம் த யன ம் ெப தல் ; "கால மாாியி னம்  
ைதப்பி ம் ............... ஓடல் ெசல்லாப் பீ ைட யாளர், ................ தண்ணைட 
ெப தல் யாவ " ( றநா. 287:3-10) 
        3.ஏனாதிப்பட்டம் : இஃ  அரசரால் ரர்க்கு அளிக்கப்ப ம் ஒ  பட்டம் ; இதைன, 
"மாராயம் ெபற்ற ெந ெமாழி யா ம்" (ெதால். றத். திைண. சூ. 8) என்பதற்கு 
ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர் எ திய ைரயா ம், "ேபார்க்கட லாற் ம் ரவித்ேதர்ப் 
பல்பைடக்குக், கார்க்கடல் ெபற்ற கைரயன்ேறா-ேபார்க்ெகல்லாந், தானாதி யாகிய 
தார்ேவந்தன் ேமாதிரஞ்ேச, ேரனாதிப் பட்டத் திவன்" என அவர் எ த் க் காட் ய 
பழம்பாட்டா ம் உணர்க. இப்பட்டத்திற்குாிய ேமாதிரெமான் ம் அரசரால் 
அளிக்கப்ப ெமன்ப  ேமேல ள்ள பாடலா ம், "என்ைன? ஏனாதிேமாதிரஞ் ெசறிந்த 
தி ைடயா ெனா வன் ஏனாதி ேமாதிரஞ் ெசறிக்கும் அத்தி  அவன் ெசறிக்கின்ற 
ெபா ேத உண்டா. யிற்றன் " (இைற. சூ. 2, உைர) என்பதனா ம், "ஆழி 
ெதாட்டான்" (சீவக. 2167) என்பதற்கு 'ஏனாதி ேமாதிரஞ் ெசறித்த ேசனாபதி' என்  
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எ தியி ப்பதனா ம் விளங்கும். இப்பாட் ன் 719-ஆம் அ யில் வ ம் விளக்க 
ெமன்பதற்குப் ெபா ளாகக் கூறிய ேமாதிர ெமன்ப  இவ்ேவனாதி ேமாதிரேம. 
இச்சிறப் ப் ெபற்ேறார் மந்திாிகளாக ம் இ த்தல், மணி. 22-ஆங்காைதத் 
தைலப்பி ள்ள, "மந்திாியாகிய ேசாழிகேவனாதி' ெயன்பதனால் விளங்கும். 
"ேசனாதிபதி ஏனாதியாயின சாத்தன் சாத்தற்கு" (ேவள்விக்கு ச் சாஸனம்) 
"ஏனாதிநல் தடன்" (ெதால். கிளவி. சூ. 41, ேச. ந.), "ஏனாதி தி க்கிள்ளி" ( றநா. 
167) ; "ஏனாதி ஏறன்" (நன். சூ. 392, மயிைல. ேமற்.) ; ஏனாதி நாத நாயனாெரன்பன 
இக்காரணம்பற்றி வந்த ெபயர்கள் ேபா ம். 
    --------- 
 
    727. 1வாள் வலம் ணர்ந்த நின் தான் வலம் வாழ்த்த-வாள் ெவற்றிையப் 
ெபா ந்தின நின  யற்சியின்ெவற்றிையவாழ்த்த, 
 
    728-9. வில்ைல கைவஇ கைண தாங்கும் மார்பின் மா தாங்கு எ ழ் ேதாள் மறவர் 
தம்மின்-வில்ைல நிரம்பவ க்ைகயினாேல தன் ள்ேளயடக்கிக் ெகாண்ட அம்பின் 
விைசையத்தாங்கு மார்பிைன ம்2குதிைரனயச்ெச த்தி ேவண் மளவிேல பி க்கும் 
வ ைய ைடய ேதாளிைன ைடய ரைரக்ெகாணர்மின் ; 
 
    தம்மின் : ன்னிைல ற் விைனத்திாிெசால். இ  

ம்ைபயிற்3குதிைரநிைலகூறிற் . கைணதாங்குமார்  கூறேவ4கைண ைண ற 
ெமாய்த்த ங் கூறிற் . 
 
    730-31. கல் இ த்  இயற்றிய இட்  வாய் கிடங்கின் நல் எயில் உழந்த ெசல்வர் 
தம்மின்-கற்றைரையப் ெபாளிந் பண்ணின இட் தாகிய நீர்வ ம்வாைய ைடய 
கிடங்கிைன ைடய தலரணத்ேதநின்  வ ந்தின 

ரச்ெசல்வத்ைத ைடயாைரக் ெகாணர்மின் ; 
 
    இஃ , "ஊர்ச்ெச  ழ்ந்த மற்றதன் மற ம்" (ெதால். றத். சூ. 13) என் ம் 

றத் ழிைஞத் ைற கூறிற் . 
 
    732-3. ெகால் ஏ  ைபந்ேதால் சீவா  ேபார்த்த மா கண் ரசம் ஓ  இல கறங்க-
மா பாட்ைடேயற் க் ேகாறற்ெறாழிைல ைடய5ஏற்றின  ெசவ்வித்ேதாைல மயிர் 
சீவாமற்ேபார்த்த ெபாிய கண்ைண ைடய ரசம் மாறாமல் நின்  ஒ யாநிற்க. 
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    734-6. எாி நிமிர்ந்தன்ன தாைன நாப்பண் ெப  நல் யாைன ேபார்க்களத்  ஒழிய 
வி மிய ழ்ந்த குாிசிலர் தம்மின்-ெந ப்  நடந்தாற்ேபான்ற பைகவர்பைடக்கு 
ந ேவெசன்  ெபாிய நல்ல யாைனையப் ேபார்க்களத்ேத பட ெவட் ச் சீாிய 

ண்ணினால் ழ்ந்த தைலவைரக் ெகாணர்மின்; 
 
    இ , "களிெறதிர்ந் ெதறிந்ேதார்பா " (ெதால். றத். சூ. 17) என் ம் ம்ைபத் ைற 
கூறிற் . பா , ெப ைமயாக ன் அ  ேதான்ற ஈண் க்கு சி ெலன்றார். 
 
    ைறக  (738)- 1 ன் ேளார்காத்த ைறைமைய நா ம் உட்ெகாண் , 
    ------------ 
        1.வாள்ெவற்றிைய வாழ்த் தற்கு ரேர உாியெரன்ப  சி பாணாற் ப்பைட, 
210-12-ஆம் அ களா ம் அறியப்ப ம். 
        2."நிமிர் பாிய மாதாங்க ம்-மிைகத்த ெசலவிைன ைடய குதிைரையக் 
குைசதாங்கி ேவண் மளவிேல பி க்க ம்" ( றநா. 14:7, உைர) 
        3.ெதால். றத்திைண. சூ. 17. 
        4.ெஷ ெஷ சூ. 16. 
        5."மயிர்க்கண் ரசு- ையப் ெபா  ெகான்  நின்  சிைலத் க் 
ேகா மண்ெகாண்ட ஏ  இறந் ழி அதன் உாிைவைய மயிர் சீவாமற் ேபார்த்த ரசு" 
(சிலப். 5:88, அ யார்.) 
    --------- 
 
    737. ைரேயார்க்கு-நட்பிற் குற்றந்தீர்ந்ேதார்ெபா ட் , 
 
    நான்கா  ஈண்  அதற்ெபா ட்  ; (ெதால்.ேவற் ைம. சூ. 15) 
 
    737-8. [ெதா த்த ெபாலம் ந் ம்ைப,நீர்யா ெரன்னா  ைற க  சூட்  :] 
 
    ெதா த்த ெபாலம்  ம்ைப சூட் -கட்டப்பட்டெபான்னாற் ெசய்த 

விைன ைடய ம்ைபையச்சூட் ஏ ைகயினாேல, 
 
    739. காழ் மண்  எஃகெமா  கைண அைலகலங்கி-காம்  குைழச் சி ள்ேள 
ெச கின ேவல்க டேனஅம் க ஞ்ெசன்  நிைலகுைலத்த ன் நிைலகலங்கி, 
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    740-43. [பிாிபிைண யாிந்த நிறஞ்சிைதகவயத் , வானத்தன்ன வளநகர் ெபாற்ப, 
ேநான்குறட்டன்ன ன்சாய் மார்பி, யர்ந்த தவி க்கலர்த்தம்மின் :] 
 
    பிாி  இைண அாிந்த நிறம் சிைத 2கவயத் (740) ஊன் சாய் (742)-பலவாய்ப் 
பிாிந்  இைணந்த சந் வாய்களற்றபைழயநிறங்ெகட்ட கவயத்ேதாேட ஊன்ெகட்ட, 
 
    ேநான் குற  அன்ன மார்பின்(742)-வ ய சகைடயிற்குறட்ைடெயாத்த 
மார்பிைன ைடயராகியஊக்கல (743) ெரன்க. 
 
    ேவ ம் அம் ம் பட்  எங்கும்உ விநிற்ற ற் குற ம் அதிற்ைறத்த 
3ஆர்க ம்ேபான்றன மார் கள் ; 4குற  பட்டைடமர மாம். 
 
    வானத்  அன்ன வளம் நகர் ெபாற்ப(741) உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்மின் (743)-
5ேதவ லைகெயாத்தெசல்வத்ைத ைடய ஊர்கள் ன் ேபாேல 
நட் க்ெகாண்டஅகத் ழிைஞேயாரா ம்ப  உயர்ந்த உதவிையச் 
ெசய்த யற்சிைய ைடயாைரக் ெகாணர்மின் ; 
    -------- 
        1."அறெநறி காட் ப்,ெபாிேயார் ெசன்ற வ வழிப் பிைழயா " (ம ைரக்.191-2) 
        2கவயம்-கவசம் ; "வயக் கவயந் தண்டவேணார்,மாமக க் காக மகிழ்சிறந்தார்" 
ஆனந்த. வண் .) 
        3 (பி-ம்) 'உ ளிக ம்' 
        4 சீவக. 2281 
        5 "மீக்கூ தல், இவன்காக்கின்ற நா  பசிபிணி பைக த யவின்றியாவர்க்கும் 
ேபாின்பந் த த ற் ேறவ லகி ம் நன்ெறன்றல்"(குறள், 386, பாிேமல்.) 
என்றதேனா  இக்க த்  ஒத் ள்ள . 
    --------- 
 
    என்ற , தமக்குநட்பாய் ற்றகப்பட்ேடாைர ற் வி வித்தற்குத் தாேம உதவ ன், 
1ைமந் ெபா ளாகச்ெசன்  அம் ற் வி வித்  அவ் ைர அவர்க்கு 
மீட் க்ெகா த்தைமகூறிற் . இதனாேன 2உழிைஞப் றத் த் 

ம்ைபகூறினார் ;என்ைன? "கைண ம் ேவ ந் ைண ற ெமாய்த்த ற், ெசன்ற யிாி 
னின்ற யாக்ைக" (ெதால். றத். சூ. 16)கூ தலா ம் வளநகர் ெப ம்ப  
 
    உயர்ந்த உதவிெசய்தைம கூ தலா ம். 
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    744-6. நிவந்த யாைன கணம் நிைர கவர்ந்த லர்ந்த சாந்தின் விர   ெதாியல் ெப  
ெசய்ஆடவர் தம்மின்-உயர்ந்த யாைனத்திரளிெனா ங்குகைளக்ைகக்ெகாண்ட 

சிப் லர்ந்த சாந்திைன ம்,விர தைல ைடய வியன்  மாைலயிைன ம், 
ெபாியெசய்ைககைள ைடயமண்டலங்கைள ஆள்கின்றவைரக் ெகாணர்மின் : 
 
    746-8. [பிற ம், யாவ ம் வ க ேவேனா ந்தம்ெமன, வைரயாவாயிற் ெசறாஅ  :] 
 
    ஏேனா ம் தம்ெமன வைரயா- 3மண்டபத்தாைர ம்,அறங்கூற ைவயத்தாைர ங் 
(ம ைரக். 492) ெகாணர்மிெனனவைரந் கூறி, 
 
    வாயில் ெசறா  பிற ம் யாவ ம்வ க என-வாயி டத் த் தைகயாமல் 
இவர்கைளப்ேபால்வா ம் பைடயாளர் த ேயா ம் வ வாராக ெவனக்கூறி, 
 
    748. இ ந் -இங்ஙனம் எளிையயாயி ந் , 
 
    749-50. [பாணர் வ க, பாட் யர் வ க,யாணர்ப் லவெரா  வயிாியர் வ ெகன :] 
யாணர் லவெரா  பாணர் வ க பாட் யர் வ க வயிாியர் வ கஎன-கவியாகிய 

வ வாயிைன ைடய லவேராேட பாணர் வ வாராக,பாணிச்சியர் வ வாராக, 
கூத்தர் வ வாராகெவனஅைழத் , 
    --------- 
        1."ைமந் ெபா  ளாக வந்த ேவந்தைனச்,ெசன் தைல யழிக்குஞ் சிறப்பிற் 
ெறன்ப" (ெதால். றத். சூ. 15) 
 
        2." ற்றகப்பட்ேடாைன ற் வி த்தற்கு ேவேறார் ேவந்தன் வந் ழி, 
அவன் றம்ேபாந்  களங்குறித் ப் ேபார் ெசய்யக்க த ம் அவன் களங்குறித் ழிப் 

றத்ேதா ம் களங்குறித் ப்ேபார் ெசய்யக் க த ம் 
உழிைஞப் றத் த் ம்ைபயாம்"(ெதால். றத். சூ. 16, ந.) 
 
        3இங்ேக மண்டபத்தாெரன்ற , பட் மண்டபத்தாைரப்ேபா ம் ; பட்  மண்டபம்-
கல்விக்கழகம் ;"பட்  மண்டபத் ப் பாங்கறிந்ேத மின்" (மணி.1:61) ; பட்  மண்டப 
ேமற்றிைன ேயற்றிைன" (தி வா.சதகம். 49) ; "பன்ன ங் கைலெதாி பட்  
மண்டபம்"என்றார் கம்ப ம். ம ைரயில், இப்ெபா  மண்டபெமனவழங்கும் 
இடத்தில் ன்  பைழய மண்டபெமான் இ ந்தி த்தல் கூ ெமன் ம், அஃ  
இப்பட் மண்டபம்ேபா ெமன் ம்சிலர் க வர். 
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    -------- 
 
    751-2. [இ ங்கிைள ரக்கு மிரவலர்க்ெகல்லாங், ெகா ஞ்சி ெந ந்ேதர் 
களிற்ெறா ம் சி :] 
 
    இ  கிைள ரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம்நீர் யார் என்னா  (738) ெகா ஞ்சி ெந  
ேதர்களிற்ெறா ம் சி-அவர்கள் சுற்றத்தாராய் அவர்கள்பா காக்கும் ெபாிய 
இரவலர்க்ெகல்லாம் நீர்யாவெரன் அவர்கைளக் ேகளாேத அவர்கள் காட் ன 
அளைவக்ெகாண் ெகா ஞ்சிைய ைடய ெந யேதர்கைள 
யாைனகேளா ங்ெகா த் , 
 
    ெகா ஞ்சி-தாமைரப் வாகப்பண்ணித்ேதர்த்தட் ன் ன்ேன ந வ . 
 
    753. களம் ேதா ம் கள் அாிப்ப - இடந்ேதா ங்கள்ைளயாிப்ப, 
 
    754. மரம் ேதா ம் ைம ழ்ப்ப - மரத்த கள்ேதா ம்ெசம்மறிக் கிடாையப்ப ப்ப, 
 
    755. நிணம் ஊன் சுட்  உ க்கு அைமய-நிணத்ைத ைடயதைசகள் சு தலாேல 
அந்நிணம் உ குதல்ெபா ந்த, 
 
    756. ெநய் கனிந்  வைற ஆர்ப்ப - ெநய்நிைறயப்ெபற் ப் ெபாாிக்கறிகள் 
ஆரவாாிப்ப, 
 
    757-8. கு உ குய் ைக மைழ மங்கு ன்பரந்  ேதான்றா - நிறத்ைத ைடய 
தாளிப்பிெல ந்த ைக மைழைய ைடய திைசகள் ேபாலப் பரந்  ேதான்றப்பட் , 
 
    758. வியல் நகரால்-அகற்சிைய ைடய களாேல மிக்குப் கெழய்திய ம ைர 
(699) என ன்ேனகூட் க. 
 
    நகர்- கள். 
 
    அாிப்ப (753) ழ்ப்ப (754) அைமய(755) ஆர்ப்பத் (756) ேதான்றப்பட்  (758) 
அகற்சிைய ைடயஎன உைடைமெயா  க்க. 
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    759-62. [பல்சாைல கு மியி, னல்ேவள்வித் ைறேபாகிய, ெதால்லாைண 
நல்லாசிாியர், ணர்கூட் ண்ட கழ்சால் சிறப்பின் :] 
 
    நல் ேவள்வி ைற ேபாகிய-நல்ல யாகங்கட்குக்கூறிய ைறகெளல்லாம் ன்னர் 

ற்ற த் விட்ட, 
 
    ெதால் ஆைண நல் ஆசிாியர் (761) ணர் கூட்  உண்ட (762)-பைழய 
ஆைணகைள ைடய நல்ல ஆசிாியர்தாங்கள் பின் கூ ன 1கந்தழியாகிய 
ெகாள்ைளைய அவாிடத்ேத ெபற்  அ பவித்த, 
 
    கழ் சால் சிறப்பின் (762)பால்சாைல கு மியின் (759)- கழ்ச்சியைமந்த 
தைலைமயிைன ைடய 2பல்யாகசாைல கு மிப் ெப வ திையப்ேபாேல நீ ம் 
நல்லாசிாியாிடத்ேத ேகட்சின் (208) என ன்ேன கூட் க. 
    ------- 
        1.தி காற் ப்பைட உைரயின்இ திப் பகுதிையப் பார்க்க. 
        2.பல்யாகசாைல கு மிப்ெப வ தி : இவ்வரசன் பலயாகங் 
    -------- 
 
    என்ற , 1அந்தணர்க்குக்கூறிய ைறேய ன் ள்ள க மங்கைள த் ப் 
பின்னர்த்தத் வங்கைள யாராய்ந்  ெமய்ப்ெபா ணர்ந் ட் ன்ப ெமய்திய 
ஆசிாியாிடத்ேத தா ம் அம் ைறேயெசன்  ட் ன்பத்ைதப் ெபற்ற 
கு மிெயன்றவா . 
 
    763. நிலம் த  தி வின் ெந ேயான் ேபால - எல்லா நிலங்கைள ம் தன்னிடத்ேத 
காட் னெப ஞ்ெசல்வத்ைத ைடய மாேயாைனப் ேபாலத் ெதால்லாைணைய ைடய 
நல்லாசிாியர் (761) என ன்ேனகூட் க. 
 
    என்ற , கண்ணன் எப்ெபா ம் தானாயி க்கின்ற ப ையக் காட்   கீைத 
ய ளிச்ெசய்  எல்லாைர ம் ேபாதித்தாற்ேபால எல்லாைர ம் ேபாதிக்கவல்லராகிய 
ஆசிாியெரன்றவா . 
 
    ஆைண - ஆக்கிைன. 
 
    764-5. [வியப் ஞ் சால் ஞ் ெசம்ைமசான்ேறார், பலர்வாய்ப் கர  
சிறப்பிற்ேறான்றி :] வியப் ம் - நீ அவ்வாசிாியாிடத் ப்ெபற்ற கந்தழியின் அதிசய ம், 
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சால் ம்-பின்  ெபற்றைமந்த அைமதி ம், கைளச் ெசய்  சிறப் ற்றைமயின் இப்ெபயர் 
ெபற்றான் ; "நற்ப வனால் ேவதத்,த ஞ் சீர்த்திப் ெப ங்கண் ைற, 
ெநய்ம்ம யா தி ெபாங்கப் பன்மாண், யாச் சிறப்பின்ேவள்வி ற்றி, ப நாட்ட 
வியன்களம் பலெகால்"( றநா. 15:17-21) என்பதனால் இவன் ேவள்வி பல 
ெசய்ததறியப்ப ம்."ெகால்யாைன பலேவாட் க் கூடாமன்னர் குலந்தவிர்த்த, பல்யாக 

கு மிப் ெப வ தி ெயன் ம்பாண் யாதிராஜ(னா)ன், நாகமா மலர்ச்ேசாைல 
நளிர்சிைன மிைச வண்டலம் ம் பாக ர்க் கூற்றெமன் ம்பழனக் கிடக்ைக 
நீர்நாட் ச், ெசாற்கண்ணாளர் ெசாலப்பட்ட  திமார்க்கம் பிைழயாத, 
ெகாற்ைகக்கிழான் நற்ெகாற்றன் ெகாண்ட ேவள்வி ற் விக்கக்,ேகள்வியந்த ணாளர் 

ன்  ேகட்கெவன்ெற த் ைரத் ,ேவள்விச்சாைல ன்  நின்  ேவள்விகு  
ெயன்றப்பதிையச், சீேரா  தி வளரச் ெசய்தார் ேவந்தனப் ெபா ேத நீேராடட் க் 
ெகா த்தைமயான்" (ேவள்விக்கு ச் சாஸனம், Epigraphia Indica Vol. 17, No. 16) 
என்ற சாஸனப் பகுதியினால் இவன் ேவள்வி ெசய்தார்க்குத் தானம் பல 
ெசய்தாெனன்ப  அறியப்ப கின்ற . இவைனப் பற்றிய பிற ெசய்திகள், 

றநா ற் ப் பதிப்பி ள்ள பாடப்பட்ேடார் வரலாற்றால் அறியலாகும். 
 
    கார் அ  சிறப்பின் ெசம்ைமசான்ேறார் பலர் வாய் ேதான்றி-குற்றமற்ற 
சிறப் க்கைள ைடயதைலைமகெளல்லாம் அைமந்ேதார் பல ம் 
தம்மி ந் ெசால்லப்பட் , பலர்வாெயன்பதேனா ம் பின்வ ம் கர சிறப்ைபக் 
கூட் க. கர  சிறப்பிற் ெசம்ைமயாவன :-1"நா  வழக்கிற் றாபதப் 
பக்க ம்"என் ழிக் கூறப்பட்டைவ. 
    ------- 
        1.ம ைரக். 469 குறிப் ைரையப்பார்க்க. 
    --------- 
 
    766. அாிய தந் -இவ்விடத்திற்குஅாியவாய் ேவற் ப் லத்தி ள்ள 
ெபா ள்கைளக்ெகாணர்ந்  எல்லார்க்குங் ெகா த் , கு  அகற்றி-நின்னாட் ல் 
வா ம்கு மக்கைளப் ெப க்கி, என்ற , ெசல்வ ண்டாக்கி ெயன்றதாம் 
 
    767. ெபாிய கற்  - நற்ெபா ள்கைள விளங்கக்கூறிய ல்கைளக் கற் , இைச 
விளக்கி - நின் கேழ எவ் லகத் ம் நி த்தி, 
 
    768. ந்நீர் நாப்பண் ஞாயி ேபால ம்-கடன ேவேதான் கின்ற 
ஞாயிற்ைறெயாக்க ம், 
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    769. பல் மீன் ந வண் திங்கள்ேபால ம் - பல மீன்க க்கு ந ேவ ேதான் கின்ற 
நிைறமதிையப் ேபால ம், 
 
    770. த்த சுற்றெமா  ெபா ந்  இனி விளங்கி - நீ ெபா  ெபற்ற 
சுற்றத்தா டேன ெபா  ெபற்  இனிதாகவிளங்கி, 
 
    2மண் லமாக்கள் தண்டத்தைலவர் த ய சுற்றத்ேதார்க்கு ந ேவ ஞாயி  
ேபாலவிளங்கி, பலகைலகைளக் கற்ேறாாிடத்ேத 3மதிேபாலவிளங்கி ெயன்க. 
    --------- 
        1.ெதால். றத். சூ. 20 ; இங்ேககூறப்பட்ட நா  வழக்கிைன, "நீஇ ராட 
னிலக்கிைடேகாட, ேறாஒ த்த ெறால்ெலாி ேயாம்ப, ரைட யாைம சைட 

ைனதல், காட்  ண  கட ட் ைச, ேயற்ற தவத்தினியல்ெபன ெமாழிப" (ெதால். 
றத். சூ. 16, இளம்.சூ. 20, ந. ேமற்.) என்பதனா ம். "ஊணைசயின்ைம,நீர் 

நைசயின்ைம, ெவப்பம் ெபா த்தல், தட்பம் ெபா த்தல், இடம் வைரய த்தல், 
ஆசனம் வைரய த்தல்,இைடயிட்  ெமாழிதல், வாய்வாளாைம ; இனி ேயாகஞ் 
ெசய்வார்க்குாியன இயமம் ................ சமாதிெயன ெவட் ம்" (ெதால். றத். சூ. 20, ந.) 
என்பதனா ம் அறியலாகும். 
        2.சுற்றத்திைடேய இ க்கும் ெபா சூாியைன உவைம கூ தைல, ெப ம்பாண். 
441-7-ஆம்அ க ம், 'கடைலச் சுற்றத் திரட்சிக்கு உவைமயாக்க ம்ஒன் ' 
(ெப ம்பாண். 443-50, விேசட ைர) என்ற நச்சினார்க்கினியர்உைர ம் அறிவித்தல் 
காண்க. 
        3.கைல நிைறந்தைமபற்றி மதிையஉவைம கூ தல் மரெபன்ப  
இவ் ைரயாசிாியர் பிறஇடங்களி ெல திய உைரயினாலறியப் ப கின்ற ; 

கு.968 குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
    ---------- 
 
    771-2. ெபாய்யா நல் இைச நி த்த ைன தார் ெப  ெபயர் மாறன் தைலவனாக-
உண்ைமயானநல்ல கைழ உலகிேல நி த்தின ைகெசய்த மாைலயிைன ம்ெபாிய 
ெபயாிைன ைடய மாறன் தலாக, 
 
    மாறன்-இவன் கு யி ள்ள பாண் யன் ;அன்றி ஒ  கு நில மன்னெனன்ற  
ெமான் . 
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    773. கடந்  அ  வாய் வாள் இள பல்ேகாசர்-பைகவைர ெவன்  ெகால் ம் 
தப்பாதவாளிைன ைடய இைளய பலராகிய ேகாச ம், 
 
    774-7. [இயெனறி மரபினின்வாய்ெமாழி ேகட்பப், ெபாலம்  ைணவ 

ட்படப் கழ்ந்த, மறமிகு சிறப்பிற் கு நில மன்ன, ரவ ம்பிற ம் :] 
 
    கழ்ந்த ெபாலம் ண் ஐவர் உட்பட(775)-எல்லாரா ம் கழப்பட்ட ெபான்னாற் 
ெசய்த ேபரணிகலங்கைள ைடயஐம்ெப ங்ேகளி ட்பட, 
 
    மறம் மிகு சிறப்பின் கு நிலமன்னர்(776) அவ ம் (777)-மற மிக்க 
நிைலைமயிைன ைடய கு நில மன்னராகிய அவ ம், 
 
    பிற ம் (777)-கூறாெதாழிந்ேதா ம், 
 
    இயல் ெநறி மரபின் நின் வாய்ெமாழி ேகட்ப (774)-நடக்கின்ற 
ெநறி ைறைமயினாேல நின் ைடய உண்ைமயானெமாழிையக் ேகட்  
அதன்வழிேயநடக்க, 
 
    777-8. [ வன்றிப், ெபாற் விளங்கு கழைவ நிற் கழ்ந்ேதத்த] ெபாற்  விளங்கு 

கழ்அைவ வன்றி நின் கழ்ந்  ஏத்த-ெபா விளங்குகின்ற கழிைன ைடய 
அறங்கூறைவயத்தார் ெந ங்கி நின் ைடய அறத்தின் தன்ைமையப் கழ்ந் வாழ்த்த, 
 
    779-81. [இலங்கிைழ மகளிர் ெபாலங்கலத்ேதந்திய, மணங்கமழ் ேதறன் ம ப்ப 
நா , மகிழ்ந்  :] 
 
    இலங்கு இைழ மகளிர் ெபாலம் கலத் ஏந்திய மணம் கமழ் ேதறல் ம ப்ப மகிழ்ந்  - 
விளங்குகின்ற ணிைன ைடயமகளிர் ெபான்னாற் ெசய்த வட் ல்களிேல ெய த்த 
மணநா கின்ற @காமபானத்ைதத்தர அதைன ண் மகிழ்ச்சிெயய்தி மகளிர் 
ேதாள் ணர்ந்  (712) என ன்ேனகூட் க. 
 
    நா ெமன்பதைனப் பின்ேனகூட் க. 
 
    மணங்கமழ்ேதறெலன்றதனாற் காமபானமாயிற் . 
    -------- 
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        @. பானம், காமபானம் ரபானெமனஇ வைகத்  ; "மட் -காமபானம்" (சீவக. 
98, ந.),"நற  ெகாண் மகளிர்-காமபானம் ெசய் ம் வாமமார்க்கப்ெபண்காள்" (தக்க. 24, 
உைர) என உைரயாசிாியர்கள்இதைனக் கூற ம், "காம வ த்திய பயிர்க்கு நீர் 
ேபால நற வ ந்  வாைர" (கம்ப. ஊர்ேத .107) என்  கம்பர் குறிப்பித்த ம் இங்க 
அறியற்பாலன. 
    ---------- 
 
    781-2. [இனி ைறமதி ெப ம, வைரந் நீெபற்ற நல் ழிையேய:] ெப  நல் 
ஊழிைய வைரந்  நீ ெபற்றநா ம் இனி  உைரமதி-ெப மாேன! நன்றாகிய 
ஊழிக்காலத்ைத இத் ைணக்கால மி த்திெயனப் @பால்வைர ெதய்வத்தாேல 
வைரயப்பட்  நீ அ தியாகப்ெபற்ற நாள் ம் இனிதாகஇ ப்பாெயன்க. 
 
    நல் ழிெயன்றார், க ழியல்லாதஊழிைய. 
 
    உம்ைம : ற் ம்ைம. 
    ------ 
        @."பால்வைர ெதய்வெமன்றார்இன்ப ன்பத்திற்குக் காரணமாகிய 
இ விைன ம்வகுத்த ன்" (ெதால். கிளவி. சூ. 58, ந. ) 
    ------ 
 
    உயர்ந்ேதார் ம கேன (23) ெந ேயா ம்பேல(61) ெபா நேன (42) ெகாற்றவேன 
(88) ெவல்ேகாேவ (105) கழ்ேவந்ேத (130) நைசப்ெபா நேன (138) ேபாேரேற 
(144)கு சிேல (151) நீெகாற்றவர்தங்ேகானாகுைவ (74) வாய்நட்பிைன(198) 
பணிந்ெதா கைல (201) பழிநமக்ெக கெவன்னாய்(204) இைசேவட்குைவ (205) 
அன்னாய் (206) நின்ெகாற்றம்(194) பிைறயிற் (193) சிறக்க (194) 
நின்ெதவ்வராக்கம்(196) மதியிற் (195) ெக க (196) நின்நல் ைச 
ெகடா நிைலஇயர்(209) இனி நீ பாடல்சான்ற நன்னாட்  ந வணதாய் 
(331)இ ெப நியமத்  (365) நாளங்கா க்கம்பைல (430)நாடார்த்தன்ேறயாய் (428) 
அல்லங்கா  அழித கம்பைல(544) ள்ளினிைச ெய ந்தற்ேறயாய் (543) ஞாயி  
(546)குன்றஞ்ேச ைகயினாேல (547) மாைல (558) குந்  (557)பின்னர் நீங்க (558) 

ந்ைதயாமஞ் ெசன்றபின்ைற(620) மற்ைறப் (653) பானாட்ெகாண்டகங்குல் (631) 
யாமத்ைத ம்மற்ைற (653) இைடயதாகிய (631) கட ள்வழங்குங்கங்குல்(651) 
யாமத்ைத ம் பக றக்கழிப்பிப் (653) பாடப் (656)பண்ணக் (658) ைகப்பத் (659) 
ெதவிட்ட (660) உ ப்ப (661) வலக்(662) கைரயத் (667) ேதான்ற (669) வாழ்த்த 
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வல (670) இைசப்ப(671) இரங்கச் சிைலப்ப (672) இயம்பக் (673) கைரய அகவ(675) 
ழங்கக் (676) கு மச் (677) சீப்ப (685) இராக்காலம்தன்னிடத்தினின் ம்ேபாகின்ற 

ைவகைறயிேல (686)வளங்ெக  தாரத்ேதாேட (697) யாைன ம் (688) ரவி ம்(689) 
ஆய ம் (692) ேதாட் ம் (693) கல மைனத் ம் (659)கங்ைகயா கடற்படர்ந்தாங்கு 
(696) அளந்  கைடயறியாத(697) கவினிப் (698) கெழய்திய (699) 
ெப ம்பாணி க்ைகயிைன ம்(342) கிடங்கிைன ம் (351) ாிைசயிைன ம் 
(352)வாயி ைன  (356) ைடய நான்மாடத்தான் ம ந்த கைழக்கூ தைல ைடய 
(429) ம ைரயிேல (699) மகளிர் ேதறன்ம ப்ப (780)மகிழ்ந்  (781) மகளிர்ந ந் 
ேதாைளப் ணர்ந்  (712)ேசக்ைகத் ஞ்சி (713) எ ந்  (714) உ விைனயாகி 
(724)மார்பிேல (716) பிரச ம் சுவனெமாய்ப்ப (717) விளக்கம்(719) 
ெதா ெயா சுடர்வரக் (720) க ங்கத்ைதக் (721)கைவஇ (722) மறவர் (726) 
தாள்வலம் வாழ்த்த (727) மாறன் தலாகக்(772) ேகாச ம் (773) ஐவ ட்படக் (775) 
கு நிலமன்னராகிய(776) அவ ம்பிற ம் (777) நின்வாய்ெமாழிேகட்ப 
(774)நிற் கழ்ந்ேதத்த (778) மறவர்த்தம்மின் (729), ெசல்வர்த்தம்மின்(731), 
குாிசிலர்த்தம்மின் (736), ஊக்கலர்த்தம்மின்(743), ெப ஞ்ெசயாட வர்த்தம்மின் (746), 
ஏேனா ந் தம்ெமனச்(747) சிலைர வைரந் கூறி வாயி டத் த் தைகயாமற்(748) 
பிற ம் (746) யாவ ம் வ கெவனப் ெபா ப்படக்கூறி(747) 
நாேளாலக்கமி க்குமண்டலத்ேதயி ந்  (748) லவெரா  (750) பாணர்வ க, 
பாட் யர்வ க (749), வயிாியர்வ க ெவனவைழத்  (750) அவர்காட் ன 
இரவலர்க்ெகல்லாம்(751) நீர்யாெரன்னாேத (738) ேதைரக் களிற்ெறா ம் சி(752) 
அாியதந்  கு யகற்றிப் (766) ெபாியகற்  இைசவிளக்கி(767) ஞாயி ேபால ந் (768) 
திங்கள்ேபால ஞ் (769) சுற்றெமா ெபா ந்  விளங்கி (770) வாழி (208) ; 
அங்ஙனம்வாழ்ந்  பிறப்பற யலா  பயனின்றிக்கழிந்ேதார்(237) 
திைரயி மண ம் பலேரகாண் (236), அப்பயனின்ைமயாேல(238) அண்ணேல 
(207) நீ ம் அவ்வா கழியலாகாெதன்  இவ்வாழ்விற்ெபாிதாயி ப்பெதா  
ெபா ைளயான்கூ ேவன் (207) ; அஃ என்னாற்காட் தலாி ; அதைன 
ெந ேயான்ேபாலத் (763) :ெதால்லாைணயிைன ைடய நல்லாசிாியர் (761) 

ணர்கூட் ண்டசிறப்பிைன ைடய (762) பல்யாகாசாைல கு மிையப்ேபால(759) 
நல்லாசிாியாிடத்ேத ேகட் சின் (208) ; ேகட் அதைன நீகண்டவியப் ம் சால் ம் (764) 

கர சிறப்பிற்(765) ெசம்ைமசான்ேறார் (764) பலர் தம்மி ந் ெசால்லப்பட் ப் 
(765) ெப மாேன, (781) நன்றாகிய ஊழிக்காலத்ைதஇத் ைணக்காலமி த்திெயனப் 
பால்வைரெதய்வத்தாேலவைரயப்பட்  நீஅ தியாகப்ெபற்ற (782) நாண் ம்(780) 
இனிதாகப் ேபாின்பத்ைத கர்ந்தி ப்பாய்(781) ; அதைன கரா  ஐம்ெபாறிகட்கும் 
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ன்னிற்கப்ப வனவாகியஇந் கர் ெபா ள்கட்கு நின்ெனா  என்ன 
உற ண் (206) ; இனி நின்னிடத் ண்டாகிய மாையெக வதாக (208)என 
மாட் ப்பா ம் எச்ச ப்பா ம் விைன க்க. 
 
    "அகன் ெபா ள் கிடப்பி  ம கியநிைலயி , மியன்  ெபா ள் யத் தந்தன 

ணர்த்தன்,மாட்ெடன ெமாழிப பாட் யல் வழக்கின" (ெதால்.ெசய் ளில், சூ. 210), 
"ெசால்ெலா ங் குறிப்ெபா ெகா ளியற்ைக, ல் ய கிளவி ெயச்ச 
மாகும்"(ெதால். ெசய் ளியல், சூ. 207) என் ஞ் சூத்திரங்களாற்கூறிய இலக்கணம், 
"நல் ைசப் லவர் ெசய்  ப் " (ெதால். ெசய். சூ. 1.) எனத் ெதால்காப்பியனார் 
கூறினைமயின், இவ ம் நல் ைசப் லவராத ன், இங்ஙனம் ெசய் ள் 
ெசய்தாெரன் ணர்க. 
    ---------- 
 
    @தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைன மாங்கு  
ம தனார் பா ய ம ைரக்காஞ்சிக்கு ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் 
ெசய்த ைர ற்றிற் . 
        @ (பி-ம்.) 'பாண் யன் தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன்' 
 

ெவண்பா 
 
    ைபங்க ணிளம் #பகட் ன் ேமலாைனப் பான்மதிேபால் 
    திங்க ெண ங்குைடயின் கீழாைன- &அங்கிரந்  
    %நாம்ேவண்ட நன்னஞ்ேச நா திேபாய் நானிலத்ேதார் 
    தாம்ேவண் ங் கூடற் றமிழ். (1) 
 
    $ெசால்ெலன் ம் ம்ேபா  ேதாற்றிப் ெபா ெளன் ம் 
    நல் ந் தீந்தா  நா தலால்-மல் ைகயின் 
    வண்டார் கமழ்தாம மன்ேற @@மைலயாத 
    தண்டாரான் கூடற் றமிழ். (2) 
    -------- 
        # (பி-ம்.) 'பகட் ேமலாைன' 
        & (பி-ம்.) 'தங்கா ' 
        % (பி-ம்.) 'நாம்ேவண் ' 
        $ "ப தகன்ற நால்வைசச்ெசான் மலெர த் " (தி விைள. பாயிரம், 12) 
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        @@ மைலயாத தண்தாரன்-ஏைனேயார்களாலணியப்படாத ஆரத்ைதப் 
ண்டவன் ; என்ற  இந்திரனால் தரப்பட்ட ஆரமணிந்தைதக் குறிப்பித்தப  ; 

"ெசங்கணா யிரத்ேதான் றிறல்விளங் காரம், ெபாங்ெகாளி மார்பிற் ண்ேடான் வாழி", 
"ேதவ ரார மார்பன்" (சிலப். 11:24-5, 29 : "கந் கவாி") 
    -------- 


