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நின் றிைசக்கு மாிக்குரற் றட்ைட
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வின்
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கணங்ெகா ேடாைகயிற் க ப்பிகுத் தைசஇ
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திலங்குவைள விற யர் நிற் றஞ் சுற்றக்
கயம் க் கன்ன பயம்ப தண்ணிழற்
னல்கால் கழீஇய மணல்வார் றவிற்
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ந்த னிறில் காட்சிக்
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கண்

ள ெராக்கற் றைலவ

குறிப் ைர
1 தி மைழதைலஇய : தைலப்ெபயறைலஇய (

கு. 9)

இ ணிற விசும் : இ ணிற வி விசும் (சீகாளத்தி. ெதன்கயிைல. 62) ;
குறிப் ைர.
இவ்வ

கு.116,

கூத்தராற் ப்பைடக்கும் (ெதால். றத். சூ. 36, ந.) , ஆசிாியம் அளவ யான்

வந்ததற்கும்,

குதற்கும் ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெசய். சூ. 32,ேபர். ந ; 67,ேபர்.

2. ' க ப்ப' என்ப

ெமய் வமத்திற்குாிய ெசால்ெலன்பதற்கும் (ெதால்.உவம. சூ. 15,

இளம்.), சி பான்ைம பய
ேபர்.) ேமற்ேகாள்.
1 - 2. ம ைரக். 560.

வமத்திற்கும் வ ெமன்பதற்கும் (ெதால். உவம. சூ. 14,
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3. '

ழ ' உகரம் ெபறாமல் வந்ததற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். குற்றிய

2 - 3. பண்ணைம

ழ

கர. 78,ந.

(பதிற்.41 : 1)

1 - 3. மைலப . 532 ;

கு. 121,குறிப் ைர.

5. (பி-ம்.) ' அணிதைழ'
தாழ்பீ ப் பல் யம் ( - ெவ. 24)
6 மைலப . 533 ; கண்ண த் தியற்றிய

ம் (பதிற். 41 : 4) ;கண்வி

ம்பிற்

களிற் யிர் ெதா மின் ( றநா.152 : 15)
7 இவ்வ யின் பாடேபதம்ேபால் ேதான் ம் , "விளிப்ப
மிெயா

"என்ற அ ைய விைன ற்

பயி

ங் கு ம்பர் ந்

விைனெயச்சமாதற்கு ேமற்ேகாள் காட் வர் ;

நன். சூ. 350, மயிைல.
11. பாணிய பதைல : "பதைலப் பாணிப் பாிசிலர் ேகாமான் "(கு ந். 59 : 1 )
2 - 11. றநா. 152 : 14 - 8.
11 - 2. மைலப . 142 - 4.
13. மைலப . 365 ; "காவிெனங் கலேன சு க்கிெனங் கலப்ைப "( றநா. 206 : 10)
3 - 13. " ணர் ாி நரம்பின் றீந்ெதாைட ப னிய, வணரைம நல்யா ழிைளயர்
ெபா ப்பப், பண்ணைம
சு க்கிக், காவிற் றைகத்த
பதைல

ழ ம் பதைல ம் பிற ங், கண்ண த் தியற்றிய
ைறகூ

ங்க ெவா தைலத்,

கலப்ைபயர் "(பதிற். 41 : 1 -5); "ஒ தைலப்

ம்பகச் சி

ழாத்

ங்கத்

க்கி ", "சுவல ந்தப்

பலகாய, சில்ேலாதிப் பல் ைளஞர் "( றநா. 103 : 1 - 2, 139 : 1 - 2)
15. ம ைரக். 278, குறிப் ைர.

ம்ெபா
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16. "விசும்பி

க் ேகணி ெநறியன்னசின்ெனறி "(தி ச்சிற். 149)

"ெசல்வர் மனத்திேனாங்கி .............அஃகுெநறி "(சீவக. 1416) என்பதற்கு இவ்வ
ேமற்ேகாள்.
15 - 6. ெதால். கிளவி. சூ. 55, ேச ; இ - வி. சூ. 321, ேமற்.
17 - 8. ெப ம்பாண். 39 - 41.
19. மீமிைச, ஒ ெபா ட் பன்ெமாழி என்பதற்கு ேமற்ேகாள் ; யா - வி. சிறப் .
21. ெபா ந. 14 - 5, குறிப் ைர.
ெதாண் ப திவ

: "ெதாண் ப

22. (பி-ம்.) ' ேகள்வி ேபாகா

திவவின்

ண்டக நல்யாழ் "(ஆசிாியமாைல)

' (ெபா ந. 16 - 8)

23. சுகிர் ாி நரம் : "சுகிர் ாி நரம்பின் சீறியாழ் "( றநா. 109 : 15) ; " ைணச்
சுகிர் ாி நரம் "(சீவக. 728) ;

கு 140 - 41

21 - 3. சீவக. 559, ந. ேமற்.
24. இைய வண்ணத்திற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெசய். சூ. 219, ேபர்.

24 - 5. ெபா ம்பாண். 7 - 8.
27. ெபா ந. 10.
28. இவ்வ , விைனெயச்சம் அகர றன்றிப் பிற ஈற்றால்
விேச த்

க்குஞ் ெசால்ைல

வ தற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். விைன. சூ. 31, கல். ந.
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30. ெபா ந. 19 - 20, குறிப் ைர ; "விழெவா

கூந்தல் "(ஐங்கு . 306 : 4 ) ;

"க மகள் க ப்பி னாறி ", "வ ைவ மகளிர் கூந்தல் கமழ்ெகாள "(அகநா. 244 : 5, 378 :
2)
33. (பி-ம்.) 'ெபா ந்திய வளவினில்'
இன்

வ மிடத்

இன்சாாிைய வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள;

ெதால். ணாியல், சூ .29, ந.
31 - 3. ெபா ந. 6 - 8.
35. (பி-ம்.) '

ணங்கற

வறிய'

37. "வணரைம நல்யாழ் "(பதிற். 41 : 2) ; "வணர்ேகாட் ச் சீறியாழ்"( றநா. 155 : 1)
வள்

யிர்ப் ேபாியாழ் : குறிஞ்சிப். 100.

36 - 7. "களங்கனி யன்ன க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ் "( றநா. 127 : 1, 145 : 5)
42 - 3. ெபா ந. 42, குறிப் ைர.
44. சி பாண். 14 - 5, குறிப் ைர.
க ப்பிகுத் தைசஇ : பட் னப். 259.
45 - 6. சி பாண். 31.
44 - 6. இவ்வ கைளப் ெபா ளானந்தெமன்பர் ; யா - வி. ஒழி .
41- 6. றநா. 135 : 1 - 10.
47. "கயங்கண் டன்ன.............ெப மரக் குழாம் "(மைலப . 259 - 65) ;
"ெபாய்ைக ம் ேபான்றேத , ஈச ெனந்ைத யிைனய

நீழேல "(ேத. தி நா.) ;
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"ெகாய்ம்மலர்க் காவகம்............ெதண்கயம் க்க

ேபான்றேத "(சீவக. 872) ;

"அேசாகந் தண்ெபாழில், மணிக்கயத் தியன்ற ம வி றண்ணிழல் ", "அழல்கண் ணகற்றி
நிழன்மீக் கூாி, நீர் க் கன்ன நீர்ைமத் தாகி"(ெப ங். 1. 40 : 121 - 2, 2. 13 : 17 - 8) ;
"ெவவ்வா

ெமனக்குளிர்ந்

ெவயி யங்கா வைகயியங்கும் விாி ஞ் ேசாைல "(கம்ப.

நாடவிட்ட. 22)
48. ெப ம்பாண். 380.
"நீர்கால் கழீஇய வார்மண ெலக்கர் (ெப ங். 1. 42 : 91)
50. மைலப . 569, குறிப் ைர.
ெதால். ள்ளிமயங். சூ. 17, ந. ேமற்.
மலர் வன்றிய கைரெபா நிவப்பின்
மீமிைச நல்யா கடற்படர்ந் தாஅங்
கியாமவ ணின் ம் வ
நீயி ங்
கனிெபாழி கானங் கிைளெயா ணீஇய
ைனபைற நிவக்கும் ள்ளின மானப்
ைனதார்ப் ெபா ந்த வண் ப மார்பின்
வைன ைன ெயழின் ைல வாங்கைமத் திரேடாண்
மலர்ேபான் மைழக்கண் மங்ைகயர் கணவன்
ைனபாழ் ப க்குந் ன்ன ந் ப்பி

55

னிைச வல் வித்தி னைசேய ழவர்க்குப்
நிைற வந்த னலஞ் சாயன்
மதிமா ேறாரா நன் ணர் சூழ்ச்சி
வின்னவி றடக்ைக ேமவ ம் ெப ம்
ணன்னன்ேசய் நன்னற் படர்ந்த ெகாள்ைளெயா

60

ள்ளினிர் ேசறி ராயிற் ெபா ெததிர்ந்த
ள்ளினிர் மன்ற ெவற்றாக் கு த
னாற்றி னள மைச நற் ல ம்
ற் வளஞ் மைல ஞ் ேசாைல மா கல்
காண ந் ேசாைல மா கல் கான ந்

65

ெதாைலயா நல் ைச லகெமா நிற்பப்
பலர் றங் கண்டவ ர ங்கலந் தாீஇப்
லேவார்க்குச் சுரக்குமவ னீைக மாாி
மிக நர்ப் பிணிக்கு மாற்ற ம் க நர்க்
கரசு
ெகா ப்பி மமரா ேநாக்கெமா

70

த் ளி ெபாழிந்த ெபாய்யா வானின்

75

8
யா சுரக்குமவ னாண்மகி ழி க்ைக
நல்ேலார் குழீஇய நாநவி லைவயத்
வல்லா ராயி ம் றமைறத் ச் ெசன்ேறாைரச்
ெசால் க் காட் ச் ேசார்வின்றி விளக்கி
நல் தி னியக்குமவன் சுற்றத்ெதா க்க
நீரகம் பனிக்கு மஞ்சுவ க ந்திறற்
ேபாிைச நவிர ேமஎ ைற ங்
காாி ண் க் கட ள தியற்ைக ம்
பாயி ணீங்கப் பகல்ெசய்யா ெவ த

80

ஞாயி றன்னவவன் வைசயில் சிறப்
மிகந்தன வாயி ந் ெதவ்வர் ேதஎ
கம்படக் கடந்
ழி லாட் ப்
ைரத்ேதால் வைரப்பின் ேவனிழற் லேவார்க்குக்
ெகாைடக்கட னி த்தவவன் ெறால்ேலார் வர

85

மிைரேதர்ந் திவ ங் ெகா ந்தாண் தைலெயா
திைரபடக் குழிந்த கல்லகழ் கிடங்கின்
வைர ைர நிவப்பின் வான்ேறா யிஞ்சி
ைரெசல ெவ த்தவவன்
ர் மாைல ங்

90

ேகளினி ேவைள நீ

ன்னிய திைசேய,

மிகுவளம் ப நிய யாணர் ைவப்பிற்
வ வந்தன் றி வதன் பண்ேப
வானமின் வசி ெபாழிய வானா
திட்ட ெவல்லாம் ெபட்டாங்கு விைளயப்
ெபயெலா ைவகிய வியன்க ணி ம் னத்

95

தக

100

விசும்பி னாஅல் ேபால

குறிப் ைர.
53. சி பாண். 143 ; ெப ம்பாண். 28.
51 - 3. ெப ம்பாண். 427, குறிப் ைர. "மைலயி னிழிந்
யிழித ம் பல்யா

மாக்கட ேனாக்கி, நிலவைர

ேபாலப், லவ ெரல்லா நின்ேனாக்கினேர "( றநா. 42 : 19 - 21) ;

"க வைர நீாிற் க த் வர "( . ெவ. 11) ; "ெபய்
ெமாய்ெகாள் ேவைலவாய்

மாாியாற் ெப கு ெவள்ளம்ேபாய்,

கு மா ேபால் "(கம்ப. ைகயைட. 15)

54 - 5. ெபா ந. 64, குறிப் ைர ; "வள்ளிேயார்ப் படர்ந்
1)
57. "வாங்கைம ெமன்ேறான் "(பதிற். 12 : 22)

ள்ளிற்ேபாகி "( றநா. 47 :
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58. மைலப . 424 ; "ெகா ங்குைழ கணவ", "தி ந்திைழ கணவ", "வா
கணவ", "நன்

தல்

தல் கணவ", "ஆன்ேறாள் கணவ", "நல்ேலாள் கணவன்", "ேசயிைழ

கணவ", " ைரேயாள் கணவ", "ேசயிைழ கணவ", "ஒண்ெடா

கணவ"(பதிற். 14 : 15,

4 : 11, 38 : 10 , 42 : 7, 55 : 1, 61 : 4, 65 : 10, 70 : 16, 88 : 36, 90 : 50) ; "ெசயிர்தீர்
கற்பிற் ேசயிைழ கணவ "( றநா. 3 : 6)
59.

. குறிஞ்சிப். 128.

60. "வித்திய ப

வல்"( றநா. 237 : 5)

61. "வானி நீாி

ந், தீந்தண் சாயலன்"(பதிற். 86 : 12 -3);

"நீாி

ைடயன் ", "ேவனிற் னலன்ன

"நீாி

ஞ் சாய

ந்ைத "(க த். 42 : 20. 84 : 38 )

மினிய சாயற், பாாி "( றநா. 105 : 7 - 8)

50-65. "கூத்தராற் ப்பைட ள், ' கலம்ெப .........தைலவ, என அண்ைமவிளிேயற்
ன்னிைல குறித் நின்ற ஒ ைமப்ெபயர், ' நீயி ம் .............ேசறிராயின் '
எனப்பன்ைமேயா
ந்த . இவ்வா வ ங்காற் கூத்த ம் பாண ம்
விற ய மாகி ஆண் ச் ெசல்வார் பலரா ழிேய வரப் ெப வெதன் ம்
தனிெயா வனாயின் மயங்கப் ெபறாெதன் ங் ெகாள்க"(ெதால். எச்ச. சூ. 60,
ெதய்வச்.)
65-6. ள் : மைலப . 448 ; ெப ம்பாண் . 155 ; றநா.124 : 2.
ஒப் : ெபா ந. 59 ; "நல்ல சகுன ெமன்னெவதிர் கண்

வந்தாய்

நம்பிநீ............. ல்ல நின்றாய் " (பிர .பிர ேதவர்வந்த. 47) ; "ஒ
ற்ற

ன்ைனப், ப த

ெப ந்தவப் பயன

ேபா

ெநறி ெயதிர்ப்பா

ம்"(தணிைகயா . 169 - 70)

68. மைலப . 462 ; "நாெடன்ப நாடா வளத்தன "(குறள். 739) ; "நிலஞ் சுரக்கு
நிைறவளம் "(கம்ப. நா . 38)
70. ெதாைலயா நல் ைச : "ெசல்லா நல் ைச "(மைலப . 338) ; "ெகடாஅ
நல் ைச நிைலஇ", "நல் ைச நிைலஇய நனந்தைல

லகத் "(பதிற். 14 : 21, 86 : 5 ) ;
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"மண்ணின்ேமல் வான் கழ் நட்டா
"ஒ வன திரண்
கவற்றி

ழ் காத்

தி வமர்ந்
ெடன்

யாக்ைக

ம்............சாவா

ன்பயி னரம்பின் யாத்த,

வந் , ம விய

டம்ெபய்தினார் "(திாி. 16) ;
வ ம் க

வ மிங்ேக மைறந் ேபாமற்ைற யாக்ைக ,

லக ேமத்தச் சிறந் பின் னிற்கு மன்ேற ", "ெபான்

நிற்கு மி ம் க, ழின்

ெமன்றாங்

மிவ் ட

ன்ெபா ட்,

நீர்கழிந் தீர்களாற், குன்றின் ேமற்குைட ேவந்திர்காள்

"(சூளா. சீயவைத. 204, அரசியல், 226) ; ெபா ந. 176, ந. குறிப் ைர; ெப ம்பாண்.
466, ந. குறிப் ைர.
72. ஈைகமாாி : மைலப . 75 - 6, 580.
71 - 2. சி பாண். 247 - 8, அ க் ; ம ைரக். 145 - 6, குறிப் ைர.
"ஆண் நீர்ப் ெபற்ற தார மீண் வர், ெகாள்ளாப் பாடற் ெகளிதினினீ ம் "(பதிற்.
48 : 5 - 6) ; "ஏத்தினர் த உங் கூேழ
"ேவந் த

ங்கு , வாழ்த்தினர் வ உ மிரவல ர ேவ ",

வி க்கூழ் பாி சிலர்க் ெகன் ம், அ கா தீ ம் வண்ைம "( றநா. 122 : 6 - 7,

320 : 16 - 7)
73. ம ைரக். 139 - 40.
73 - 4. ம ைரக். 131 - 2, குறிப் ைர.
75 - 6. "ஈைகமாாி ", "மைழசுரந் தன்ன

ைக நல்கி "(மைலப . 72, 580) ; சி பாண்.

124, குறிப் ைர ; ம ைரக். 442, குறிப் ைர.) ; "ஆர்க
கு வ ரார ேவாம்பா
சுரத்த

ம் வண்ைம

வானந் தளிெசாாிந் தாஅங்,

ண் , நைகவரார நன்கலஞ் சிதறி "(பதிற். 43 : 18 - 20) ; "நின் ,
மாாி ள ", "அவன், வண்ைமேபால் வானம் ெபாழிந்தநீர் "(பாி.

4 : 27, 22 : 7 - 8) ; "மைழசுரந் தன்ன

ைக "(அகநா. 238 : 13) ; "வானத் தன்ன

வண்ைம ம் ", "மாாியன்ன வண்ைம ", "வைரயா மரபின் மாாி
ேபால ............ெகாைடமடம் ப தல் ", "மாாி யீைக மறப்ேபார் மைலயன் ", "மாாி
யன்ன வண்ைமயிற் ெசாாிந்

"( றநா. 55 : 15, 133 : 6, 142 : 3 - 5, 158 : 7, 397 : 16) ;

"மாாியிேனற்பார்க் கைவநல்கி ", "மாாிமைழ வள்ளல்", "மைழவள்ளல் "(சீவக. 365, 500,
899)
77 - 80.

கு. 282 - 6.
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82. ேமெவன்ப

நைசெயன்

ம் குறிப்ைப உணர்த் ெமன் பதற்கு ேமற்ேகாள் ;

ெதால். உாி. சூ. 32, இளம். ேச. ெதய்வச். ந; இ - வி. சூ. 281.
83. காாி ண் க் கட ள் : சீவக. 670.
84 - 5. பாயி ள்.............ஞாயி

: "பாயி ள் ப கிப், பகல்கான் ெற த

பல்கதிர்ப்

ப தி "(ெப ம்பாண். 1 - 2)
"பாயி

ணீங்கப் பல்கதிர் பரப்பி, ஞாயி

விசும்பிற் பன்மீ ெனாளிெகட, ஞாயி

குண தற் ேறான்றியா அங்கு ", "மாயி

ேதான்றி யாங்கு மாற்றா,

ரண்

சிைதத்தநின் ேனான்றாள் "(பதிற். 59 : 5 - 6, 64 : 12 - 4)
பகல் ெசய்யா ெவ த
87.

கம்படக்கடந்

ஞாயி

: ெப ம்பாண். 441 - 2, ந. குறிப் ைர.

: " கம்படக் கடக்கும் பல்ேவ ெலழினி "(கு ந். 80 : 5)

89.ெகாைடக்கடனி த்த : மைலப . 543 ; ெப ம்பாண். 446, குறிப் ைர.
90. ெகா ந்தாண்

தைல : குறிஞ்சிப். 257.

இைரேதர்ந்திவ ம் ............... தைல : "இைரேதர்

தைல ம் "(சிலப். 13 :7) ]

91. கல்லகழ் கிடங்கு : ம ைரக். 730, குறிப் ைர.
92. "ேகா றழ்ந் ெத த்த ெகா ங்க ணிஞ்சி "(பதிற். 16 : 1)]
வான்ேறா யிஞ்சி : "விண்

ற நிவந்த பண்ணைம பைடமதில் "(ெப ங். 3. 4 : 3)

97 - 8. ம ைரக். 10 - 11.
100. அக
101. ன்ெகா

விசும் : ெப ம்பாண். 1; ம ைரக். 267.
சுண்ைட : ெந நல் : 13.
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100 - 101. ம ைரக் 280 - 81.
' ஆரல் ' ஆெலன்

வந்த இைடக் குைறக்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் ; யா - வி. ஒழி .

சூ. 2 ; யா - கா. ஒழி . 8, உைர.
வா தின் விாிந்த ன்ெகா
சுண்ைட
நீலத் தன்ன விைதப் ன ம ங்கின்
மகுளி பாயா ம
ளி தழா
னகளத் தன்ன நிைறசுைனப் றவிற்
ெகௗைவ ேபாகிய க ங்காய் பி ேயழ்
ெநய்ெகாள ெவா கின பல்கவ ாீெரண்
ெபாய்ெபா கய னி யங்குைக க ப்பக்
ெகாய்பத ற்றன குல க்குர ேலனல்
விைளதயிர்ப் பிதிர்வின்
க் கி விெதா ங்

105

குளிர் ைர ெகா ங்காய் ெகாண்டன வவைர
ேமதி யன்ன கல்பிறங் கியவின்
வாதிைக யன்ன கைவக்கதி ாிைறஞ்சி
யி ம் கவர் ற்றன ெப ம் ன வரேக
பால்வார் ெகழீஇப் பல்கவர் வளிேபாழ்

110

வா தின் விைளந்தன ைவவனம் ெவண்ெணல்
ேவலீண் ெதா தி யிாி ற் ெறன்னக்
கா
ைவப்பிற் கவிழ்க்கைனத் திைறஞ்சிக்
குைறயைற வாரா நிவப்பி னைற ற்
றாைலக் கலம ந் தீங்கைழக் க ம்ேப

115

யற் னி ேபாகிய ம
றவி
னவற்பதங் ெகாண்டன வம்ெபாதித் ேதாைர
ெதாய்யா வித்திய ளர்ப
டைவ
ையயவி யமன்ற ெவண்காற் ெச வின்
ைமெயன விாிந்தன நீண ெநய்தல்

120

ெசய்யாப் பாைவ வளர்ந் கவின் ற்றிக்
காயங் ெகாண்டன விஞ்சி மாவி ந்
வய ப்பி
ழந்தாள் க ப்பக் குழிெதா ம்
வி மிதின் ழ்ந்தன ெகா ங்ெகா க் கவைல
காழ்மண் ெடஃகங் களிற்
கம் பாய்ந்ெதன

125

ழ்மல ெராழி ைக யர் கந் ேதாயத்
கல் சுற்றிய ேசாைல வாைழ
யி குகுைல
கப் ப த்த பயம் க்
கூ ற் றலம
ந் ழகலைறக்

130
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கால மன்றி

மரம்பயன் ெகா த்த ற்

கா
திர்ந்தன க ங்கனி நாவன்
மா ெகாள ெவா கின
நீ யைவ
ெறா குழீஇயின கூைவ ேச சிறந்
ண் நர்த் த த்தன ேதமாப் ண்ணாிந்
தரைல க்கன ெந ந்தா ளாசினி

135

விர ன் ப க ணாகுளி க ப்பக்
கு ைஞ யிரட் ெந மைல ய க்கத் க்
கீ ேம ங் கார்வாய்த் ெததிாிச்
சுரஞ்ெசல் ேகா யர் ழவிற் ங்கி
ரஞ்சுெகாண் ைறஞ்சின வலங்குசிைனப் பலேவ

140

தீயி னன்ன ெவாண்ெசங் காந்தட்
வற் க த்த
ைக ன்ெசத்
தறியா ெத த்த ன் றச் ேசவ
உ னன்ைமயி ண்ணா குத்ெதன
ெந ப்பி னன்ன பல் தழ் தாஅய்

145

ெவறிக்களங் க க்கும் வியலைற ேதா

150

குறிப் ைர
99 - 101. ஊனந் ேதான்றிய ஆனந்த வைம ெயன்பர் ; யா - வி. ஒழி . சூ. 3.
102. ம ைரக். 279.
105. ெகௗைவ : ம ைரக். 271.
105 - 6. ஐகார ஒளகாரக் கு க்க ம் ேநரைசெயன்பதற்கு ேமற்ேகாள் ; யா - வி.
அைச. சூ. 2.
108. (பி-ம்.) ' குவ க்குரேலனல்'
107 - 8. திைனக்கதிர்க்கு யாைனக்ைக உவைம : குறிஞ்சிப். 35 - 8, குறிப் ைர.
109 - 10. திைனயாிதாளில் அவைர விைளதல் : "ெப ம் னக் குறவன் சி திைன
ம காற், ெகா ங்ெகா

யவைர

க்கும் "(கு ந். 82 : 4 - 5) ; "சி திைன ெகாய்த

வி வி ெவண்காற், காய்த்த வவைர "(ஐங். 286 : 1 - 2)
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111. "எ ைம யன்ன க ங்கல் "( றநா. 5 : 1)
112. வடெசால் சிைதந்

வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள்; ெதால். எச்ச. சூ. 6, ந ; இ -

வி. சூ. 175.
113. "இ ம் கவர் ெகாண்ட ேவனற் ெப ங்குரல் "(நற். 194 : 9)
112 - 3. கைவக்கதிர் ...........வரகு : "கைவக்கதிர் வரகின் சீ

ர் "(அகநா. 384 : 6) ;

"கைவக்கதிர் வரகும் "(ெப ங். 1. 49 : 105)
115. (பி-ம்.) ' ஐவன ெவண்ெணல் '
118 - 9. அைற ற்
"அைற

............. .அலம ங்க ம் : "அைறக்க ம் "(ெபா ந. 193) ;

க ம் "(பதிற். 75: 6 ; ெப ங். 1. 48 : 146)

116 - 9. க ம் க்கு ேவல் உவைம : "க ம்பின் , ேவல்ேபால் ெவண் ைக "(நற்.
366 : 7 - 8) ; "ேதா ெகாள் ேவ ன் ேறாற்றம் ேபால, வா கட் க ம்பின் ெவண்
டங்கும் "( றநா. 35 : 9 - 10)
122. "ஏ
ளர்ப

ெபா தெச

ழா வித்

டைவ : "ெதா ப்ெபறிந்

" டைவயஞ் சி திைனத்,

ளெரறி

ந ம் "(பதிற். 13 : 2)
த

ளர்ப

டைவ "(ெப ம்பாண். 201) ;

ண் கட் கைளஞர் தங்ைக "(கு ந். 392 : 4 - 5)

124 . "ைமவிாிந்தன நீல ம் "(சூளா. நா . 11)
125 - 6. "பாைவ யிஞ்சி "(ெப ங். 1 . 51 : 23)
127, பி

ழந்தாள் : ெப ம்பாண். 53, குறிப் ைர ; க த் . 50 : 2.

128. ம ைரக். 534, குறிப் ைர.

15
129."எ த்ெதறி ெயஃகம் பாய்த

ற் ணர்கூர்ந் , பி க்கண மறந்த ேவழம்

"( ல்ைல. 68 - 9)
காழ் மண்ெடஃகம் : ம ைரக் . 739, குறிப் ைர ; "மைடயைம திண் சுைர மாக்காழ்
ேவெலா

", "மாக்காழ் ெந ேவல் "(அகநா. 119 : 13, 368 : 18) ; "ேவேல..........

இ ங்காெழா .........நிைலதிாிந் தனேவ "( றநா. 97 : 4 - 7)
131. "ேசாைல வாைழ : "ேசாைல வாைழச் சுாி கும் "(கு ந். 308 :1)
134. "கால மன்றி

மரம்பயம் பக ம், யாண ரறாஅ வியன் மைல "( றநா. 116 13 -

4) ; "ப வ மன்றி ம் பயன்ெகா ப் பறாஅப், பல
மி ங்கனி நாவ

மிளமா

மா ங் குைலவளர் வாைழ ,

ள ம் "(ெப ங். 2. 20 : 61 - 3) ; "காலமன்றி ங் கனிந்தன

கனி ", "தீங்கனி, கால மின்றிக் கனிவ

காண் ரால் "(கம்ப. வனம் கு. 44,

நாடவிட்ட.18)
135. க ங்கனி நாவல் : றநா. 177 : 11
137."கூைவ

ங் ெகா ங்ெகா க் கவைல ம் "(சிலப். 25 : 42) ; "பாைவ

யிஞ்சி ங் கூைவச் சுண்ண ம் "(ெப ங். 1. 51 : 23)
138. "உண்

நர்த் த த்த

ண்ணி

வைண"(மைலப . 445) ; "உண்

நர்த்

த த்த, சாரற் பலவின்சுைள"(அகநா. 2 : 2 - 3)
138 - 9. ண்ணாிந் க்கன ஆசினி : "கைலெதா

ெப ம்பழம் ண்கூர்ந்

ற ன்

"(மைலப . 292) ; "பலாஅம் ப த்த பசும் ண்ணாியல் "(பதிற். 61 : 1) ; "அள்ளிைலப்
பலவி னளிந்

ழ் சுைள ம் "(சீவக. 2109)

141. "கு ைஞ யிரட் ங் ேகா யர் ெந வைர "(நன். சூ. 458, மயிைல. ேமற்.) ;
"கு ைஞ யிரட் ங் குளிர்வைர "(பழ. 246)
140 - 41. ெபா ந. 210, குறிப் ைர.
143. மைலப . 511.
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143 - 4. மைலப . 11 - 2.
145. மைலப . 149 ;

கு. 43, குறிஞ்சிப் 90, குறிப் ைர ;

"கார்த்திைக ...........விளக்கிற்
வண்

ப்ப ெவாண்டீ,

த்தன ேதான்றி " (கார். 26) ; "வழகிதழ்க் காந்தண்ேமல்

கியெதன் றஞ்சி

மந்தி - பழகி, ெய ந்ெத ந்

ைகெநறிக்கு மீங்ேகாேய திங்கட், ெகா ந்ெத ந்த ெசஞ்சைடயான் குன்

"(ஈங்ேகாய்.

70) ; "தண்காந்த ளம் த், தழல்ேபால விாி ம் "(பாண் க். ) ; "ேதான்றி வில்விளக்ேக
க்கும் "(நள. க த்ெதாடர். 28) ; "குழ ைசய வண் னங்கள் ேகாழிைலய ெசங்காந்தட்
குைலேமற் பாய, வழெலாியின்
ஈகார

ழ்கினவால் "(யா - வி. சூ. 67, ேமற்.)

ேவற் ைமக்கண் இன்ெபற்

அன்ன ெவன்பைத ங் ெகாண்
குற்றிய

கர. சூ. 78,

வந்ததற்கும், இரண்டாம் ேவற் ைம

ெமன்பதற்கும் இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; (ெதால்.

. எச்ச. 13, ந.)

145 - 6. ெதால். உவம. சூ. 16, ேபர். ேமற்.
149 -50. ம ைரக். 279 - 84, குறிப் ைர. " ம்ேபா

சிைதய

ழ்ந்ெதனக் கூத்த,

ரா களங் க க்கும் "( றநா. 28 : 13 -4.)
145 - 50. பாிசிற் ெபா ளானந்தத்திற்கு இவ்வ கைள ேமற்ேகாள் காட் வர் ; யா வி. ஒழி . சூ. 3.
மணவில் கம மாமைலச் சாரற்
ேறனினர் கிழக்கின னார் வட் யர்
சி கட் பன்றிப் ப
ளி ேபாக்கிப்
ெபா
ெதாைல யாைனக் ேகா சீ ராகத்
ெவா ம ந்த காய கானவர்
ெச ம்பல் யாணர்ச் சி கு ப் ப ேன
யி ம்ேப ெராக்கெலா பதமிகப் ெப குவி
ரன்றவ ணைசஇ யற்ேசர்ந் தல்கிக்
கன்ெறாி ெயாள்ளிணர் க ம்ெபா மைலந்

155

ேசந்த ெசயைலச் ெசப்பம் ேபாகி
யலங்குகைழ நர மாாிப் ப கர்ச்
சிலம்பைடந் தி ந்த பாக்க ெமய்தி

160
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ேநானாச் ெச வின் வலம்ப ேநான்றாண்
மான விறல்ேவள் வயிாிய ெமனிேன
ம்மில் ேபால நில்லா
க்குக்
கிழவிர் ேபால ேகளா ெகழீஇச்
ேசட் லம் பகல வினிய கூறிப்
ப உக்குைற ெபாழிந்த ெநய்க்கண் ேவைவெயா
கு உக்க ணிற ப் ெபாம்மல் ெப குவி

165

ேரறித் த உ மிலங்குமைலத் தாரெமா
ேவய்ப்ெபயல் விைள ட் ேடக்கட் ேடறல்
குைறவின் ப கி நற மகிழ்ந் ைவகைறப்
பழஞ்ெச க் குற்ற ம் மனந்த றீர
வ வி தந்த பழஞ்சிைத ெவண்காழ்

170

வ விைச தவிர்த்த கடமான் ெகா ங்குைற
ள மாத் ெதாைலச்சிய ைபந்நிணப் பிளைவ
பிண நாய்
க்கிய த ெயா விைரஇ
ெவண் ைடக் ெகாண்ட ய்த்தைலப் பழனி
னின் ளிக் கலந் மாேமா ராகக்

175

கைழவளர் ெநல் னாி ைல ழ்த்
வைழயைம சாரல் கமழத் ைழஇ
ந மல ரணிந்த நாறி
ச்சிக்
குறமக ளாக்கிய வாலவிழ் வல்சி
யகம
வைக யார்வெமா டைளஇ

180

மக ைற த ப்ப மைனெதா ம் ெப குவிர்
ெச ச்ெசய் ன்பிற் கு சின் ன்னிய
பாிசின் மறப்ப நீட
ாியி
ரைனய தன்றவன் மைலமிைச நாேட
நிைரயிதழ்க் குவைளக் க
ெதா
ம்

185

வைரயர மகளி ாி க்ைக காணி
யிர்ெசல ெவம்பிப் பனித்த
ாியிர்
பலநா ணில்லா நிலநா படர்மின்
விைள ன நிழத்த ற் ேகழ லஞ்சிப்
ைழெதா மாட் ய வி ங்க ல ம்ெபறி

190

ைடய வாேற நள்ளி ளலாி
விாிந்த வி யல் ைவகினிர் கழிமி
னளிந் பலர் வழங்காச் ெசப்பந் ணியின்
ரம் கண்
ைடந்த பரலவற் ேபாழ்விற்
கரந் பாம் ெபா ங்கும் பயம் மா ளேவ

195

குறிக்ெகாண்

200

குறிப் ைர

மரங்ங் ெகாட்

ேநாக்கிச்
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151. அகநா. 107 : 21.
152. ஊனார்வட்

: "ேவட் வன் மான்றைச ெசாாிந்த வட்

150 - 157. ஆற் ப்பைட ள் ஒ ைமச்ெசால் பன்ைமேயா
கண்
என்

ள ெராக்கற் றைலவ........இ ம்ேப ெராக்கெலா

ம் "( றநா. 33 : 1 - 2)
வதற்கு, ' கலம்ெப

பதமிகப் ெப குவிர் '

ம் பகுதி ேமற்ேகாள்; ெதால். எச்ச. சூ. 66, இளம், ேச. ந ; இ - வி. சூ. 300.

158. மைலப . 256.
159 - 60. "ெசந்நீ ெயாண் ம் பிண்

"(ம ைரக். 700 - 701) ; "ஏாியவி

னங்குைழச் ெசயைல ", "ெசந்நீ ெயாண் ம் பிண்

வி

"(குறிஞ்சிப். 105 , 118 - 9) ;

"அணிமல ரேசாகம்

த்தன......... அழற்கைண தாித்த ேபான்றேவ "(ைநடதம்,

அன்னத்ைதக் கண்

ற்ற. 36)

162- 3. (பி-ம்.) ' எய்தி ேனானாச் ெச வின் '
164 . மானவிறல்ேவள் ம ைரக். 344.
165. மைலப . 491 ; "எங்ேகா னி ந்த கம்பைல
விைடயின்
169. ' கு

,

ைடேயார் ேபால

கு கி "( றநா.54 : 1 - 2)
' என்

ம் பண் ாிச்ெசால் நிறத்ைத ணர்த்தி நீண்

ேமற்ேகாள் ; (ெதால். உாி. சூ. 5, ந.)
164 - 9. ெப ம்பாண். 103 - 5.
171. (மைலப . 522 ;

கு. 195, குறிப் ைர.)

ேதக்கட்ேடறல் : "ேதம்பிழி ேதறல் "(குறிஞ்சிப். 155)
172. (பி-ம்.) 'குைழவின்

ப கி'

வ வதற்கு இவ்வ
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173. ெபா ந. 94, குறிப் ைரைய ம், ம ைரக். 669, குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.
174. அ விதந்த பழம் : "ஆசினி
- 16) ; " நா

சுைள கலாவ............இழி த ம வி "(

பல க்கனி, வைரயிழி ய வி

கு.301

ண் ைறத் த உம் "(கு ந். 90 : 4 - 5)

176. " ள மா வல்சி "(ஐங். 364 : 1, பி - ம்.)
ள மாத் ெதாைலச்சிய : " ள மாத் ெதாைலச்சுங் குன்ற நாட "(அகநா. 182 : 8) ;
" ள மாத் ெதாைலச்சிய
177. "

ச்ெசா லாடவர்"( றநா. 325 : 6)

வ றந்த ைபந்நிணத் த ெயா

176 - 7. ெதால். குற்றிய

"(மைலப . 563)

கர. சூ .78, இளம். ந. ; இ - வி. சூ. 90, ேமற்.

179. இன் ளி : "தீம் ளி"(ம ைரக். 318)
181. (பி-ம்.) ' வைழயமல்'
வைழயைம சாரல் : "நாகெந வழி "(சி பாண். 88) ; "வைழயமல் வியன்கா
"(பதிற். 41 : 13) ; "வைழயைம ந ஞ்சாரல் "(க த். 53 : 1 ) ; "வைழயம ல க்கத்
"(அகநா. 328 : 1)176 - 83. நற். 85 :8 - 11.
179 - 83. இன் ளிக் கலந் ..............குறமகளாக்கிய வல்சி : "எயிற்றிய ாிட்ட
வின் ளி ெவஞ்ேசா

" (சி பாண். 175)

185. சி பாண். 192.
179- 85. சி பாண். 189 - 92.
192. (பி-ம்.) ' நிலெனா

படர்மின் ', 'சில நாள் படர்மின் '

193. "இ ம் ன நிழத்த ன் "(குறிஞ்சிப். 157)
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194.கற்ெபாறி : "சி ெபாறி மாட் ய ெப ங்க லடாஅர்"(நற். 119 : 2) ;
"ெபாறியறிந்

மாட் ய, ெப ங்க லடா ம் "( றநா. 19 : 5 - 6) ; "ெகால்

ப க்கும்

ெப ங்க னீளடார் "(கூர்ம. சம் த்தீவின். 29)

ெசறிெதா விற யர் ை◌ெதா உப் பழிச்ச
வறி ெநறி ெயாாீஇ வலஞ்ெசயாக் கழிமின்
லந்
னி ேபாகிய னஞ்சூழ் குறவ
யர்நிைல யிதண ேமறிக் ைக ைட உ
வகன்மைல யி ம்பிற் வன்றிய யாைனப்
பகனிைல தளர்க்குங் கவ மிழ் க ங்க
ெவதி ாீர்ங்கைழ தத்திக் கல்ெலனக்
க விர
கம் பார்ப்ேபா ாிய
யிர்ெசகு மரபிற் கூற்றத் தன்ன

205

வ ம்விைச தவிரா மரமைறயாக் கழிமி
ர க்களி கரக்கு மிடங்க ெரா ங்கி
யிரவி னன்ன வி
ங்கு வைரப்பிற்
குமிழி சுழ ங் குண் கய
க்க
ரகழிழிந் தன்ன கான்யாற் நடைவ

210

வ உம ங் குைடய வழாஅ ேலாம்பிப்
ப உக்ெகா வலந்த மதைல பற்றித்
வி னன்ன ன்றைல மகாேரா
ெடா வி ெரா வி ேராம்பினர் கழிமி
ன ந் பட் டலம ம் ழகமல் சாரல்

215

வி ந்ேதார் மாய்க்குங் குண் கயத் த கா
வ ம் கண் ைதத்த ண்ணீர்ப் பாசி
ய நிைல தளர்க்கு ம ப்ப
ைடய
ெநறி யணங்கிய ண்ேகால் ேவரேலா
ெட ைவ ெமன்ேகால் ெகாண்டனிர் கழிமி

220

யர்நிைல மாக்கற் கர் கம் ைதய
மாாியி னிகுத வில் மிழ் க ங்கைணத்
தாெரா ெபா ந்த விைனநவில் யாைனச்
சூழியிற் ெபா ந்த சுடர்ப் விலஞ்சி
ேயாாியாற் றியவின் த்த ாிைசப்

225

பராவ மரபிற் கட ட் காணிற்
ெறாழாநிர் கழியி னல்ல வறி
ம்மியந் ெதா த ேலாம் மின் மயங்கு ளி
மாாி தைல மவன் மல்லல் ெவற்ேப
யலைக யன்ன ெவள்ேவர்ப் பீ க்

230
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கலவ மஞ்ைஞ கட்சியிற் றளாி ங்
க ம்பைறக் ேகா யர் மகாஅ ரன்ன
ெந ங்கைழக் ெகாம்பர்க் க வ களி
ேநர்ெகா ெண வைர ேநமியிற் ெறா த்த
சூர் க ல க்கத் ப் பிரசங் காணி

235

ெஞேரெரன ேநாக்க ேலாம் மி ாித்தன்
நிைரெசலன் ெமல்ல ெநறிமா ப குவிர்
வைரேசர் வகுந்திற் கானத் ப் ப ேன
க திற் ேசேணா ெனெவா ேபாகி
யி தி னன்ன வானிணஞ் ெச க்கி

240

நிறப் ண் கூர்ந்த நிலந்தின் ம ப்பி
ெனறிக்ெகடக் கிடந்த வி ம்பிண ெர த்தி
னி
ணிந் தன்ன ேவனங் காணின்
ளிகைழ யிைழந்த கா ப தீயி
னளி ைக கமழா திறாயினிர் மிைசந்

245

களறக்

ணிந்த மணிம

ெடண்ணீர்க்

250

குறிப் ைர
201. ைகெதா

உப்பழிச்ச : (ெப ம்பாண். 463, குறிப் ைர.)

206. (பி-ம்.) ' நிைலதவிர்க்கும் '
208."க விர

கம் விைளயா ம் "(ேத. தி ஞா. சிராப்பள்ளி)

203-9. குறவர் கவெணறித

ம் அதற்கு யாைன

"இலங்ெகாளி ம ப்பிற் ைகம்மா

ளம் நர், லங்க

திர்க்கும், விலங்குமைல", "பி ெயா

த யன அஞ்சுத

ம் :

கவைணயிற்

ஞ்சிைன

ேம ஞ் ெசய் ன் யாைன, அ ெயா ங்

கியக்கங் ேகட்ட கானவன், ெந வைர யாசினிப் பணைவ ேயறிக், க விைசக்
கவைணயிற் கல்ைக வி த , னி வைர ேவங்ைகயி ெனாள்
ெமன்பழ மளிந்தைவ
ைபந் ண

திராத், ேதன்ெச யிறாஅ

சிதறி, யாசினி

ைளபடப் ேபாகி, ந வ

மாவின்

ழக்கிக், குைல ைட வாைழக் ெகா மடல் கிழியாப், பலவின்

பிழத் ட்டங்குமைல"(க த். 23 : 1 - 3, 41 : 7 - 16) ; "இரவின் ேமய ம உம் யாைனக்,
கால்வ

யக்க ெமாற்றி ந நாள், வைரயிைடக் க தின் வன்ைகக் கானவன்,

க விைசக் கவணி ெணறிந்த சி க,

கைணயிற் ேபாகிச் சாரல், ேவங்ைக

விாியிணர் சிதறித் ேதன்சிைத உப், பலவின் பழத் ட் டங்கு, மைலெக

நாடன் ",

"காம்பின், வைனகைழ யைடந்த கவண்விைசக் க யி க், சுைனசுட ரைமயத்
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வழங்கல் ெசல்லா, திர ப் ன ேமய்ந்த

ர ச்சின ேவழம் ", "திைனேம யாைன

யினனிாிந்ேதாடக், கல்

யர் க திற் ேசேணா ெனறிந்த, வல்வாய்க் கவணின் க ெவ

ெயால்ெலன, மறப்

ரற வாரணங் கதற, நன

கட்சி நன்மயி லால, மைல டன்

ெவ உ மாக்கல் ெவற்பின் "(அகநா. 292 : 8 - 15, 309 : 12 - 5, 392 : 11 - 8) ;
"இ திைன தின்ேவழங் க யக் குறவர், ெவ ப
ெந ெநெடன, நீண்டகைழ
211.

த்

ெவங்கவண்க

ன்ற -

திர்க்கு மீங்ேகாேய "(ஈங்ேகாய். 7)

தைல யாைனைய வி ங்கல் : "களிறட்

விழ்க்கு , மீர்ப் ைடக் கராஅத்

தன்ன "( றநா. 104 : 3 - 4)
213. மைலப . 474 - 6.
217. ன்றைல மகார்: மைலப . 253.
218.(பி-ம்.) ' ஓம்பினர் கழிமின் '
நன் - வி. சூ. 380, ேமற்.
50 - 218. உயர்திைண ெயா ைமயிற் பன்ைன மயங்கியதற்கு இவ்வ கள்
ேமற்ேகாள்; நன். சூ. 379, மயிைல.
219. ழகு : குறிஞ்சிப். 96, குறிப் ைர.
226. ம ைரக். 183, குறிப் ைர.
வில்

மிழ் க ங்கைண : "விற்ப த்

435) ; "விற்ப த்

மிழ்ந்த ெவய்ய ெவந் ைனப் பகழி "(சீவக.

மி ம் ெவய்யகைண "(கூர்ம. இராமன் வனம் கு. 56)

227. ம ைரக். 47, குறிப் ைர ; ெந நல். 169, குறிப் ைர.
229. (பி-ம்.) ' இயவிற் ாிைச

த்த '

231. (பி-ம்.) ' ெதாழாநீர் கழிமின் '
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236 - 7. சி பாண். 56, குறிப் ைர ; "குரங்கன்ன ன் கு ங்கூளியர் "( றநா. 136 :
13); அகநா. 206 : 3 - 6.
239. சூர் கல க்கம் : "சூ ைட ய க்கத்த "(நற். 359 : 9) ; "சூ ைற குன்றிற்
றடவைர "(பாி. 19 : 23)
238 - 9. மைலப

524 - 5 ;

கு. 229 - 300.

240. (பி-ம்.) ' ெஞேராெவன '
ெஞேரெரன : மைலப . 579.
242. (பி-ம்.) 'வகுந்தின் கானத்
வகுந்

'

வழிெயன்பதற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; (சிலப். 15 : 14 - 9, அ யார்.)

243. க திற்ேசேணான் : குறிஞ்சிப். 40 - 41.
247. வழக்ெகா

பட்ட மர பிறழ ம், ெசய் ளின்பம்ப ன் அவ்வா

ெவன்பதற்கு இவ்வ
248. (பி-ம்.) '

ெசய்க

ேமற்ேகாள் ; ெதால். மர . சூ. 1, ேபர்.)

ளிகைழ யிைசந்த '

ம ைரக். 302, குறிப் ைர.
249. மிைசதல் ேவ விைனப் ெபா ச்ெசால் அன்ெறன்

கூறி இதைன ேமற்ேகாள்

காட் னர் ; ெதால். கிளவி. சூ. 46, ந.
250. மணிம ெடண்ணீர் : சி பாண். 152, குறிப் ைர. ; ம ைரக் 351, குறிப் ைர.
குவைளயம் ைபஞ்சுைன யைசவிடப் ப கி
மிகுத் ப்பதங் ெகாண்ட ப உக்கட் ெபாதியினிர்
ட்ைக ேபாகிய ன்றைல மகாேரா

24
டற்கிைட கழித ேலாம்பி யாற்ற
மில் க் கன்ன கல்லைள வதிமி
னல்ேசர்ந் தல்கி யைசத ேலாம்பி
வான்கண் விாிந்த வி யேலற் ெற ந்
கானகப் பட்ட ெசந்ெநறிக் ெகாண்மின்
கயங்கண் டன்ன வகன்ைப யங்கண்

255

ைமந் ம சினத்த களி மத னழிக்குந்
ஞ்சுமரங் க க்கு மாசுணம் விலங்கி
யிகந் ேசட் கம ம்
ண்ேடார்
மறந்தைம கல்லாப் பழ
ழிறந்
ெப ம்பயங் கழியி மாந்தர் ன்னா

260

ாி ங்கால்
ம் ெப மரக் குழா
மிட ம் வல நிைனயினிர் ேநாக்கிக்
குறியறிந் தைவயைவ கு கா கழிமின்
ேகா பல ரஞ்சிய ேகாளி யாலத் க்
கூ யத் தன்ன குரல் ணர் ள்ளி

265

னா கா ணனந்தைல ெமன்ெமல வகன்மின்
மாநிழற் பட்ட மரம்பயி
ம்பின்
ஞாயி ெதறாஅ மாக நனந்தைலத்
ேதஎ ம
மைமய மாயி
மிறா அவன் சிைலயர் மாேதர் ெகாட்குங்

270

குறவ ம
ங் குன்றத் ப் ப ேன
யகன்கட் பாைறத் வன்றிக் கல்ெலன
வியங்க ேலாம்பி ம் மியங்க ெடா மின்
பா ன விப் பயங்ெக மீமிைசக்
கா காத் ைற ங் கானவ ளேர

275

நிைலத் ைற வழீஇய மதனழி மாக்கள்
னற்ப
ச ன் விைரந் வல் ெலய்தி
ண்டற் கினிய பழ ங் கண்ேடார்
மைலதற் கினிய
ங் காட்
நிரம்பிய வாறவர் ந் ற

280

ம்மி ெனஞ்சத் தவலம் ட
விம்ெமன் க ம்ேபா னியி ராகுவி
ரறிஞர் கூறிய மாதிரங் ைகக்ெகாள்
குறிய ெந ய
ழிழி
ேவார்
ேநாக்கி ம் பனிக்கு ேநாய்வகூ ர க்கத்

285

தலர்தாய வாிநிழ லைசயினி ாி ப்பிற்
பலதிறம் ெபயர்பைவ ேகட்குவிர் மாேதா
கைலெதா ெப ம்பழம் ண்கூர்ந் ற ன்
மைல ழ ங் கம மாதிரந் ேதா
ம வி க ம் வானர மகளிர்

290

25
வ விைச தவிரா வாங்கு குைடெதா ந்
ெதாியிமிழ் ெகாண்ட ம் மியம்ேபா ன்னிைச
யிலங்ேகந் ம ப்பி னினம்பிாி ெயா த்தல்
விலங்கன் மீமிைசப் பணைவக் கானவர்
லம் க் குண் ம் ாிவைளப் சல்

295

ேசயைளப் பள்ளி ெயஃகு

300

ள்ளி

குறிப் ைர.
251. "குவைளப் ைபஞ்சுைன ப கி "( றநா. 132 : 5)
253. ன்றைலமகார் : மைலப . 217.
இவ்வ

,

ள் வைளெயன்

ம் ெபா ளில் வ ெமன்பதற்கு ேமற்ேகாள்; சீவக. 2591,

ந.
256. மைலப . 158.
260 - 61. யாைனைய வி ங்கும் பாம் : "களி

பாந்தட் பட்ெடன ", "களிறகப்

ப த்த ெப ஞ்சின மாசுணம் "(நற். 14 : 8, 261 : 6) "ெவண்ேகாட்

யாைன விளிபடத்

ழ , மகல்வாய்ப் பாந்தள் "(அகநா. 68 : 19 - 20); "பாிய களிற்ைற யர

வி ங்கி

ம ங்க "(தி ஞா. ேத.) ; "குஞ்சரங் ேகாளிைழக்கும் பாம்ைப "(தி ச்சிற். 21) :
"களிெறன்

ெபாிய மாசுணம் .............ெபயர்த

"(ெபாியதி . 1. 2 : 10) ; "

ங்குெவம் பசிெயா

ெததிெரதிர் விாித்த வாயின்வாய்,
ேபழ்வயிற் றர

பி திெயம் ெப மாைன
ர

ம் ேபரரா, வி ங்கவந்

ழங்குதிண் காி கும்", "மதக்கதமா, வடங்கு

", "இ ெகாள் ேவழத்ைத ெயயிற்ெறா

ெம த் டன் வி ங்குங்,

க ய மாசுணம் ", "ெபாிய பாந்தள், மறங்கிளர் மாண யாைன வயிற்றின வாக
வாய்ேசார்ந்,

றங்கின " (கம்ப. தாடைக. 11, சித்திரகூட. 4, 35, ேச பந்தன. 20) ;

"ைகந்நாக ேமேம

மாநாகம் "(தக்க. 543)

262. ேசட் கம ம்
262 - 3. மைலப

: "ேசணா
282 - 3.

265. (பி-ம்.) ' இ ங்ேகால் '

பிடவம் "( ல்ைல. 25)
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259 - 65. கயங்கண்டன்ன.........ெப மரக்கு ◌ாம் : மைலப . 47, குறிப் ைர.
268.ேகாளியாலம் : "ேகாளி யாலத் க் ெகா நிழல் "( றநா. 58 : 2)
ரஞ்சல் திர்வாகிய குறிப் ணர்த்தற்கு இவ்வ
இளம். ெதய்வச். ந.
270. நா

காணனந்தைல : "நா கா ெண வைர "(பதிற் 85 : 7)

275. " ளிஞ
குன்றெமான்

ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 35,

ம

ம் ேபாக்க ஞ் சுரம் "(தணிைகயா . 167) ; "குறவ

ம

ங்

"(குேசேலா. குேசலர் ேமல். 39)

இவ்வ , உம்ைம உயர்

சிறப் ப்ெபா ளில் வந்ததற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். இைட.

சூ. 7, இளம். ேச. ந ; நன். சூ. 271, 424, மயிைல ; நன். வி. சூ. 425, இ - வி. சூ. 256.
278. "பா ன் ன விப் பயங்ெக

மாமைல "(சீவக.2112)

286. இம்ெமன்க ம் : "இம்ெமன விமி ம் "(குறிஞ்சிப். 147)
288 - 9. "குறிய

ெந ய ங் குன்

"(சிலப். 27 : 153 ; மணி. 6 : 58)

290. வாிநிழல் : ெப ந. 51 ; சி பாண். 11 - 2, குறிப் ைர.
292. மைலப . 138 - 9, குறிப் ைர.
கைலெதா

ெப ம்பழம் : "கைலைக ெதாட்ட கமழ்சுைளப் ெப ம்பழம் "(கு ந்.

342 : 1 )
294. (பி-ம்.) 'அ வி

கக்கும் '

"ஆழ வி யரமகளி ரா பேவ "(க த். 40 : 23); அமர நா யர்
"(கம்ப. பிலநீங்கு. 8)

ன்னியா

டங்க

ம்
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295 - 6. ம ைரக். 363, குறிப் ைர.
300 - 301. "ெமாய்த்த
ரக்க

ட்டன

டற்றைல

ைளப்ப

கிக், ைகத்தலத்தனிமி

கன்றிவிசி ம், ெமய்த்த ெமய்ப்ெபாிய ேகழெலன "(கம்ப. விராதன். 33) ;

"ெமய்

விய ைவ

ைன ள்ைள, ெயய் தறின "(சீகாளத்தி. கண்ணப்ப. 86)

ெனய்ெதற வி க்கிய கானவ ர ைக
ெகா வாி பாய்ந்ெதனக் ெகா நர் மார்பி
ென வசி வி ப் ண் டணிமார் காப்ெபன
வறல்வாழ் கூந்தற் ெகா ச்சியர் பாட
றைலநாட் த்த ெபான்னிணர் ேவங்ைக
மைலமா ாி உ ேமமப் சல்
கன்றைரப் பட்ட கயந்தைல மடப்பி
வ க்குவரம் பாகிய கணவ ேனாம்ப
ெனாண்ேகழ் வயப்
பாய்ந்ெதனக் கிைளெயா

305

ெந வைர யியம் மி
மிழ் தழங்குகுரல்
ைகக்ேகாண் மறந்த க விரன் மந்தி
ய விடர் ழ்ந்ததன் கல்லாப் பார்ப்பிற்கு
றிேம யாக்ைகக் கிைளெயா
வன்றிச்
சி ைம ற்ற கைளயாப் சல்

310

கைலைக யற்ற காண்பி ென வைர
நிைலெபய் திட்ட மால் ெநறி யாகப்
ெப ம்பயன் ெறாகுத்த ேதங்ெகாள் ெகாள்ைள
ய ங்கு ம் ெபறிந்த கானவ வைக
தி ந் ேவ லண்ணற்கு வி ந்திைற சான்ெமன

315

நற நாட் ெசய்த குறவர்தம் ெபண் ெரா
மான்ேறாற் சி பைற கறங்கக் கல்ெலன
வான்ேறாய் மீமிைச யய ங் குரைவ
நல்ெலழி ென ந்ேத ாிய வந் தன்ன
கல்யா ெறா க்கும் விடர் ழங் கிரங்கிைச

320

ெந ஞ்சுழிப் பட்ட க ங்கண் ேவழத்
ர ச் சினந் தணித் ப் ெப ெவளிற் பிணிமார்
விர ெமாழி பயிற் ம் பாக ேராைத
ெயா கைழத் தட்ைட ைட நர் னந்ெதா ங்
கிளிக மகளிர் விளிப
ச

325

னத்திற் றீர்ந்த ளங்கிமி னல்ேல
மைலத்தைல வந்த மைரயான் கதழ்விைட
மாறா ைமந்தி
படத் தாக்கிக்

330

28
ேகாவலர் குறவேரா ெடா ங்கிையந் தார்ப்ப
வள்ளிதழ்க் குளவி ங் குறிஞ்சி ங் குைழய
நல்ேல ெபா உங் கல்ெலன் கம்பைல
காந்தட்
ப்பிற் கமழ்மட ேலாச்சி
வண்ேகாட் பலவின் சுைளவிைள தீம்பழ
ண் ப மிச்சிற் காழ்பயன் ெகாண்மார்
கன் கடாஅ
க்கு மகாஅ ேராைத

335

மைழகண்டன்ன வாைலெதா ெஞேரெரனக்
கைழகண்
ைடக்குங்க ம்பி ேனத்த ந்
திைனகு மகளி ாிைசப வள்ைள ஞ்
ேசம் மஞ்ச ேமாம்பினர் காப்ேபார்
பன்றிப் பைற ங் குன்றகச் சிலம்

340

ெமன்றிவ் வைனத் மிையந்ெதா ங் கீண்
யவல மிைசய ந் வன்றிப் பல ட
னலைகத் தவிர்த்த ெவண்ண ந் திறத்த
மைலப கடாஅ மாதிரத் தியம்பக்
கு உக்கட் பிைணயற் ேகாைத மகளிர்

345

ழ த் யி லறியா விய

ளாங்கண்

350

குறிப் ைர.
303 - 4. "காஞ்சி பா

.........காக்கம் வம்ேமா காதலந் ேதாழி, ...........ெந ந்தைக

ண்ேண "( றநா. 281 : 5 - 9) ; "ெகாய்யாக் குறிஞ்சி பலபா

- ெமாய்யிணர்ப்,

ப்ெபய் ெதாிய ென ந்தைக ண் யாங்காப்ப "( . ெவ. 79)
305. தைலநாட்

த்த ேவங்ைக : "தைலநாட் ெச ந்தி "(சி பாண். 147)

305 - 6. ம ைரக். 296 - 7, குறிப் ைர.
307. கயந்தைல மடப்பி
கயந்தைல மடப்பி

: நற். 137 : 6.

:இ

ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ.
24, இளம். ேச. ந.

, கயெவன்ப

ெமன்ைமைய ணர்த்

ெமன்பதற்கு
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311. க விரன் மந்தி : "க விரண் மந்திச் ெசம் கப் ெப ங்கிைள "(நற். 334 : 1) ;
"க விரற் க வன் "( றநா. 200 : 2) ; "க விரற் ெசம் க ெவண்பற்சூன் மந்தி
"(திைணமாைல. 10)
311 - 2. "காமர் மந்தி, கல்லா வன்பறழ் கிைள தற் ேசர்த்தி "(கு ந். 69 : 2 - 3) ;
"க விரன் மந்திக் கல்லா வன்பறழ் ", "க விரன் மந்திக் கல்லா வன்பார்ப் "(ஐங். 272 :
1, 280 : 1)
313.

றிேமயாக்ைகக்கிைள : " றிேமய் க வன் "(ஐங். 276 : 1)

றி : ெதால். மர . சூ. 87, ேபர். ேமற்.
313 - 4. ெபா ளானந்தத்திற்கு இவ்வ கைள ேமற்ேகாள் காட் னர் ; யா- வி. ஒழி .
சூ. 3.
311 - 4. "மந்திகண் மற

ெயதிெரதி

கள ம ங்கி ந்

ைபந்தைலப் பார்ப் ெம ந் தாய்ப் பிைழத் ப் படர

லாவிய கல்லாப்,

விடாி

க் க ங்குஞ், சந்தனங்

கம ஞ் சாரல் "(காஞ்சிப். இ பத்ெதண். 26)
315.

கு 42 - 3, குறிப் ைர.

316. (பி-ம்.) ' நிைல ணர்ந்திட்ட '
315 - 6. "மால் ைட ெந வைரக் ேகா
316 - 7. மால்பிேலறித் ேதன் ெகாள்

"( றநா. 105 : 6)
தல் : "ெப ந்ேதன் கண்ப

வைரயின்

மால், பறியா ேதறிய மடேவான் ேபால "(கு ந். 273 : 5 -6) ; "வா

ர் மதியம்

வைரேசாி னவ்வைரத், ேதனி னிறாெலன ேவணி யிைழத்தி க்குங், கானக னாடன்
மகன் "(க த். 39 : 8 - 10) ; "ஈவிைள யாட நறவிைள ேவார்ந்ெதமர் மால்பியற் ம்,
ேவய்விைளயா ம் ெவற்பா "(தி ச்சிற். 133)
319. மைலப . 467.
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318 - 22.

கு. 194 - 7, குறிப் ைர.

324. கு ந். 42 : 2 - 3, ஒப் .
323 - 4. அ விெயா க்குத் ேதெரா

: "குன்றிழி ய வியின் ெவண்ேடர்

க

"(கு ந். 189 : 2 ) ; "கற்பா ல வியி ெனா க்கு நற்ேறர் "(அகநா. 184 : 17)
326. (பி-ம்.) ' ப உெவளில் '
325 - 7.

ல்ைல. 35 - 6 ; சீவக. 1834.

328 - 9. தட்ைட : குறிஞ்சி. 43 - 4, குறிப் ைர ; "க ங்கைழத் தட்ைடக் குன்றவர்
மகளிர் காவ

ம் "(தி க்காளத்தி. 2 : 4)

331. மைலப . 406.
336. காந்தட்

ப் : பட். 153 ; க த். 59 :3 - 4, 101 : 3 - 4 ; அகநா. 78 : 8 - 9, 108 :

15 ; ெப ங். 2. 15 : 73 - 4.
337.ேகாள் ெகாத்திைன ணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ
உைர.

ேமற்ேகாள் ; தஞ்ைச 85,

340. (பி-ம்.) ' ெஞேராெவன', ' ேஞெயன'
" ங்க ம் ைடந்த தீஞ்சா ற
"சுற்

பாக

ைகயைவ சூழ்க

ைக யெலன் ெறண்ணி "(ைநடதம், நா .16) ;
கிற்குல ெமாப்பன "(சீகாளத்தி. நக்கீர. 14)

340 - 41.ெப ம்பாண். 259 - 60, குறிப் ைர.
342. "பாவ

ரல பகுவாய் வள்ைள "(கு ந். 89 : 1) ;"ெவதிர்ெநற் கு வாநாம்,

வள்ைள யக வம்வா "(க த். 42 : 7 - 8)
350. ம ைரக். 327 ; " ழவங் கண் யி லாத

நகர்"(சீவக. 856)
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விழவி னற்றவன் வியன்கண் ெவற்ேப
கண்ண டண்ணெணனக் கண் ங் ேகட்
ண்டற் கினிய பலபா ராட்
மின் ம் வ வ தாக நமக்ெகனத்
ெதான் ைற மரபினி ராகிப் பன்மாண்
ெச மிக்குப் க ந் தி வார் மார்ப
ர க விய ெப மைல பிற்பட
வி ம்
கஞ ய வின்குரல் விற யர்
ந ங்கா ர க்கத் க் குறிஞ்சி பா க்

355

ைகெதா உப் பரவிப் பழிச்சினிர் கழிமின்
ைமப மாமைலப் ப வ ற் ெபாங்கிக்
ைகேதாய் வன்ன கார்மைழத் ெதா தி
உ யன்ன வைல வற்ற ற்
ேறஎந் ேதறாக் க ம்பாிக் க ம்ெபா

360

காஅய்க் ெகாண்ட ம் மியந்ெதாய் படாமற்
கூவ லன்ன விடரகம் குமி
னி ங்க குப்பத் தி வைர ேசரா
குன்றிடம் பட்ட வாாிட ர வத்
நின் ேநாக்கி ங் கண்வாள் ெவௗ

365

மண்கைன ழவின் றைலக்ேகால் ெகாண்
தண் கா லாகத் தளர்த ேலாம்பி
ன்றினிர் கழிமி
தவப் பலேவ
யயில்காய்ந் தன்ன கூர்ங்கற் பாைற
ெவயில் றந் த உ மின்ன யக்கத் க்

370

கதிர்சினந் தணிந்த வமயத் க் கழிமி
ைரெசல ெவ த்தவவ னீங்காச் சுற்றெமா
ைரதவ யாிய மைழம ள் பஃேறா
லரசுநிைல தளர்க்கு ம ப்ப
ைடய
பின்னி யன்ன பிணங்காி ைழெதா

375

ன்ேனான் வாங்கிய க விைசக் கைணக்ேகா
ன்னிைச நல்யாழ்ப் பத்த ம் விசிபிணி
மண்ணார் ழவின் கண்
ேமாம்பிக்
ைகபிணி விடாஅ ைபபயக் கழிமின்
களி மைலந் தன்ன கண்கூ
கற்

380

றளிெபாழி கானந் தைலதவப் பலேவ
ெயான்னாத் ெதவ்வ ைலவிடத் தார்த்ெதன
நல்வழிக் ெகா த்த நா ைட மறவர்
ெசல்லா நல் ைசப் ெபயெரா நட்ட
கல்ேலசு கவைல ெயண் மிகப் பலேவ

385
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யின்
ரற்ைக ம் பாட் வி ப் பாகத்
ெதான்ெறா கு மரபி ம் ம ப்பிகுத் த் ைனமின்
பண் நற் கறியாப் லம்ெபயர்
விர்
சந் நீவிப் ன்
ந் தி மின்
ெசல் ந் ேதஎத் ப் ெபயர்ம ங் கறிமார்

390

கல்ெலறிந் ெத திய நல்லைர மராஅத்த
கட ேளாங்கிய காேடசு கவைல
ெயாட்டா தகன்ற ெவான்னாத் ெதவ்வர்
சுட்
ம் பனிக்குஞ் சுரந்தவப் பலேவ
ேதம்பாய் கண்ணித் ேதர் சு கவிைக

395

ேயாம்பா வள்ளற் படர்ந்திகு ெமனிேன

400

குறிப் ைர.
352.இவ்வ , ஒற்

அளெப த் ச் சீர்நிைல ெயய்தியதற்கும் (ெதால். ெமாழி. சூ. 7,

ந ; ஷ. ெசய். சூ. 17, இளம் ; ஷ. ஷ.சூ. 18, ேபர்) ; அளெபைட வண்ணத்திற்கும்
(ெதால்.ெசய். சூ.220 ேபர். ந .; யா - கா. ஒழி . 8,உைர) , ஒற்
யானதற்கும் ( யா - வி. எ த்

. சூ.3), ஒற்

அளெப ந்

அளெப ந்

ேநரைச

ஓரலகு ெபற்றதற்கும்

(யா.கா. ஒழி . 1, உைர) ஒற்றள ெபைடக்கும் (நன். சூ. 91, மயிைல ; இ - வி. சூ. 20)
ேமற்ேகாள்.
"கண்ண........ேகட் ம் ' என் ழிக் கண்ண் என்ப

சீர்நிைல ெயய்தித் ேதமாவாயிற் ,

'தண்ணெணன ' என்றவழித் தட்பத்திற் சிறப் க் கூ தற்காக இயற்சீர்க்கண்
ணகரெவாற்றிைன மிகக்ெகா த்
மாெசல்சுரெமன்

அளெப த் ச் ெசய் ள் ெசய்தான்.அ

ம் வஞ்சி ாிச்சீராவதைன யாகற்க ; பாதிாிெயன

இயற்சீேரயாகெவன வ வைமத்தவா

356.(பி-ம்.) ' தி வார் மார்பின் '
357.(பி-ம்.)' பின்பட '
ர

ன்னின்ற

"(ெதால். ெசய். சூ. 18, ந.)354. பாி. 11 : 139,

13 : 64 ,14 : 31 . 21 : 69.

"உ

,

க விய ெப மைழ தைலஇ "(அகநா. 158 :1)

359. இன்குரல் விற யர் : மைலப . 536
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359.

கு. 239.

358 - 60."ெசறிெதா

விற யர் ைகெதா உப் பழிச்ச, வறி

ெநறிெயாாீஇ

வலஞ்ெசயாக் கழிமின் "(மைலப . 201 - 2)
361 - 2. "எழி , ெயஃகு

பஞ்சிற் றாகி..............ெந வைர ஆ ம் ", "ப

வல்

ேபாலக் கணங்ெகாள, வா மைழ தவ ங் ேகா யர் ெந வைர "(நற் . 247 : 3 - 5,
353 : 2 - 3) ; "ெபாங்க லா , விண் ச் ேசர்ந்த ெவண்மைழ ெபாங்கலா
எஃகின பஞ்சுேபாலப் ெபாங்கிெய தைலச் ெசய்ெதன்றவா

ெயன்ற

"(பதிற். 55 : 14 - 5,

உைர) ; "வில்ெலறி பஞ்சியின் ெவண்மைழ தவ ம் ","ெபாங்கல் ெவண்மைழ,
ெயஃகு

பஞ்சித்

ய்ப்பட் டன்ன,

வைல "(அகநா. 133 : 6. 217 : 1 - 3)

362 - 4."தாழ்நீர் நனந்தைல ய ந் படப் பாஅய் ............ெசறிந்தவிம் மழக்ேக ",
" ழங்குகடன்

கந்த கமஞ்சூன் மாமைழ , மாதிர நனந்தைல ைதயப் பாஅய் "(நற்.

115 : 7 - 9, 347 : 1 - 2 ) ; "ெபயல்கான் மைறத்த ன் விசும் கா ணலேர, நீர்பரந்
ெதா க னிலங்கா ணலேர ", "விசும் கண் ைதயப் பாஅய்................ெபயலா னாேத
வானம் "(கு ந். 355 : 1 - 2, 380 : 1 - 3) ; "மாநிலந் ேதான்றாைம ம

ெபய றைலஇ

"(பாி. தி. 2 )
365. மைலப . 13.
373.(பி-ம்.) ' கூன்கட்பாைற'
சி பாண். 7 - 8, அ க் ; "ேவைலக் காய்ச்சி ன் னட் ைவத்தன்ன ெவம்பரல்
"(தி ைவயாற் ப் ராணம், 9 : 14)
374.இன்னெலன்ப

இன்னாைமெயன்

ம் குறிப் ணர்த் தற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ.6, இளம். ேச. ெதய்வச். ந.
375.கதிர் சினந்தணிந்தவமயம் : "சுடர்சினந் தணிந்
கு ந். 195 : 1 ) ; "கதிர்சினந் தணிந்த ைகய
376."உைரெசல ெவ த்தவவன்

குன்றஞ் ேசர "(நற். 369 : 1,

மாைல "(கு ந். 387 : 2)

ர் மாைல ம் "(மைலப . 93)
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377.மைழம ள்பஃேறால் : "மன்ன, ெரயி
197 : 10 - 12) ; "மைழெயன ம

ர் பஃேறால் ேபாலச், ெசன்மைழ "(நற்.

மாயி ம் பஃேறால் "(பதிற். 62 : 2) ; "மைழத்ேதாற்

பைழயன் "(அகநா. 186 : 15) ; "மைழ

வின ேதால் ", "மைழெயன ம

ம் பஃேறால்

"( றநா. 16 : 2, 17 : 34)
382. (பி-ம்.) '

ழ ங்கண்

384.

ற்கு யாைன உவைம : பட் னப் . 234, குறிப் ைர ; "ேவழ,

கல்

மி ம்பிணர்த்

ேமாம்பி '

கல் பி ெசத் த் த

உம் "(ஐங். 239 :1 - 2)

386.ஒன்னாத் ெதவ்வர் : மைலப . 397 ; ெப ம்பாண். 491.
பைகவர் ேதால்விகண்
களிெறா

ஆர்த்தல் : ெப ம்பாண். 419 ; "விைனவலதிகன்,

பட்ட ஞான்ைற, ெயாளி வாட் ெகாங்க ரார்ப்பி

4 - 6) ; "ெகான் களம் ேவட்ட ஞான்ைற , ெவன்றிெகாள்
"எ

ம் ெபாிேத "(கு ந். 393 :
ர ரார்ப்பி

ம் ெபாிேத ",

றழ் திணிேதா ளியேறர்ச் ெசழிய, ேனரா ெவ வ ர ப்படக் கடந்த ,

வாலங்கானத் தார்ப்பி
வ ந்

ரார்ப்பி

ம் ெபாிெதன ", "ெமாய்வ

ய த்த ஞான்ைறத், ெதாய்யா

ம் ெபாிேத "(அகநா. 36 : 22 - 3, 209 : 4 - 6, 246 : 13 - 4) ;

"உடன் ேமல் வந்த வம்ப மள்ளைர ................அ ந்தப் பற்றிய யகல்விசும்
பார்ப்ெபழக், கவிழ்ந் நிலஞ் ேசர வட்டைத "( றநா. 77 : 9 - 12)
388. ெசல்லாநல் ைச : மைலப

70, அ க் ; றநா. 395 : 19.

387 - 9.ந கல் : "வி த்ெதாைட மறவர் வில் டத் ெதாைலந்ேதா, ெர த் ைட
ந கல் "(ஐங். 352 : 1 - 2) ; "வி த்ெதாைட மறவர் வில் ட

ழ்ந்ேதா, ெர த் ைட

ந க லன்னிழல் வதி ம், அ ஞ்சுரக் கவைல ", "நல்லமர்க் கடந்த நா

ைட மறவர்,

ெபய ம் பீ

ெம தி யதர்ெதா ம், பீ

சூட் ய பிறங்குநிைல ந கல் ", "ஆடவர்,

ெபய ம் பீ

ெம தி யதர்ெதா ம், பீ

சூட் ய பிறங்கு நிைல ந கல் ", "வி வாய்ச்

ெசங்கைணக் ெகா வி லாடவர், நன்னிைல குறித்த கன்னிைல யதர ","நல் ைச
நி த்த நா

ைட மறவர், நிைரநிைல ந கல் "(அகநா. 53 : 10 - 12, 67 : 8 - 10, 131 : 9

- 11, 179 : 7 - 8, 387 : 14 - 5) ; "ெக வி னல் ைச சூ , ந கல் லாயினன்
ரவலெனனேவ ", "அணிமயிற் பீ

சூட் ப் ெபயர்ெபாறித், தினிநட்டனேர கல்

ம்
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"( றநா. 221 : 12 - 3, 264 : 3 - 4) ; "சீர்த்த

களிற்றாய்த் ெதய்வச் சிறப்ெபய்த,

நீர்ப்ப த் தற்கு நிைலகுறித் ப் - ேபார்க்களத் , மன்னட்ட ெவன்றி மறேவான்
ெபயர்ெபாறித் க், கன்னட்டார் கல்சூழ் கடத்
ெகாற்றவர்தம் மாெவறிந் , வாய்வாய்த்
திைடெகாள

ழ்ந்த மறேவேலாய் - நாள்வாய்த்,

ன்றி ெய த் ைடக் கல்வாய்,மைடெகாளல் ேவண்

"(ெதால். றத். சூ. 5, ந. ேமற்.) ;"மாைல
யணிந்

", "ேகாள்வாய்த்த சீயம்ேபாற்

ெபயர்ெபாறித்

யல மணிெயறிந்

ம் "(தி வா ர் -

மட் குத் ப், பீ

- ேவலம , ளாண்டக நின்றி வமர்ெவய்ேயாற் காெகன் ,

காண்டக நாட் னார் கல் "( . ெவ. 251) ; "பட்ேடார் ெபய
கல்

மகிழ்ந்

மாற்ற

ெம தி, நட்ட

ம் 16 : 1 - 2)

390. ரற்ைக : "பாணர் நரம் ளர்

ரற்ைக ேபால ", "பாணர் நரம் ளர்

ரற்ைகயின்

யாத்தபயன் "(ஐங். 402: 2 - 3, 407 : 1 - 2)
395 - 6. மராஅத்த கட ள் : "மன்ற மராஅத்த ேபஎ திர் கட ள் "(கு ந். 87 : 1) ;
"ெதால்வ

மராஅ ,

ைற ளி பராஅய்ப் பாய்ந்தனர் "(க த். 101 : 13 - 4)

397.ஒன்னாத்ெதவ்வர் : மைலப . 386, குறிப் ைர.
398."எாிசுடர்க் கட

ங் க தின்ேவ

ள்ள ம் ", "நிைன

ெநஞ்ச ஞ் சு வேதார்

ெந ஞ்சுரம் "(கம்ப. தாடைக. 5, வனம் கு. 38)
399.ேதர் சுகவிைக : ம ைரக். 224, குறிப் ைர.
400."ெகா ேயாள் கணவற் படர்ந்திகு ெமனிேன "(மைலப . 424)
ஓம்பாவள்ளல் : ம ைரக். 146, குறிப் ைர.
ேமம்பட ெவ த்தவவன் ெறாஃறிைண
ராங்கன மற்ேற நம்ம ேனார்க்ேக
யைச ழி யைசஇ யஞ்சா கழிமின்
ற ெவ த்ததன் ழ்பிைண ள்ளிக்
கைலநின் விளிக்குங் கான ழிறந்
சிைலெயா ெவாீஇய ெசங்கண் மைரவிைட
தைலயி ம் கத நா ெகா ப் றவின்
ேவ
லம் படர்ந்த ேவ ைட யினத்த

405

36
வைளயான் றீம்பான் மிைளசூழ் ேகாவலர்
வைளேயா வப்பத் த வனர் ெசாாித ற்
பலம்ெப நைசெயா பதிவயிற் றீர்ந்த ம்
லம் ேச ணகலப்
வி ராகுவிர்
பகர்விர ெநல் ன் பலவாி யன்ன
தகர்விர
ைவ ெவள்ைளெயா விைரஇக்

410

கல்ெலன் கடத்திைடக் கட னிைரக்கும்
பல்யாட் னநிைர ெயல் னிர் கிேன
பா மிதைவ ம் பண்ணா ெப குவிர்
ய்ம்மயி ரடக்கிய ேசக்ைக யன்ன
ெமய் ாித் தியற்றிய மிதியதட் பள்ளித்

415

தீத் ைண யாகச் ேசந்தனிர் கழிமின்
கூப்பி கடக்குங் கூர்நல் லம்பிற்
ெகா விற் கூளியர் கூைவ காணிற்
ப ேயார்த் ேதய்த்த பணிவி லாண்ைமக்
ெகா ேயாள் கணவற் படர்ந்தி ெமனிேன

420

த
ங் கிழங்குந் தண் னர் தாீஇ
ேயாம் ந ரல்ல டற் ந ாில்ைல
யாங்குவியங் ெகாண்மி ன வதன் பண்ேப
ேதம்பட மலர்ந்த மராஅ ெமல் ண
ம்ப லைகத்த ெவாண் றி யா ந்

425

தளிெரா மிைடந்த காம கண்ணி
திரங்குமர னாாிற் ெபா யச் சூ
ரம் கண்
ைடந்த நடைவ தண்ெணன
ண்டனி ரா க் ெகாண்டனிர் கழிமின்
ெசவ் ேவங்ைகப் வி னன்ன

430

ேவய்ெகா ளாிசி மிதைவ ெசாாிந்த
சுவல்விைள ெநல் னவைரயம் ளிங்கூ
ழற்கிைட ழந்த ம் வ த்தம் ட
வக ளாங்கட் கழிமிைடந் தியற்றிய
ல்ேவய் குரம்ைபக் கு ெதா ம் ெப குவிர்

435

ெபன்னைறந் தன்ன ண்ேண ராிசி
ெவண்ெணறிந் தியற்றிய மாக்க ணமைல
தண்ெண ண்ணி
ள்ளீ டாக
வைசயினிர் ேசப்பி னல்க ம் ெப குவிர்
விைசயங் ெகாழித்த ழி யன்ன

440

ண் நர்த் த த்த ண்ணி
வைண
ெநாய்ம்மர விறகின் ெஞகிழி மாட் ப்
பனிேச ணீங்க வினி டன் ஞ்சிப்
லாி வி யற் ள்ேளார்த் க் கழிமின்
ல்லைரக் காஞ்சிப் னல்ெபா
தவின்

445

37
ெமல்லவ

ந்த

ர்ெதா

நல் யாழ்ப்

450

குறிப் ைர.
403. அைச ழி யைசஇ : ெப ம்பாண். 44.
406.மைரவிைட : "மைரயான் கதழ்விைட "(மைலப . 331)
408 - 9.ஏ ைடயினத்த ஆன் : "கறங்குமணி

ைவக்கு ேம ைடப் ெப நிைர

"(மைலப . 573) ; ெந நல். 4 , குறிப் ைர.
414.

ைவ ம் ெவள்ைள ம் : "ெகா

கத்

ைவெயா

ெவள்ைள ேசக்கும்

"(ெப ம்பாண். 153)
417.(பி-ம்.) ' விதைவ ம் '
421 - 2."கூர்நல் லம்பிற் ெகா விற் கூளியர் "( றநா. 23 : 5 )
423."ப ேயார்த் ேதய்த்த வாண்ைம "(பதிற். 79 : 6) ; "ப ேயார்த் ேதய்த்த பல் கழ்த்
தடக்ைக "(அகநா. 22 : 5 )
424. மைலப . 400.
ெகா ேயாள் கணவன் : (மைலப . 58, குறிப் ைர.)
425. "பராஅைர ேவைவ ப ெகனத் தண்
429. யாைன யாைவ
"உரற்கா
ெபாாியைர

"(ெபா ந. 104)

றித்தல் : "ெப ங்ைக ேவழ, ெமன்சிைன யாஅம் பிளக்கும் ",

யாைன ெயா த் ண் ெடஞ்சிய, யாஅவாிநிழல் ", "அத்த யாஅத் ப்,
த

வக் குத்தி ...........தடம ப்பி யாைன ",

"களி .............நிைல யர் யாஅத்

ைலயத் குத்தி "(கு ந். 37 : 2 - 3, 232 : 4 - 5, 307:

4 - 6) "ெந நிைல யாஅ ெமாற்றி நைனக ட் ப ஞிமி

க

ெகான்ம ப் ெபா யக் குத்திச் சினஞ்சிறந், தின்னா ேவனி
ளிசிைன யாஅத் ப் ெபாளிபிளந்

ங் களிேற ", "யாைனதன்,
ன் ைண யார,

ட்ட "(அகநா. 59 : 8 - 9. 335 : 4 - 7)
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430 – 31 "மரல்வகுந்

ெதா த்த ெசம் ங் கண்ணி "( றநா. 264 : 2)

திரங்குமரல் : அகநா. 49 : 12, 199 : 7, 327 : 10; சிலப். 11 : 77
435.(பி-ம்.) ' விதைவ '
435 - 6."ஆய்மக ளட்ட வம் ளி மிதைவ "( றநா. 215 : 4)
434 - 5. ெப ம்பாண். 194 - 5.
441.(பி-ம்.) ' எள்ெளறிந்
442. ண்ணி
445.(பி-ம்.) ' இ
உண்

' ‘ எண்ெணறிந்த

: "நீாி
ண்

நர்த்த த்த

ண்ணி

'

ெநய்ெயன்பர் "(நால . 282)

வைண '
ண்ணி

வைண : மைலப . 138, குறிப் ைர.

448. மைலப . 65 - 6, குறிப் ைர.
பண் ப்ெபயர்த் தன்ன கா ம் பள்ளி ம்
பன்னா ணிற்பி ஞ் ேசந்தனிர் ெச
நன்பல ைடத்தவன் றண்பைண நாேட
கண் ம பழனங் கமழத் ைழஇ
வைலேயார் தந்த வி ஞ்சுவல் வாைள
நிைலேயா ாிட்ட ெந நாண் ண் ற்
பி க்ைக யன்ன ெசங்கண் வராஅற்
க்க ணன்ன குைறெயா விைரஇப்
பகன்ைறக் கண்ணிப் பைழயர் மகளிர்

455

ெஞண்டா ெச விற் றராய்க்கண் ைவத்த
விலங்க லன்ன ேபார் தற் ெறாைலஇ
வளஞ்ெசய் விைனஞர் வல்சி நல்கத்
ளங்குதசும் வாக்கிய பசும்ெபாதித் ேதற
ளங்கதிர் ஞாயிற் க் களங்கெடா ம் ெப குவிர்

460

ள்ளாித் தியற்றிய ெவள்ளாி ெவண்ேசா

465

39
வண் படக் கம ந் ேதம்பாய் கண்ணித்
திண்ேடர் நன்னற்கு மயினி சான்ெமனக்
கண்ேடார் ம ளக் க ம் ட ன ந்தி
ெய ெதறி களம ேராைதெயா நல்யாழ்
ம தம் பண்ணி யைசயினிர் கழிமின்
ெவண்ெண லாிநர் தண் ைம ெவாீஇச்
ெசங்க ெண ைம யினம்பிாி ெயா த்தல்
கைனெசலன் ன்ெபா கதழ்ந் வரல் ேபாற்றி
வைனகலத் திகிாியிற் குமிழி சுழ ந்

470

ைனெசலற் றைலவா ேயாவிறந் வாிக்குங்
கா நர் வயாஅங் கட்கின் ேசயாற்றின்
யாண ெரா கைரக் ெகாண்டனிர் கழிமி
னிதியந் ஞ்சு நிவந்ேதாங்கு வைரப்பிற்
பதிெயழ லறியாப் பழங்கு ெகழீஇ

475

விய டம் ெபறாஅ வி ப்ெப நியமத்
தியாெறனக் கிடந்த ெத விற் சாெறன
விக நர் ெவ உங் கவைல ம கிற்
கடெலனக் காெரன ெவா க்குஞ் சும்ைமெயா
மைலெயன மைழெயன மாட ேமாங்கித்

480

னிதீர் காத னினிதமர்ந் ைற ம்
பனிவார் காவிற் பல்வண் மி
நனிேசய்த் தன்றவன் பழவிறன்
ர்
ெபா ந்தாத் ெதவ்வ ாி ந்தைல மியப்
ப ந் படக் கடக்கு ெமாள்வாண் மறவர்

485

க ங்கைட ெயஃகஞ் சாத்திய தவி
ன ங்க வாயி லயிரா
குமின்
மன்றில் வதி நர் ேசட் லப் பாிசிலர்
ெவல்ேபார்ச் ேசஎய்ப் ெப விற ள்ளி
வந்ேதார் மன்ற வளியர் தாெமனக்

490

கண்ேடா ெரல்லா மமர்ந்தினிதி ேனாக்கி
வி ந்திைற யவரவ ெரதிர்ெகாளக் கு கிப்
பாி லம் பைலத்த ம் வ த்தம் ட
ெவாிகான் றன்ன ஞ்சிைன மராஅத் த்
ெதா தி ேபாக வ ந்தகப் பட்ட

495

மடநைட யாமான் கய னிக் குழவி

500

குறிப் ைர
451."பண்

ப் ெபயர்த்தாங்கு "(பதிற். 65 : 15)

452.(பி-ம்.) 'ேசர்ந்தனிர் '

40

"பலநாட் பயின்

பலெரா

ெசல்

ம் "( றநா. 101 : 2)

454.(பி-ம்.) ' சண் ம பழனம் ', 'காண் ம
குறிப் ைர.
கண் ம

', 'கண்பமல் ' கண் :ம ைரக். 172,

பழனம் : "கழனிக் கண் "(ெப ங். 2 . 19 : 187)

457 - 8.வராற்

க்கணன்னகுைற : "ெகா மீன் குைறஇய

க்கட் ணியல்

(ம ைரக். 320) என்பதன் குறிப் ைரையப் பார்க்க.
459. பகன்ைறக்கண்ணி : (ஐங். 87 : 1 ; பதிற். 76 : 12)
461. ெநற்ேபா க்கு மைல : (ெபா ந. 244 ; ெப ம்பண். 240 - 41, குறிப் ைர.)
"ேபாெரா

நிகர்வன ணர்மைல"(கம்ப. நா

. 46) ; "ெதாிந்தி ம்

ேபார்கள் ..........ேம வாயேவ "(கந்த. நா . 22) ; "ெந ங்களத் தம்ெபாற் குன்ற
நிைரெயனப் ெப ம்ேபார் ெசய்தார்"(தி விைள. நா . 27)"வைரகெளாப்பன ேபார்
"(சீகாளத்தி.நக்கீர. 14)
463.

ளங்குதசும் : "தசும்

ளங் கி க்ைகத், தீஞ்ேச

விைளந்த மணிநிற மட்டம்

"(பதிற். 42 : 11 - 2)
464. இளங்கதிர் ஞாயி

: மணி.பதிகம், 1)

467. மைலப . 319.
468. ெபா ந. 97.
469 - 70. நல்யாழ் ம தம்பண்ணி : (மைலப . 534 ; ம ைரக். 658)
471. "ெவண்ெண லாிநர் தண்

ைம ெவாீஇ "(நற். 350 : 1 , றநா. 348 : 1 ) ;

"ெவண்ெண லாிநர் பின்ைறத் த ம் ந், தண்

ைம ெவாீஇய தடந்தா ணாைர ",
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"ெவண்ெண லாிநர் ம வாய்த் தண்

ைம ............ப

ேளாப் ம் "(அகநா. 40 : 13 -

4,204 : 10 - 11)
475.(பி-ம்.) ' இறந்

பனிக்கும் '

476.கட்கின்ேசயா

: (மைலப . 555)

478.

. அகநா. 378 : 1

மைலப . 575 ; " ஞ்சுநீ ணிதிய
வடெசால் சிைதந்

சுரைம "(சூளா. நா . 1)

வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; (ெதால். எச்ச. சூ. 6, இளம் ; இ

- வி. சூ. 635)
479. (பி-ம்.) ' பதிெயழவறியா ', 'பதிெய வறியா '.
"பதிெய
ம ைர

வறியாப் பழங்கு

வறியாப் பண் ேமம் பட்ட,

ர் "(சிலப். 1:15, 15:5 - 6)

481. (பி-ம்.)'யா
ெத

ெகழீஇய ","பதிெய

க்கு யா

கிடந்த'
: (ம ைரக்.359,கு- ைர.)

483. "கவ்ைவ ங் க ம் ன ெலா
பம்ைப , ெமவ்ெவலாத் திைசக

ங் காப்பவர், ெசவ்வ

றாயிரஞ் சிைலக்கும்

மீண் க் காெரா , பவ்வநின் றியம் வ ெதாத்த

ெவன்பேவ "(சீவக. 42)
484. மாடத்திற்கு மைல : (ம ைரக். 474, 488, 501 - 2)
மைழ மாடத்திற்கு : (ெபா ந. 84)
491. மைலப . 165, அ க்; "தைடஇய வாயி றைடயா
231)

ைழந்

"(தணிைகயா .
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492."வயிாிய மாக்கள்............மன்றநண்ணி "(பதிற். 29:8-9); "மன் ப

பாிசிலர்

"( றநா.135:11)
493. (பி-ம்.) ' ேசஎய் ெப விறல் '
493 - 4.

கு. 284- 5.

492 - 4. "தன்ெறறல் வாழ்க்ைக "என்பதன் விேசட ைரக்கு இவ்வ கள் ேமற்ேகாள் ;
(சிலப். 15 : 195 , அ யார்)
497."பாி லம் பினெரன "(சிலப். 10 : 226) ; "பாி லம் பினனிவன் "(மணி. 16 : 57)
498. (பி-ம்.) ' மராஅத்த'
498-500. கு ந். 322 : 1-5.
ைம ெயண்கின் குடாவ க் கு ைள
மீமிைசக் ெகாண்ட கவர்பாிக் ெகா ந்தாள்
வைரவாழ் வ ைட வன்றைல மாத்தக
ரர க்கு ம் ெபறிந்தசி கட் டீர்ைவ
யைளச்ெசறி
ைவ ேகா ற ெவ த்த
மடக்கண் மைரயான் ெப ஞ்ெசவிக் குழவி
யரக்குவிாித் தன்ன ெசந்நில ம ங்கிற்
பரற்றவ
ம்பின் ெகா ந்தா ேளற்ைற
வைரப்ெபா ந் திய மடக்கண் மஞ்ைஞ

505

கானக் ேகாழிக் கவர்குரற் ேசவல்
கானப் பலவின் ழ ம ள் ெப ம்பழ
மி க்கலப் பன்ன ந வ மாவின்
வ ச்ேச விைளந்த தீம்பழத் தாரந்
வற் க த்த விவர்நைன வளர்ெகா

510

காஅயக் ெகாண்ட கம
ைற
ப உப்பளிங் குதிர்த்த பல
தி மணி
கு உப்
ெபா த ண்கூர் யாைன
த் ைட ம ப்பின்
வ மிகுதிரள்
வைள ைடந் தன்ன வள்ளிதழ்க் காந்த

515

ணாகந் திலக ந ங்கா ழாரங்

520
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க ங்ெகா மிளகின் காய்த் ணர்ப் பசுங்கறி
தி ந்தைம விைளந்த ேதக்கட் ேடறல்
கானிைல ெய ைம கைழெபய் தீந்தயிர்
நீனிற ேவாாி பாய்ந்ெதன ெந வைர
ேநமியிற் ெசல் ெநய்க்க ணிறாஅ
டம் ணர் தழீஇய வாசினி யைனத் ங்
குடமைலப் பிறந்த தண்ெப ங் காவிாி
கடன்மண் ட வத் க் கயவாய் க ப்ப
ேநானாச் ெச வி ென ங்கைடத் வன்றி

525

வானத் தன்ன வளம யாைனத்
தாெத த் தைதந்த ற்ற ன்னி
மைழெயதிர் ப கண் ழ க ணிகுப்பக்
கைழவளர் ம்பின் கண்ணிட மிமிர
ம தம் பண்ணிய க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ்

530

நரம் மீ திறவா டன் ணர்ந் ெதான்றிக்
கடவ தறிந்த வின்குரல் விற யர்
ெதான்ெறா கு மரபிற் றம்மியல் வழாஅ
த ந்திறற் கட ட் பழிச்சிய பின்ைற
வி ந்திற் பாணி கழிப்பி நீண்ெமாழிக்

535

குன்றா நல் ைசச் ெசன்ேறா ம்ப
ன்றிவட் ெசல்லா லகெமா நிற்ப
விைடத்ெதாிந் ண ம் ெபாிேயார் மாய்ந்ெதனக்
ெகாைடக்கட னி த்த ெசம்ம ேலாெயன
ெவன்றிப் பல் கழ் விறேலா ேடத்திச்

540

ெசன்ற ெநா ய ம் விடாஅ னைசதர
வந்த சா ம் வ த்த ம் ெபாிெதனப்
ெபா
ர ெணதிாிய வயவெரா ெபா ந்
தி நகர் ற்ற ம கல் ேவண் க்
கல்ெல ெனாக்க னல்வலத் திாீஇ

545

யர்ந்த கட்

ம்பில் சுற்றத்

குறிப் ைர.
502-3. வ ைட : பட் னப். 139, குறிப் ைர.
505 - 6. கு ந். 321: 5-6
507. ெபா ந். 43, குறிப் ைர.
510.

. கு ந்.242 : 1.

550
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500-510. இங்ேக கூறப்பட்ட விலங்கினங்களிற்சில சிலப்பதிகாரம், 25 : 48- ஆம்
அ
த யவற்றிற் கூறப்பட் ள்ளன.
511. மைலப . 143-4.
512. ந வ மா : (ெப ம்பாண். 309 ; நற்.243 : 3 ; கு ந். 331 : 5-6 ; ஐங். 61 : 1,
213 : 1 ; க த். 41 : 14, 84 : 1 - 2)
517.

ெபா த யாைன : " ம்ெபாறி

சிலம்பிற் களிற்ெறா

ைவப் ேபழ்வாேயற்ைற, ேதங்கமழ்

ெபாாிேன ", "ெகான் ரணி ம்

ெசம்ம க் ெகாண்ட ெவண்ேகாட் யாைன ", "
ெசங்ேகாட் .........ேவழம் ", "வயக்களி

ய ம் ைழத் தாக்கிச்,

ெபாரச் சிவந்த லாவஞ்

ெபா த வாள்வாி ேவங்ைக "(நற். 104 : 1-2,

151 : 2-3, 202 : 1-4, 255 : 4) ; "சி கட் ெப ங்களி

வயப்

"மறங்ெகா ளி ம்

றஞ்ெசவி வாரணம் ", " கர் கக்

களிெறா

த் ெதான் ரண் ெடாைலத்த,

ெபா

டாய்ெபாறி

ழக்கும் ", "வாயிழி கடாத்த வான்ம ப் ெபா த்தேலா,

ைவ தாக்கிய ெபா தின் ", "ெப ங்களிற் றினத்ேதா

ெத ழ் ன்பி, னி ம்
48 : 6-7) ; "

தாக்கி "(கு ந். 88 : 2) ;

ெயா

ங்ெக த்

மயக்குற்ற விகன்மைல "(க த். 42 : 1-2, 45 : 12, 46 : 3-4,
ெபா

சினஞ்சிறந்

வ ேயா,

ம ங்கில் ", "குயவாி யி ம்ேபாத் ப் ெபா த ண்கூர்ந்,

ர க்களி ெறா ங்கிய
யங்குபி

தழீஇய மதனழி

யாைன "(அகநா. 291 : 6-7. 398 : 22-3) ; "வாிவயம் ெபா த வயக்களி

"( றநா. 100 :

7)
517-8. யாைன
ம ப்பின் மழகளி
வான்ம ப் ெபா ய
"

த் ைட ம ப் : (

"(பதிற். 32 : 3 " த்தார் ம ப்பின் "(க த். 40 : 4) ; "ைவந் தி
க்க,ெதண்ணீ ரா

ய யளக்கர்நிைரேய

ெலவ்வைள

க க்கு

ணிப பிறக்கந

த்த நிைனேயாம் "(குேலாத். பிள்ைள.
519."ேகாடல்

கு. 304- 5 ; குறிஞ்சி. 35-6) ; " த் ைட

கு பைவேபா,

த்தெமா

"(அகநா. 282 : 6 - 7) ;

ெவா ம ம ப்பிைணகள் ெசாாி கு தி

த்தப். 8)

லங்ேக ெரல்வைள ", "ஊ

ேகாடல்ேபா

குபவால் ", "ஊ ற்ற ேகாடல் , யிதழ் ேசா ங் குைலேபால விைறநீ

வைளயாட்கு "(க த். 7 : 15-6, 48 : 11, 121 : 13-4) ; "உைடவைள க ப்ப மலர்ந்த
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காந்தள் "( றநா. 90 : 1) ; " ைணமலர்க் காந்த

ழ்த் ச் ெசாாிவேபாற் ேறான்றி

ன்ைக, யணிவைள நலத்ேதேடங்க "(சீவக. 1742)
522. மைலப . 171, குறிப் ைர.
525. மைலப . 238 - 9, குறிப் ைர.
524 - 5. ெந வைர.........இறால் : (

கு. 299 - 300)

"அணிநிற ேவாாி பாய்த ன் மீதழிந் , திணிெந ங் குன்றந் ேதன்ெசாாி
ம்ேம"( றநா. 109 : 7 - 8)
527. "குடாஅ , ெபான்ப

ெந வைரப் யேல

சிைலப்பப்.,

விாி.

நீர்க்

காவிாி ரக்கும் "( றநா. 166 : 26 - 8)
527 - 8."மைலத்தைலய கடற்காவிாி "(பட். 6) ; "குடமைலப் பிறந்த ெகா ம்பஃ
றாரெமா , கடல்வள ெனதிரக் கயவாய் ெநாிக்குங், காவிாி "(சிலப். 10 : 106 - 8)
526 - 9. ம ைரக். 695 - 7.
530. மைலப . 377 ; "காள ேமக
531. தாெத த் தைதந்த

நாக ந் ெதாிகில "(கம்ப. சித்திரகூட. 2)

ற்றம் : "மன்றத், ெத வி

வா "(கு ந். 46 : 3 - 4) ; "தாெத

ண்டா

குைடவன

மன்றம்"(க த். 103 : 62, 108 : 60 ; சிலப். 16 : 102,

17 : "மாயவன்றம்", 27 : 74) ; "தாெத

ம கு"(நற். 343 : 3 ; அகநா. 165 : 4 ; றநா.

33 : 11, 215 : 2, 311 : 3)
532. மைலப . 1 - 3, குறிப் ைர.
533. மைலப . 6, குறிப் ைர.
534. ம தம்பண்ணிய : (மைலப . 469- 70, குறிப் ைர.)
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க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ் : (ெந நல். 70, குறிப் ைர.)
536. இன்குரல் விற யர் : (மைலப . 358)
534 - 6.

கு. 212 , அ க். ; ம ைர. 217 - 8, குறிப் ைர.

538. அ ந்திறற் கட ள் : (மணி. 6 : 60)
"கட ட் பழிச்ச "(பதிற். 41 : 6)
541. ெபா ந. 176 ; ெப ம்பாண். 466, ந. அ க் ; றநா. 165 : 1 - 2, குறிப் ைர.
542. ெப ம்பாண். 445.
543. மைலப . 89 ; ெப ம்பாண். 446, குறிப் ைர ; "ெபய்ம் கி ெலன்னக்
ெகாைடக்கடனி க்கு மிக்குவாகு "(கூர்ம. சூாியன் மர . 8)
544."மறம் ங்கு பல் கழ் "(பதிற். 12 : 8) ; (தி வாசகம், ெபாற்சுண்ணம், 18 ;
ெபாிய. தி நீலகண்டயாழ்ப். 5 ; தி வால. 56 : 9) ; "காந்தி ைள ெவன்
பா வேபால் ", "மின்ைனப் றங்கண்ட

களிெவன்றி

ரப் கழ்பாட, ெலன்ன "(ெசாக்கநாத லா)

549. கல்ெலெனாக்கல் : (ெப ம்பாண். 12, குறிப் ைர.)
550. உ ம்பில் சுற்றம் : "உ ம்பில் சுற்றேமா

ந்ேதாற் கு கி"(ெப ம்பாண். 447)

தகன்ற தாயத் தஃகிய ட்பத் திலெமன மலர்ந்த ைகய ராகித்
தம்ெபயர் தம்ெமா ெகாண்டனர் மாய்ந்ேதார்
ெந வைர யிழித நீத்தஞ்சா ல விக்
க வரற் க ழிக் கட்கின் ேசயாற்
வ வா ெழக்கர் மண
ம் பலேர
அதனால், கெழா ங் கழிகநம் வைரந்த நாெளனப்
பரந்திடங் ெகா க்கும் விசும் ேதா ள்ளெமா
நயந்தனிர் ெசன்ற ம்மி ந் தான்ெபாி

555
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வந்த ள்ளேமா டமர்ந்தினி ேநாக்கி
யிைழம ங் கறியா ைழ ற் க ங்க
ெமள்ள சிறப்பின் ெவள்ளைரக் ெகாளீஇ
வ றந்த ைபந்நிணத் த ெயா
ெந ெவ ெணல் னாிசி ட்டா

560

தைலநா ளன்ன கெலா வழிசிறந்
பலநா ணிற்பி ம் ெப குவிர் நில்லா
ெசல்ேவந் தில்லெவந் ெதால்பதிப் ெபயர்ந்ெதன
ெமல்ெலனக் கூறி வி ப்பி ம் ட்
டைலவன் றாமைர மைலய விற யர்

565

சீர்ெக சிறப்பின் விளங்கிைழ யணிய
நீாியக் கன்ன நிைரெசல ென ந்ேதர்
வாாிக் ெகாள்ளா வைரம ள் ேவழங்
கறங்குமணி ைவக்கு ேம ைடப் ெப நிைர
ெபாலம்பைடப் ெபா ந்த ெகாய்சுவற் ரவி

570

நிலந்தினக் கிடந்த நிதியேமா டைனத்
மிலம்ப
லவ ேரற்றைகந் நிைறயக்
கலம்ெபயக் கவிழ்ந்த கழெறா த் தடக்ைகயின்
வளம்பிைழப் பறியா வாய்வளம் ப நிக்
கைழவளர் நவிரத் மீமிைச ெஞேரெரன

575

மைழசுரந் தன்ன ைக நல்கித்
தைலநாள் வி க்கும் பாிசின் மைலநீர்
ெவன்ெற ெகா யிற் ேறான் ங்
குன் சூ ழி க்ைக நா கிழ ேவாேன.

580

குறிப் ைர
553. "மைரயிைல ேபால மாய்ந்திசிேனார் பலேர"( றநா. 27 : 6)
555. கட்கின் ேசயா

: (மைலப . 476)

556. ம ைரக். 236, குறிப் ைர. சிலப். 28 : 125 - 6.
559 - 60. "யாந்தன் னறி ந மாகத் தான்ெபாி, தன் ைட ைமயிெனம்பிாி
வஞ்சி"( றநா. 381 : 6 - 7)
561. ெபா ந. 82 - 3, குறிப் ைர.
563. மைலப . 177.
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566. குறிஞ்சிப். 238, குறிப் ைர ; "தைலநாள் விைழெவா "(வி - பா. கு குல. 79)
565 - 6."பலநாள் பயின்

பலெரா

மாேதா"( றநா. 101 : 2 - 3"பன்னா
ெயன்னா

ெசல்

ந், தைலநாட் ேபான்ற வி ப்பினன்

ஞ் ெசன்றக்காற் பண்பிலார் தம் ைழ,

ம் ேவண் ப ெவன்றி கழ்ப - ெவன்னா

ம், ேவண்

நன் மற் ெறன்

வி மிேயார், காண் ெடா ஞ் ெசய்வர் சிறப் "(நால . 159)
567 - 8. ெபா ந. 121 - 2.
569. பாணன் ெபாற்றாமைர சூ தல் : (ெபா ந. 159 - 60, குறிப் ைர.)
569 - 70. விற யர் இைழ ெப தல் : "வைசயின் மகளிர் வயங்கிைழ யணிய "(பதிற்.
12 : 23)
பாணன் ெபாற்றாமைர ெப த
குறிப் ைர.

ம் விற

இைழெப த

ம் : ெபா ந. 159 - 62,

571. ெசல க்கு நீாியக்கம் : மைலப . 51 - 3, குறிப் ைர.
572. வைரம ள்ேவழம் : "வைரம
46 - 7) ; "மைலெயனத், ேதனிைற ெகாள்

யர்ேதான்றல...............யாைன "(ம ைரக்.
மி ம்பல் யாைன "( றநா. 17 : 34 - 5) ;

"மஞ்சிவர் குன்ெறன மைலந்த ேவழேம "(சீவக. 2230) ; "மைலேய மைலேயா
மைலந்தனேபாற், ெகாைலேவழெமா ேடற்றன குஞ்சரேம "(சூளா. அரசியல் . 184);
"யாைன மைலெயன மைலவ "(கம்ப. மிதிைல 3)
573. ஏ ைடப் ெப நிைர : மைலப . 408 - 9 ; ெந நல். 4, குறிப் ைர.
574. "ெபாலம்பைடக் க மா","ெபாலம்பைடயமா"( றநா. 116 : 19, 359 :
14 ) ;" ைன ம் ெபாலம்பைடப் ெபாங்குைளமான"( . ெவ. 276)
ெபான்ெனன்ப

ெபாலெமனத் திாிந்

ள்ளி. சூ. 61, இளம். ந.

வந்ததற்கு இவ்வ

ேமற்ேகாள் ; ெதால்.
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575. மைலப . 478 : ம ைரக். 215, குறிப் ைர. "நிலந்தினக் கிடந்த ெந நிதிச்
ெசல்வம்"(தணிைகயா . 25)
576. ஏற்றைக : நால . 98.
"இலம்ப ................நிைறயெவன வ ம் ; உாிச்ெசால்லாகலான் உ
விாியாெதனி ம் இலத்தாற் பற்றப்ப ம் லவெரன் ம் ெபா
ணர நிற்ற ன்
ேவற் ைம

பாயிற் "(ெதால். ள்ளி. சூ. 21,இளம்.)"' இலம்...............நிைறய'

இதற்கு இல்லாைம ண்டாகின்ற லவெரனப் ெபா ள் கூ க "( ந.) ; இலம்பா
வ ைமைய
ெதய்வச். ந.

ணர்த் ெமன்பதற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 62, இளம். ேச.

576 - 7. "இலம்ப

லவ ேரற்றைக ெஞமரப், ெபாலஞ்ெசாாி வ தி"(பாி. 10 : 126 -

7)
571 - 7. பாிசிலர்க்குத்ேதர் த தல் : மைலப . 399 - 400 ; சி

பாண். 142 - 3,

குறிப் ைர ; ம ைரக். 224, கு -ைர.
பாிசிலர்க்குத் ேத ம் குதிைர ங் ெகா த்தல் : ம ைரக். 223 - 4, குறிப் ைர.
பாிசிலர்க்கு யாைன ெகா த்தல் : ெபா ந். 126 - 7, குறிப் ைர ; சி பாண். 142 - 3,
குறிப் ைர ; ம ைரக். 99 - 102, குறிப் ைர.
579. ெஞேரெரன : மைலப . 240.
580. மைழ சுரந்தன்ன

ைக : (மைலப . 72 ; 75 - 6, குறிப் ைர) ; "எழி

வான

ெமள்ளினன் ற உங், கவிைக வண்ைகக் க மான் ேறான்றல் "(ெதால். எச்ச. சூ. 18, ந.
உவம. 14, ேபர். ேமற்.) ; "மைழ விைழ தடக்ைக வாய்வா ெளழினி", "கார்கள்ள
ேபாிைச

தவி"(ெதால். உவம. சூ. 14, ேபர். ேமற்.)

582. ெவன்ெற ெகா
களிற்

ற்ற

:

கு. 67, குறிப் ைர ;

ெவல்ெகா "(பதிற். 88 : 17)

ல்ைல. 90 - 91, அ க். ;"உர க்
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581 - 2. "பல்ேவ

கு

உக்ெகா

பதாைக நிைலஇப், ெப வைர ம ங்கி ன வியி

டங்க"(ம ைரக். 373 - 4) ; "வைரயிழி ய வியி ெனாளி ெகா
"வைரமிைச யிழித

டங்க",

ம வியின் மாடத் , வளி ைன யவிர்வ ங் ெகா

"வான்ேறாய் ெவல்ெகா

வைரமிைச ய வியின் வயின்வயி

47 : 3 - 4,69 : 1 - 2 ) ;"களிறணி ெவல்ெகா

டங்க"(பதிற். 25 : 11,

க ப்பக் காண்வர, ெவாளி வன விழித

யர்ந் ேதான் ற வி, ேநர்ெகா ெண வைர", "ெப வைர யிழித
ேயாைட யாைன

யர்மிைச ெய த்த, வா

ெகா

"அைமயநிற்கு மலங்கேல
மதன்கணின்

வித்திர

பிறங்க ெவண்ெகா

ெம த்த கங்ைக

ெந ெவள் ள வி,

க ப்பத் ேதான் ங், ேகா யர்

ெவற்பன்"(அகநா. 162 : 22 - 4, 358 : 12 - 5) ; "மைனயிற்ெபா
மாைல ேயய்ப்ப, விைனயிற்றிரள் ெவள்ள

டங்கு ெத ",

ங்கி

யா மா,

மாக ெந ங்ெகா

ழ"(கம்ப. கடறா . 50) ;
ைமய ெவற்

ெமன்னேவ"(தக்க. 634)

583.நா கிழேவான் : "மைலகிழேவாேன"(
பார்க்க.

க. 317) என்பதன் குறிப் ைரையப்

--------இதன் ெபா ள்
1 - 2. தி

மழ தலஇய இ ள் நிறம் விசும்பின் விண் அதிர் இமிழ் இச க ப்ப -

1ெசல்வத்த"ண்டாக்கும் மழயப்ெபய்த இ ண்ட நிறத்த"டய "மகத்தின
ஆகாயத்திடத்தி"ல நின்

ழங்கும் ஓசயெயாப்ப,

ந க்கங் கூற"வ மிக்கெவா ெயன்றாயிற் .
2 - 3. பண் அமத் திண் வார் விசித்த

ழெவா

- பண்கள் தன் 2கண்களி"ல

உண்டாக்கப்பட் த் திண்ணிய வாரா"ல இ க வ த்த மத்தளத்"தா"ட,
3 "இடக்க ணிளியா வலக்கண் குரலா, நடப்ப "தா யற் க வியாகும் "என்பதனாற்
பண்ணமத்ெதன்றார்.
3 . ஆகுளி - சி பற"ம்,
4.

ண் உ க்குற்ற விளங்கு அடர் பாண் ல் - கரய உ க்குத

தகடாகத் தட் ன 4கஞ்சதாள ம்,

ற்ற விளங்கின
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5. மின் இ

பீ

அணி தழ "காட்ெடா

- விளங்குகின்ற காிய 5 பீ யாகிய

அழகின"டய தழயக் கட் ன ெகாம்"பா"ட,
6. கண்இட வி த்த களி
7 யானயின் க"பா

உயிர்

ம்பின் - 6கண்களின் ந "வ ெவளியாகத் திறந்த

ம் ெந வங்கியத்"தா"ட,

8உயிர் : ஆகுெபயர். இனி, 9யான ெநட் யிர்ப் க் ெகாண்டாற் "பா
ஓசய"டயெவன் மாம்.

ம்

--------1 "எ ப்ப

உ ெமல்லா மழ "(குறள், 15)

2 கண் - அ க்கும் பக்கம் .
3 சீவக. 675, 2596 ,ந. "ேமற்.
4 கஞ்சம் - ெவண்கலம்.
5பீ

- மயி றகு ; ஒ வக வாச்சிய மாம் ; "விழிக்குந் தழப்பீ

6 கண் - க

.

7 "கண்வி

ம்பிற் களிற் யிர் ெதா மின் - கண் திறக்கப்பட்ட

களிற்றின க"பா
ாி

க்காத ன், திக்க இங்"க உயிெரனப்பட்ட ; "ெந

க்கிற்

க் ெகாண்டார் "ேத. தி நா. ெபா ); "மாதிரக் களிற்றின் வாிக்கவாண்

க்கிட ம ப்ப "(கம்ப. நிந்தன. 2) ; " ழவிற்
"யழ்கட

ம்பாகிய

ம் வ வ"டய ெப வங்கியத்த இற"ங்"காள் "( றநா. 152 : 15, உர)

8 உயிர்த்தல"டய
காியி

"(சுந்தர. "த.)

ந்த

ாித்த கும்ப குடந்ெதா ,

க்கின "(தக்க. 273) ; "உயிர்க்கு

நாசிக யாக

ாி

ள்ள ம் "(பிர .

னிவார்.13) ; "கமழ்கந்தங் கயான் "மாக்கு மண்ணா "(தி வானக்காப். கட ள்.)
9 "நீர்நசக் கூக்கிய

யவல் யான, "யியம் ணர்

ம்பியி

யிர்க்கு மத்தம் "(ஐங்.

377 : 1 - 2) ; "ஓய்களி ெற த்த ேநா ைட ெந ங்ைக, ெதாகுெசாற் ேகா யர்
யிர்க்கும் ", "ெசறிநைடப் பி ெயா
ழ

களி

ணர்ந் ெதன்னக், கு ெந ந்

ம்பி
ம்ெபா

ணர்ந் திைசப்ப "(அகநா. 111 : 8 - 9, 301 : 16 - 7)

------7. இளி பயிர் இமி ம் கு

ம்ெபா

- இளிெயன்

ஓைசையத் தாெனா க்கும் குறிய ேமலாகிய

ம்ேபாேட,

இ

கு ந்

பரம்

ம் . பயிர் - தைழத்தல்.

ம் நரம்பி

ைடய
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8. 1விளிப்ப

கவ ம் தீ குழல்

நிற்கும் இனிய குழ
9. ந

நின்

ைதஇ - பாட்ைடச் சு தி குன்றாமற் ைகக்ெகாண்

ம் ெந ங்கப்பட் ,

இைசக்கும் 2 அாி குரல் தட்ைட - கண்க

க்கு ந ேவ

நின்ெறா க்கும் ஓைசைய ைடய 3 கர ைக ம்,
இனித் தாளமானத்திைடேய நின்ெறா
ெவன் மாம்.
10. க

கவர் ஒ

ைகக்ெகாண்
11. ெநா
ஒ

க்கும் 4அாித்ெத கின்ற ஓைசைய ைடய

க்கும் வல் வாய் எல்லாி - விளக்கத்ைத ைடத்தாகிய தாளத்ைதக்

ஒ க்கும் வ ய வாைய ைடய 5 சல்
த

ம்,

பாணிய பதைல ம் - மாத்திைரையச் ெசால்

ம் தாளத்ைத ைடய 6

கண் மாக்கிைண ம்,
பிற ம் - கூறாத வாச்சியங்க

ம்,

12. கார்ேகாள் பலவின் காய்

ணர் க ப்ப- கார்காலத்தாேல ப த்தைல ைடய

பலாவின

காைய மிக ைடய ெதாத்ைத ெயாப்ப,

13. ேநர் சீர் சு க்கி காய 7கலம் ைபயிர் - தம்மிெலாத்த கனத்ைத ைடயவாகக்
கட் க் காவின வாச்சிய
ஆகுளி ம் (3) பாண்

ட் க்கைள ைடய ைபைய ைடயிராய்,
ம்(4) ேகாட்ெடா ம் (5)

ழெவாேட

ம்ெபா ம் (6) கு ந்

தட்ைட ம் (9) எல்லாி ம் (10) பதைல ம் பிற ம்(11) தீங்குழ

ம்ெபா ம்(7)

ம் ெந ங்கப்பட்

அவற்ைறச்சு க்கிக்காய கலப்ைபயிர் (13) என்க.
-------1 விளிப்ப

- பா வ

; திாி. 10 ; மணி. 4 : 13.

2 அாிக்குரற்றட்ைட ெயன்பதற்குத் தவைளயின
பைறெயன்

ெபா ள் ேகாட

குரைல ைடய தட்ைடப்

மாம் ; "இட் வாய்ச் சுைனய பகுவாய்த், ேதைர,

தட்ைடப் பைறயிற் கறங்கு நாடன் "(கு ந். 193 : 2 - 3.)
3 ம ைரக். 612 , குறிப் ைர.

(8)
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4 "அாிக்கூ ன்னியம் "(ம ைரக். 612) என்பதற்கு, ' அாித்ெத ம்
ஓைசைய ைடய சல் கர
த யவற்ேறாேட கூ ன இனிய ஏைனய வாச்சியங்கள்
' என்றார் ன்.
5 ம ைரக். 612, குறிப் ைர.
6 "பதைல ெயா கண் ைபெயன வியக்குமின் "( றநா. 152 : 17)
7 "கலப்ைப - யாழ்

த யவற்ைற மிட்ட ெபட் கள் "(சீவக. 864. ந.)

-------------14. க

க த்

எ ந்த கண் அகல் சிலம்பில்- க மரம் மிக்கு வளர்ந்த இடமகன்ற

பக்கமைலயில்,
15. ப த்

ைவத்தன்ன பாைறம ங்கில் - ப த் ைவத்தாற் ேபான்ற,

ஒத்தநிலமாகியகற்பாைறயின் பக்கத்தில்,
16. எ த்

நி த்தன்ன இட்

அ

சி ெநறி - நிலத்ேத கிடக்கின்ற வழிைய எ த்

நி த்தினாற்ேபான்றஇட் ய அாிய சிறியவழிைய,
17. ெதா த்த வாளியர்

ைண ணர்கானவர் - ெதா த்த அம்பிைன ைடயராய்த்

தம் மைனவியேரா கூ யி க்கின்ற கானவர்,
18. [இ க்கண் ெசய்யா தியங்குந ாியக்கும்:] இயங்குநர் இ க்கண் ெசய்யா
இயக்கும் - வழிேபாவாைரவ த் தைலச் ெசய்யாமல் வழிேபாக்கும்,
19 - 20. [ அ க்கன் மீமிைச ய ப்பம்ேபணா, தி ச்சுர நிவப்பினிய க்ெகாண்
ெடா கி :]அ க்கல் மீமிைச இ சுரம் நிவப்பின் இய 1அ ப்பம் ேபணா ெகாண்
ஒ கி - மைலயிடத் மிக்கஉயர்ச்சியிற் கல்ைலயி த்த அ நிலத்தில்
உயர்ந்தவழிையப் ேபாதற்கு அாிதாகக் க தாேத ேபாதக்கடேவெமன் ெநஞ்சாேல
ெகாண் நடந் ,
கல்ைலயி த்

ஆக்கிய வழி.

சிலம்பிற் (14) பாைறம ங்கிற் (15)சி ெநறிையக் (16) கானவர் (17) ேபாக்கும் (18)
சுரத்தில்இய க்ெகாண்ெடா கி (20) ெயன்க.
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21. ெதா

திாி

அன்ன ெதாண்

உறழ்ச்சிைய ைடயஒன்பெதன்

ப

திவவின்- ெதா யின

உறழ்ச்சிையெயாத்த

ெமண் உண்டான வார்க்கட் ைன ம்,

2 வ த்தல் ெம த்தல் ெசய்யேவண் த ன்,உறழ்ச்சி கூறினார்.
22 - 4. [ க ப்பைக யைனத் ங்ேகள்வி ேபாகாக், குரேலார்த் த் ெதா த்தசுகிர் ாி
நரம்பி, னரைல தீர

ாீஇ :]

ேகள்வி அைனத் ம் ேபாகா -

ற்ேகள்வி அைடய

ற் ப்ெபற் ,

3 க ப்பைக அைனத் ம் அரைலதீர உாீஇ - ெவண்சி க கள ம்
-------1 அ ப்பம் - அ ைம.
2 "ெநகிழ ேவண் மிடத்
வக்கும்வார்க்கட்

ெநகிழ்ந் ம்இ க ேவண் மிடத்

இ கி ம் நரம்

"(சி பாண். 221 - 2, ந ; ெப ம்பாண்.12 - 3, ந.)

3 ேபய்க்குப் பைகயாத ன் ெவண்சி க ைகக்க ப்பைகெயன்றார் "ஐயவிக்
க ப்பைக "(மணி.7 : 73)
-----------1 ெகா ம் இல்ைலயாம்ப

2தீற்றி,

டங்கிப் பரற்றன்ைமயி த்த ற்ெகா ம்ைப3 அரைலெயன்றார்.
அரைல - குற்ற மாம். இனி, ெவண்சி க கள ம்ேகள்விதப்பாெதன்பா
அ வ விற்கு உவைமயாத ற்ெபா ந்தா .
குரல் ஓர்த்
கட் னவ த்

ெதா த்த சுகிர் ாி நரம்பின் - ஓைசைய ஓர்ந்
க்கின நரம்பிைன ம்,

ேகள்வி ேபாகா, உாீஇத் ெதா த்தநரம்ெபன்க.

பார்த் க்

ளர் ;
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24 - 5. வரகின் குரல் வார்ந்தன்ன
தன்ைமத்தாகெந ங்கின
இ

ண்ணிய

ண் ைள இாீஇ - வரகின் கதிர் ஒ கின
ைளகைளயி த்தி,

, 4ெபால்லம் ெபாத் மிடத்திற் ைள.5 "பாியைரக் க கின் பாைளயம்

பசும் க்,க வி ந் தன்ன கண்கூ

ெசறி ைள"என்றார்பிற ம்.

26 -9. [சிலம்பைம பத்தல் பைசெயா ேசர்த்தி, யிலங்கு ைள ெசறிய வாணி
க்கிப்,
பச்ைச :]

வ

இலங்கு

ைனந்த ெவண்ைக யாப்பைமத் ப்,

ைள ெசறிய ஆணி

க்கி -விளங்குகின்ற

வ

ேபார்த்தெபான்ேபாற்

ைளகள் நிரம் ம்ப

சுள்ளாணிகைளஇ கத் ைதத் ,
வ

ெவண்ைக ைனந்த யாப் அைமத்

- திதாக யாைனக் ெகாம்பாற்

ெசய்தயாப்ைப அைமயப்பண்ணி,
யாப் - பத்த

ற் கு க்ேக வ ெபறஓட் வ .

சிலம் அைம பத்தல் பைசெயா ேசர்த்தி

வ

ேபார்த்த ெபான்ேபால் பச்ைச -

ஒ த்தலைமந்த பத்த ேல 6பற்ேறாேட கூட் ப் திதாகப் ேபார்த்த
ெபான்னிறம்ேபா
இாீஇ

ம் நிறத்ைத ைடயேதா ைன ம்,

க்கி அைமத் ச் சிலம் தலைமந்தபத்த ேல ேபார்த்த பச்ைசெயன்க.

30 - 31. [ வ ைவ நா ம் வண் கம ைழம்பான்,மடந்ைத :]
வண்

வ ைவ நா ம் ஐம்பால் மடந்ைததன்னிடத்தி ந்த வண்

ெசய்த மக

க யாணம்

ைடயநாற்றத்ைத நா தற்குக் காரணமான மயிாிைன ைடயமடந்ைத,

வ ைவக்கு எல்லா மண ம் உளவாதல்பற்றிவ ைவ நா ெமன்றார்.
------1 ெகா ம் - ெகா
2 தீற்றி - உ வி.
3 அரைல - சி கல்.

க்கு (ெகா

க்கு)
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4 ெபால்லம் ெபாத்தல் - இரண் தைலப்ைப ங் கூட் த் ைதத்தல் ; "ெபால்லம்
ெபாத்திய ெபாதி

ேபார்ைவ "(ெபா ந. 8)

5 ெப ம்பாண். 7 - 8.
6 பற்

- பசின்.

-------------கமழ் ஐம்பால் - 1 இயல்பானமணத்ைத ைடய ஐம்பால்.
31 - 2. [ மாண்ட

டங்ெகழி லாகத்,தடங்குமயி ெரா கிய வவ்வாய் க ப்ப :] எழில்

டங்குமடந்ைத மாண்ட ஆகத் அடங்கு மயிர் ஒ கிய அ வாய்க ப்ப - 2அழகு
கட் லனாகி நின்றைச ம் மடந்ைதய மாட்சிைமப்பட்ட மார்பிடத்ேத ெசன் பின்
இல்ைலயானமயிர் ஒ ங்குபட் க் கிடக்கின்ற அழகிய வயிற்றிடத்ைதெயாக்க,
33 - 4. அக ேசர் ெபா ந்தி அளவினில்திாியா கவ பட கைவஇய ெசன்
வாங்கு உந்தி -ெபால்லம்ெபாத் தல் ந ேவ ேசரப் பட் க் கட்குஇனிதாய்த் தனக்குக்
கூ கின்ற அளவிேல ேவ படாமற்பகுத்த ண்டாக அகத்திட்ட உயர்ந் வைளந்த
உந்தியிைன ம்,
3 உந்தி - யாழகத் ஓ
35 - 7.

ணங்கு அரம்

ப் .
வறிய

ண் நீர்மாைம களங்கனி அன்ன கதழ்ந்

கிளர்

உ வின் வணர்ந் ஏந் ம ப்பின் வள் 4 உயிர் 5ேபர்யாழ் - ண்ணிய அரத்தாேல
அராவின ண்ணிய நீர்ைமயிைன ைடயகாியநிறத்தாேல களம்பழத்தின் நிறத்ைத
ஒத்தனவாய்க் க கித் ேதான் கின்ற நிறத்ைத ைடய
வைளந்ேதந்தினேகாட் ைன

ைடய ெபாிய ஓைசயிைன ைடய ேபாியாழ்,

திவவிைன ம் (21) நரம்பிைன ம் (23)பச்ைசயிைன ம் (29) உந்தியிைன ம் (34)
ம ப்பிைன

ைடயேபாியாழ் (37) என்க.

38. [அைமவரப் பண்ணி ய ெணறி திாியா :] ேபாியாழ் (37) அ ள் ெநறி திாியா
அைமவர பண்ணி- ேபாியாைழத் தனக்கு
னாற் கூறிய வழிகைளத்
தப்பாதப ெபா ந் தல்வரச் சைமத் ,
39 - 40. இைசெப தி வின் ேவந் அைவ ஏற்ப ைற பல ற்றிய - இைசைய
எக்கால ம் ேகட்கின்றெசல்வத்திைன ைடய அரசர் அரசர்க ைடய
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----------1 இயல்பான மணம் - இயற்ைக மணம் ;"ெசறிெயயிற் றாிைவ கூந்த , னறிய
ளேவாநீயறி ம்

ேவ "(கு ந். 2 : 4 - 5)

2 இவ்வழகு இலாவணிய ெமனப்ப ம்.
3 "உந்தி ெயன்ப , ெகாப் ழிைன ம்,ஆற்றிைடக்குைறயிைன ம்,
ேதர்த்தட் ைன ம்யாழ்ப்பத்தற் ைளயிைன
4 உயிர் - ஒ

ணர்த் ம் "(நன்.சூ. 271, மயிைல.)

; குறிஞ்சி. 100, ந; "உயிாி ெல த்

ெமண்ணப்படாஅ

"(ெதால்.ெசய். சூ. 44)
5 ேபாியாழ் - இ பத்ெதா

நரம் கைள ைடய ; ெப ங்கலெமன ம் ப ம்.

இத ைடய இலக்கணம், சிலப்பதிகாரம், அ யார்க்கு நல்லா ைரப்
பாயிரத்தாலறியலாகும்.
------அைவக்களத்ேத அவர்கள் ெசவிக்ெகாள்
பலவற்ைற ம் வாசித்
40. ைப தீர் பாணெரா
என்ற

, கல்வி

41. உயர்ந்

ம்ப தாம்வாசிக்கும் 1

ைறகள்

த்த,
- 2பசுைமயற்ற பாணேராேட,

திர்ந்தைமயின்இளைமயற்ற பாணெரன்றவா .

ஓங்கு ெப

மைல ஊ

இன் ஏற ன் - உயர்ந்

வளர்ந்த கற்கள்

தம்மிற்ெறாட ம்ெபாிய மைலகள் ேவேறாாிைட றின்றாக ஏறிவ ைகயினாேல,
42 - 3. [மதந்த ஞம நாவி னன்ன, ளங்கியன் ெம ந்த கல் ெபா சீற :]
ளங்கு இயல்ெம ந்த மதம் த ஞம நாவின் அன்ன கல் ெபா சி அ அைசகின்ற இயல்பினான் இைளத்த வ ெகட்ட நாயின நாவிைனெயாத்த
கல்

ப்ெபா கின்ற சிறிய அ யிைன ம்,

ஏற ன் ெம ந்த அ ெயன்க.
44 - 6. [ கணங்ெகா ேடாைகயிற்க ப்பிகுத் தைசஇ, விலங்குமைலத் தமர்ந்த ேசயாி
நாட்டத்,திலங்குவைள விற யர் நிற் றஞ்சுற்ற :]
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விலங்கு மைலத்

அமர்ந்த ேசயாிநாட்டத்

- மாேனா

மா பட் ப் ெபா ந்தின

ெசவ்வாிைய ைடயகண்ணிைன ம்,
இலங்கு வைள விற யர் -விளங்குகின்ற வைளயிைன

ைடய

விறல்படப்பா யா வார்,
கணம் ெகாள் ேதாைகயின் க ப் இகுத்
ெகாண்டமயில்ேபாேல மயிைரத்தாழ்த்

அைசஇ நின் றம் சுற்ற - திரட்சிையக்

இைளத்

நின்ைனப் றத்ேத சூழ,

அ யிைன ம் (43) நாட்டத்திைன ம்(45) வைளயிைன

ைடய விற யர் (46)

க ப்பிகுத் அைசஇக் (44) சுற்ற (46) என்க.
47 - 8. [ கயம் க் கன்ன பயம்ப
றவில் :]

தண்ணிழற், னல்கால் கழீஇய மணல்வார்

3 னல் கால் கழீஇய மணல்வார் றவில் - ெப கும்நீர்

ராைல வாாிக்ெகாண்

ேபான மணெலா ங்குபட்ட சி காட் டத்தில், கயம் க்கன்ன பயம் ப

தண் நிழல்-

குளத்திேல குந்தாெலாத்த பயைனத்த கின்றகுளிர்ந்த நிழ ேல,
------1

ைறபலெவன்ற , வ

ஒவ்ெவான்றில் ஏ தானம்

, ெம

,சமெமன்

ம்

த் ப்பா ம் இ பத்ெதா

ன்

தானத்தி

ம்

பாடற் ைறகைள ;

" ேவழ் ைற
ைற ளிக் கழிப்பி "( றநா. 152 : 20) ;"ஏேழ ேயேழ நாேல ன்
றிய ைச யிைசயியல்பா வஞ்சத்ேதய்வின்றிக்ேக மனங்ெகாளப் பயிற் ேவார்"(ேத.
தாளச்சதி.)
2 பசுைம - இளைம ; "பசுங்கதிர் -பச்ைசக் கதிர் ; பசுைம நிறத்திற்
ெசன்றதன்

;இளைமயிற் ெசன்ற

"(தக்க. 605, உைர)

3 " னல்கால் கழீஇய - நீர்ெப கியகாலத்ேத ஏறிய இடத்ைதத்
ேபான"(ெப ம்பாண்.380, ந.)
----------------49 - 50. [ லம் விட்
ெராக்கற்றைலவ :]

ந்த னிறில் காட்சிக், கலம்ெப

கண்

ள

ய்தாக்கிப்

59
லம் விட் இ ந்த காட்சி கலம்ெப கண் ளர் ஒக்கல் தைலவ - வழிவந்த
வ த்தத்ைதக்ைகவிட்
ந்த அறிவிைன ைடய ேபரணிகலங்கைளப்
ெப ங்கூத்த ைடய சுற்றத்திற்குத் தைலவேன,
னி

இல் ஒக்கல் - ஈன்றணிைமயில்லாதசுற்றம்,

என்ற , பிள்ைளையப் ெபற்றவர்கள்பிள்ைளையக்ெகாண்
வந்திலர்கெளன்றவா .

கூட

கலப்ைபயிராய் (13) இய க்ெகாண்ெடா கி(20) யாைழப் (37) பண்ணித் (38)
ைறபல ற்றிய பாணேரா (40) விற யர் றஞ்சுற்றத் (46) தண்ணிழ ேல
(47)இ ந்த (49) கண்
கலப்ைபயிெரன்

ளெராக்கற்றைலவேன (50) என விைன
ம் பன்ைமதைலவெனன்

சுட் ய"(ெதால். எச்ச. சூ. 65) என்

ெமா ைமெயா

க்க.
ந்த , "ஓ ைம

ஞ் சூத்திரத்தால்.

51 - 3.
மலர் வன்றிய கைர ெபா நிவப்பின்மீமிைச நல்யா கடல் படர்ந்தா
அங்கு யாம் அவண்நின் ம் வ
ம் - ய க்கள் ெந ங்கின கைரையப்ெபா கின்ற
ஓக்கத்திைன ைடய மைல ச்சியினின் ம்இழிந்த நல்லயா கடைலேநாக்கிப்
ேபானாற்ேபாலயாம் அவைன ேநாக்கிச் ெசன்

சில ெபற் வ கின்ேறம்;

இனி, 1மைலயிற்ெபா ள்கைளவாாிக்ெகாண் யா
கடைலேநாக்கிப்ேபானாற்ேபால அவ்விடத் ள்ள ெபா ள்கைளவாாிக்ெகாண்
வ கின்ேறெமன் மாம்.
53 - 5. [ நீயி ங், கனிெபழி கானங்கிைளெயா
ள்ளின மான :]

ணீஇய,

ைனபைற நிவக்கும்

கனி ெபாழி கானம் கிைளெயா உணீஇய ைன பைற நிவக்கும் ள் இனம் மான :
பழங்கைளச்ெசாாிகின்ற காட் ற் பழங்கைளச் சுற்றத்ேதாேட ெசன் தின்றற்கு
விைரந்த பறத்தற்ெறாழி ேல ஓங்கும்பறைவத்திரைள ெயாக்க,
நீயி ெமன்ப

2 ேமேல கூட்

ம்.
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56. ைன 3 தார் ெபா ந்தவண்
ெபா

ப

மார்பின் – ைகெசய்த மாைலயாற்

ெபற்ற வண் கைளஉண்டாக்குகின்ற மார்பிைன ைடய கணவன் (58) என்க.

-----------1 ெப ம்பாண். 427, உைரையப்பார்க்க.
2 ேமேல ெயன்ற

65-ஆம் அ யி

ைரைய.

3 தார் - மார்பின்மாைல ; "ெபாலந்தார்மார்பி ென ேயான் "(ம ைரக். 61) ;
"தாெரா ெபா ய - தங்கணவர் மார்பின் மாைலேயாேட அழகுெபற"(ம ைரக். 264 - 6,
ந.)
-------------57. வைன ைன எழில்

ைல- ஓவியங்களிேல

ைலயாகப் பண்ணின ைகெசய்த

அழைகத் தன்னிடத்ேத ைடய ைலயிைன ம்,
வாங்கு அைம திரள் ேதாள் - வைளந்த

ங்கிைலெயாத்த திரண்ட ேதாளிைன ம்,

58. மலர் ேபால் மைழ கண் 1மங்ைகயர்கணவன் - ப்ேபா
கண்ணிைன
ைடயகற் ைட மகளிர்க்குக் கணவன்.
59.

ைன பாழ் ப க்கும்

ன்அ

ம் குளிர்ச்சிைய ைடய

ப்பின் - பைகப் லத்ைதப் பா ண்டாக்கும்

கிட் தற்காியவ யிைன ம்,
60. [ இைச வல் வித்தி னைசேய ழவர்க்கு] வல் இைசவித்தின் நைச ஏர்
உழவர்க்கு- தாம் பிறைரக்கூ ம் கழாகிய விைதயாேலபிறர்ெபா ள்கைள
நச்சுதலாகிய ஏ ழவிைன ைடயபாிசிலர்க்கு,
என்ற

, கைழவித்திப்ெபா ைளெய ப்பெரன்றவா .

61.

நிைற வந்த னல் அம் சாயல்-

ப்ெப க்காய்வந்த நீர்ேபா

அழைக ைடய ெமன்ைமயிைன ம்,
என்ற , தண்ணீர் அாியகாலத்ேதவந் பயன்த மா ேபால இவ
பயன்ற வெனன்றவா .

ம்

ம்
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62. மதி மா ஓரா நன்

உணர் சூழ்ச்சி- தனதறிவின் ஆக்கத்திற்கு மாறாகிய

ேகட்ைட நிைனயா ஆக்கத்திைனேய ண ம் நிைனவிைன ம்,
63. வில் நவில் தட ைக -விற்ெறாழி ேல பயின்ற ெபாிய ைகயிைன ம்,
ேமவ ம் ெப ம் ண் - ெபா ந் தல்வ ம் ேபரணிகலங்கைள
64. நன்னன் ேசய் நன்னன் படர்ந்தெகாள்ைகெயா

ைடய,

- நன்னன் மகனாகிய

நன்னைன நிைனத்தேகாட்பாட் டேன,
ப்பிைன ம் (59) சாய ைன ம் (61)சூழ்ச்சியிைன ம் (62) ைகயிைன ம்
ணிைன ம் (63)உைடய நன்னெனன்க.
65. உள்ளினிர் ேசறிராயின் - அவன்த ம் பாிசில்கள் இைவெயன்

அப்பாிசில்கைள

உள்ளினிராய்நீயி ம் (53) ெசல் ராயின்,
65- 6. [ெபா ெததிர்ந்த, ள்ளினிர் மன்ற ெவற்றாக் கு த ன் :] என்
தாக்கு த ன்எதிர்ந்த ெபா
ள்ளினிர் மன்ற- என்ைன எதிர்ப்ப ைகயினாேல
நீர் றப்ப கின்றெபா
மக்குவ ம் ஆக்கத்ைத எதிர்ெகாண் நின்ற
நன் கூர்த்தத்ேதாேட நன்னிமித்தத்ைத ம்உைடயிராயி ந்தீர், அ தியாக ;
--------1 மக்க

ட் ெபண்பாலாைரப்பா தல்சிறப்பின்ைமயின் இவ்வா

கணவேரா

ேசர்த் ப்பா தல் மரெபன்பர் : ெதால். றத்திைண. சூ. 26,ந.
-------------67. ஆற்றின் அள ம் - வழியின

நன்ைமயின அள ம் தீைமயினதள ம்,

அைச ம் நல் ல ம் - நீர் தங்கும்நன்றாகிய இடங்க
68.

வளம் சுரக்கும் அவன் நா ப

ம்,

வல்சி ம் - பிறர் நாட் க்கு இல்லாத

ெசல்வத்ைதமாறாமற்ெகா க்கும் அவன் நா

விைளகின்றஉண க

ம்,

நாெடனேவ 1 மைலநா ம் காட் நா ம் தண்பாைண நா ங் கூறினார் ; அ
ேமற்காண்க.
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69. மைல ம் - அவனாட் ன் மைலகளின்தன்ைம ம்,
ேசாைல ம் - அவனாட் ற் ேசாைலகளின்தன்ைம ம்,
மா கல் கான ம் - விலங்குகள்வி ம்பித்திாி ங் காட் ன் தன்ைம ம்.
ஆற்றினதள

த ய ஐந்திைன ம்இக் கூறிய ைறேய கூறாமல் மயங்கக் கூ வர்,

கூ ம்வழிக்கண்ஆண் ள்ளனேவ கூறேவண் த ன்,
70 - 72. ெதாைலயா நல் இைச உலகெமா நிற்ப பலர் றம் கண் அவர்
அ ங்கலம் லேவார்க்கு தாீஇ சுரக்கும் அவன் ஈைக மாாி ம் - ெகடாதநல்ல கழ்
உலக ள்ளள ம் நிற்கும்ப யாகப் பைகவர்பலைர ம்
குண் அவர் திைறயாகத்
தந்த ெப தற்காியேபரணிகலங்கைள ற்பட அறி ைடேயார்க்குக் ெகா த் ப்பின்
அவர்க்குச் ெசாாி ம் அவன் ெபான்மைழ ம்,
73. இக நர் பிணிக்கும் ஆற்ற

ம் -தன்ைன இகழ்ந்தி க்கும் பைகவைர

அரசுெகாடாமற்சு க்கும் அறிவின்வ
73 - 6. க நர்க்கு அரசு

ம்,

ெகா ப்பி

ம் அமரா ேநாக்கெமா

ளி

ெபாழிந்தெபாய்யா வானின் யா சுரக்கும் அவன் நாள்மகிழ்இ க்ைக ம் - 2 சூதர்
மாகதர் பாணர் கூத்தர் த ேயார்க்குக் தான் றங்கண்ட பைகவரரைச ற் ங்
ெகா ப்பி ம் அைமதி பிறவாத அறி டேன ய ளிையப் ெப கச் ெசாாிந்த ப வம்
ெபாய்யாத ேமகம் பின்ன ம் ெபய் மா ேபாலப் பின்ன ம் மாறாமற் ெசாாி ம்
அவ

ைடய நாேளாலக்க ம்,

---------1 மைலநா

- குறிஞ்சி, காட் நா

- ல்ைல, தண்பைணநா

- ம தம்.

2 சூதர் - நின்ேறத் வார் ; மாகதர்- இ ந்ேதத் வார் ; ம ைரக். 676, ந.
--------------ேநாக்கு - 1 ேநாக்கேனாக்கம்." யா ண் ம் "என

யாைம அகற்சிேமற் .

77 - 80. [ நல்ேலார் குழீஇய நாநவிலைவயத் , வல்லா ராயி

ம் றமைறத் ச்

ெசன்ேறாைரச்,ெசால் க் காட் ச் ேசார்வின்றி விளக்கி, நல் தினியக்குமவன் சுற்றத்
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ெதா க்க ம் :] நா நவில் 2நல்ேலார்குழீஇய அைவயத் ெசன்ேறாைர
வல்லாராயி ம் றம்மைறத் ெசால் காட் ேசார் இன்றி விளக்கிநல் தின்
இயக்கும் அவன் சுற்றத் ஒ க்க ம் - தாம்கற்றைவ நாவிடத்ேத பயின்ற நல்ல
அறிவிைன ைடேயார் திரண்ட தன் அைவக்களத்திடத்ேத ெசன்ற அறி ைடேயாைரத்
தாம் கற்றவற்ைற மனங்ெகாள்ளக் கூறமாட்டாராயி ம் மாட்டாைமைய மைறத் த்
தாம் ெபா ைளச்ெசால் க்காட் அதைனத் தப்பின்றாக எல்லார் மன ங்
ெகாள் ம்ப அறிவித் நன்றாகநடத் ம் அவ ைடய சுற்றத்தா ைடய
ேபெரா க்க ம், நவி

தல் - கூறிய ப்ப தல் . சுற்றம்- கல்வி ைடேயார்.

------1 ேநாக்கு அல் ேநாக்கம் - கண்ணால்ேநாக்கும் ேநாக்கமன்றி மனத்தால் ேநாக்கும்
ேநாக்கம்; அஃதாவ

க

தல் ; ெதால். ேவற் ைமமயங்கு. சூ.10, ந.

2 நல்ேலார் குழீஇய அைவ - நல்லைவ ம்நிைறயைவ ம் ; அவற் ள் , "நல்லைவ
ெயன்ப

நா ங்காைல, எத் ைற யா

வல்ேலாரறெனா

மி வ

மியம் ம், அத் ைற

ணர்ந்ேதார், ெமய்ப்ெபா ள் கண்ேடார்மிக்கைவ ேயார்ப்ேபார்,

கற்றவர் கல்விக் கடாவிைடயறிேவார், ெசற்ற ஞ் சின ஞ் ேசரா
மனத்ேதார், னிெவான் றில்ேலார்

ர்க்கரல்ேலார், இனிய

ேகட்ேபார், ேவந்த ெனா வர்க்குப்பாங்கு ப
படாேதார்,அன்ேனார்
மாயி
ெயன்ப

கத்ேதாாி ந் ைர

ம், தாந்தா ெமா வர்கட் பாங்கு

ன்னரக் கூறிய ெபா தில், ெதாைல

ந்ெதாைலெவனப் படா , ெவல்
நிைன ங்காைல, எல்லாப் ெபா

மாயி

மிகச்சிறப் ைடத்ேத ", "நிைறயைவ

ந் தன்னகத் தடக்கி,

எதிர்வ ெமாழிகைளெய த் ைரப் ப ேவ "(யா - வி. ஒழி .சூ. 3, ேமற்.) ;
" க ந்த மெநறி நின்ேறார்ெபாய்காமம், இக ஞ் சினஞ்ெசற்ற மில்ேலார் நிகழ்கைலகள்,எல்லா

ணர்ந்ேதா ாி ந்த விடமன்ேறா, நல்லாயைவக்கு நலம் ",

"நலனடக்கஞ் ெசம்ைமந
லனில்ேலார், ெசன்

நிைல ஞானம், குலெனன் றிைவ ைடேயார் ேகாதில் -

ெமாழிந்தன ங் ேகட்ேபார் ெசறிந்தவிடம் , அன்ேறா நிைறந்த

வைவ "(ெவண்பாப்பாட் யல், ெபா . 9, 10) ; "ஆ ட் பைகெசற் ற ங்கைல
ேயார்ந் ,பாாிற் கீர்த்தி பைடத்ேதார் ைவகுதல், நல்லைவயடக்கம் வாய்ைம ந நிைல,
ெசால்

நன்ைம

ைடேயார்ெதாைகஇ, வல்லார் ெமாழியி

ம் வல்

நராக்கிக்,

ேகட்ேபா ைறயைவ நிைறயைவ யாகும் "(இ - வி. சூ. 936, உைர,ேமற்.)
---------------81 - 3. நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவ க திறல் ெப இைச நவிரம் ேமஎய்
உைற ம் காாிஉண் கட ள இயற்ைக ம் - கடல் சூழ்ந்த
உலகுந ங்கும்அஞ்சுதல்ேதான் ங் க யவ ைய ைடய ெபாிய
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கழிைன ைடய1நவிரெமன்
ஊணாக ைடய இைறவன

மைலையப் ெபா ந்தியி க்கும்நஞ்ைச
இயல் ம்,

பனிக்குங்காாி ; திற ைன ைடயகாாி.
84 - 5. பாய் இ ள் நீங்க பகல் ெசய்யாஎ த ம் ஞாயி
சிறப் ம் -பரந்த இ ள்நீங்கும்ப பகற்ெபா ைதச் ெசய்
ேதான் ம்2ஞாயிற்ைறெயாத்த அவ

அன்ன அவன் வைச இல்

ைடய 3பைகயாகியஇ ைளக் க ந்த

குற்றமில்லாத தைலைம ம்,
86 - 9. [ 4இகந்தன வாயி

ந் ெதவ்வர்ேதஎ,

கம்படக் கடந்

ழி லாட் ப்,

ைரத்ேதால்வைரப்பின் ேவனிழற் லேவார்க்குக், ெகாைடக்கடனி த்தவவன்
ெறால்ேலார் வர ம் :] ெதவ்வர் ேதம்இகந்தனஆயி ம் ழிலாட்
கம் பட கடந்
ைர ேதால்வைரப்பின் ேவல் நிழல் லேவார்க்கு ெகாைட கடன்இ த்த அவன்
ெதால்ேலார் வர ம் - பைகவர் ேதயம் ேசணிகந்தனவாயி ம்ஆண் ச் ெசன்
5 சிப்பைடையக் ெகான் குவித் வ
ண்டாகெவன் பின்னர்
உயர்ச்சிைய ைடயயாைன அணிந் நிற்கின்ற அணியிேல ெசன் ெபா த
6ேவற்ேபாாின்விளக்கத்ைத ைடய அறி ைடேயார்க்குக் ெகா த்தற்குாியநா ம்
ஊ ம் த யவற்ைறக் ெகா த்த அவ ைடயகு யி ள்ேளார் ேதாற்றர ம்.
--------1 நவிரெமன்

ம் மைல இக்காலத் த் திாிசூலகிாி ெயன் ம் ப வதமைல

ெயன் ம் வழங்கப்ப கின்ற ; இதில் காாி ண் க் கட

ைடய

தி க்ேகாயில்இ க்கின்ற

தி நாமம்

காளகண்ேடசுவரெரன்ப
(வடேமற்கில்) உள்ள .
2 பைகையக்க த

; இக்காலத்

வழங்கும் அவர

; இம்மைல தி வண்ணாமைலயின்வா திக்கில்
க்கு ஞாயி இ ைளக் ெக த்தல் உவைம : "ஈண் நீர்

மிைசத்ேதான்றியி ள்சீக்குஞ் சுடேரேபால், ேவண்டாதார் றைனைய
நின்பைகவர்க்கு"( றநா. 59 : 6)
3 "உைற நி த்திய வாளினாற்பைகயி

ெளா க்கி"(தி விைள. நா . 1).

4 றநா. 31 : 9 - 11.
5

சிப்பைட -

ற்பைட.

6 ேவற்ேபார் : யாைனையக்குத் தற்குேவ

ாியதாக ன் யாைனயணியிேல

ேவற்ேபாைரக் கூறினார்; மைலப . 129, குறிப் ைர.
---------
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1 காஞ்சிசான்ற வயவராத ன்,அவைரப் லவெரன்றார்.
90 - 91. இைர ேதர்ந் இவ ம் ெகா தாள் தைலெயா திைர பட குழிந்த கல்
அகழ் கிடங்கின் - இைரையத் ேத
லா ம் வைளந்த கா ைன ைடய
தைலகேளாேட திைர ண்டாக ஆழ்ந்த கல்ைல யகழ்ந்த கிடங்கிைன ம்,
92. வைர ைர நிவப்பின் வான் ேதாய்இஞ்சி - மைலையெயாத்த
உயர்ச்சிைய ைடய வாைனத்தீண் ம்மதி ைன
93 - 4. உைர ெசல ெவ த்த அவன்
பரக்கும்ப

ெசறிந்தஅவ

ைடய,

ர்மாைல ம் ேகள் - கழ் எங்கும்

ைடய பைழய ஊாினதியல் ம் இ க்கும்ப

ேகட்பாயாக ;

ஆற்றினதள
த யவற்ைறெயண்ணிஇன்ன ம் இன்ன ம் இ க்கும்ப
ேகட்பாயாக ெவன
க்க.
94. [ இனி ேவைள நீ
ேகள் - அவற்றில்இப்ெபா
திைச ஆற்றினளைவ

ன்னிய திைசேய:] இனி நீ 2 ேவைள

நீ நன்னைனக் க திச் ெசல்கின்ற திைசையக்ேகள் ;
ணர்த்திநிற்ற ன்ஆகுெபயராயிற்

95 - 6. மிகு வளம் ப நிய யாணர் ைவப்பின்
ற் ப்ெபற்ற
96. [இ

ன்னிய திைசேய

வ

; ஏகாரம் : பிாிநிைல.

வந்தன்

- மிகுகின்ற ெசல்வம்

வ வாைய ைடய ஊர்களாேல திதாகிய தன்ைம வந்த ;

வதன் பண்ேப :] அதன் பண் இ

- அவ்வழியின் ெசய்தி இத்தன்ைமத்

;

97 - 8. [வானமின் வசி ெபாழியவானா, திட்ட ெவல்லாம் ெபட்டாங்கு விைளய :
ஆனா இட்ட எல்லாம் ெபட்டாங்கு விைளய வானம் மின் வசி ெபாழிய அைமயாேத நிலத்ேதயிட்ட விைதகெளல்லாம் இன்னவாேற விைளயேவண் ெமன்
ஆண் ள்ளார் வி ம்பினாற்ேபாேல விைள ம்ப யாக ேமகம் மின்னாகிய பிளந்
வ ப்ப தேலாேட ெபய்ைகயினாேல,
99. ெபயெலா

ைவகிய வியல் கண் இ

னத்

- அம்மைழேயாேட தங்கின

அகன்ற இடங்கைள ைடயெபாிய ெகால்ைலநிலத்ேத,
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100 - 101 [அக
விசும்பி னாஅல்ேபால, வா தின் விாிந்த ன்ெகா
சுண்ைட :] ல்ெகா
சுண்ைட அகல இ விசும்பின் ஆல்ேபால வா தின்விாிந்த ல் ய ெகா யிைன
--------1 காஞ்சி சான்ற வயவர் - நிைலயாைமையஎப்ெபா
ெகாண்

த்தலைமந்த

ம் உள்ளத் க்

ரர்; காஞ்சி சான்ற வயவர் ெப ம "(பதிற். 65 : 4,90 : 39)

2 ேவள் - நன்னன், மைலப . 163 -4, ந.
-----------உைடய

சுண்ைட 1ஏைனப்

தங்கள் ேதான் தற்குக்காரணமான ெபாிய

ஆகாயத்திற் 2 கார்த்திைகயாகிய மீன்ேபாலெவள்ளிதாக மலர்ந்தன ;
3 ஆரல், ஆெலனவிகாரம்.
102 - 6. [நீலத் தன்ன விைதப் னம ங்கின், மகுளி பாயா

ம

ளி தழா , னகளத்

தன்னநிைறசுைனப் றவிற், ெகௗைவ ேபாகிய க ங்காய்பி ேயழ், ெநய்ெகாள
ெவா கின பல்கவ ாீெரண் :] பல்கவர் ஈர் எண் நீலத் அன்ன விைத னம் ம ங்கின்
அகளத் அன்ன நிைற சுைன றவின்மகுளி பாயா ம
ளிதழா ன்4 ெகௗைவ
ேபாகிய க காய் பி ஏழ் ெநய்ெகாள ஒ கின - பலவாகக் கிைளத்த பசிய எள் த்
ேதா கெளல்லாம்நீலமணிையெயாத்த நிறத்ைத ைடயவாெய ம் ப
அவற்ைறவிைதத்த ெகால்ைலயின்பக்கத்தில் நீர்ச்சாைலெயாத்தநிைறந்த
சுைனகைள ைடய காட் டத்ேத அரக்குப்பாயாமல்மிக்க ளி த
ைகயினாேல
இளங்காயாகிய தன்ைமேபானகாிய காய் ஒ பி யிேல ஏழ்காயாக ெநய்
உள்ேளெகாள்

ம்ப யாக வளர்ந்தன ;

107 - 8. [ெபாய்ெபா

கய னி

யங்குைகக ப்பக், ெகாய்பத

ற்றன குல க்குர

ேலனல் :] 5ெபாய்ெபா கய னி யங்கு ைக க ப்ப குல குரல் ஏனல்ெகாய் பதம்
உற்றன - தம்மில் விைளயா ப்ெபா கின்ற யாைனக்கன் களின்
ஒன்ேறாெடன் ேசர்ந்தைககைளெயாப்பத் தம்மிற் பிைண ங்கதிர்கைள ைடயதிைன
அ க்குஞ் ெசவ்வியாக

ற்றின ;

109 - 10. [ விைளதயிர்ப் பிதிர்வின்
க் கி விெதா ங், குளிர் ைர ெகா ங்காய்
ெகாண்டனவவைர :] அவைர இ விெதா ம் விைள தயிர் பிதிர்வின் உக்கு குளிர்
ைர ெகா காய் ெகாண்டன - அவைரகள்திைனயாிதாள்ேதா ம் ற்றின தயிாின
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பிதிர்ச்சிேபா

ம் க்க

திர்ந்

அ யிேல அாிவாைள ெயாக்கும்

வைளந்தகாையக்ெகாண்டன ; குளிர் - கிளிக க வி ெமன்ப.
----------1 ெப ம்பாண். 1, குறிப் ைர.
2 "மைழயில் வான மீனணிந் தன்ன,குைழயமன்

சுண்ைட வா ய மலர"(அகநா.

264 : 1 -2)
3 "வடவயின் விளங்கா

ைறெய மகளி ட், கட

ெளா மீன் சா னி"(பாி. 5 :

43-4 ) என்ப ம் , ' ஆரெலன் ம் ெபயர் ஆெலனக் குைறந் நின்ற
என் மத ைர ம் இங்ேக அறியற்பாலன.

'

4 ம ைரக். 271, குறிப் ைர.
5 "ெபாய்ெபா

டங்குைக "(சிலப்.15 : 50) என்றவிடத் , ைரெபா ந்திய

வைளந்த ைக' என் அ யார்க்குநல்லார் உைரெய தியி த்த ன்ெபாய்ெபா
என்பைதக் ைகக்கு அைடயாக்கிப்ெபா ள் ெகாள்ள மாம்.
----------111-3. [ேமதி யன்ன கல்பிறங் கியவின்,வாதிைக யன்ன கைவக்கதி ாிைறஞ்சி,
யி ம் கவர் ற்றன ெப ம் ன வரேக : ] ெப
னம் வரகு ேமதி அன்னகல் பிறங்கு
இயவின் வாதி ைக அன்ன கைவ கதிர்இைறஞ்சி இ ம் கவர் ற்றன - ெபாிய
னத்தில் வரகுகள்எ ைம கிடந்தாற்ேபான்ற கற்ெப த்த வழியிடத்திேலத க்கங்
கூ கின்றவன் ைகயிடத் இைணந்த விரல்கைளெயாத்தஇரட் த்த கதிர்கள் ற்றி
வைளந்

அாிவாளாேலஅாித

ற்றன ;

114-44. [பால்வார் ெகழீஇப் பல்கவர்வளிேபாழ் , வா தின் விைளந்தன
ைவவனம் ெவண்ெணல்,ேவலீண்

ெதா தி யிாி ற்ெறன்னக் கா

ைவப்பிற்கவிழ்க்கைனத் திைறஞ்சிக், குைறயைற வாரா நிவப்பி னைற ற்,றாைலக்
கலம ந் தீங்கைழக் க ம்ேப, யற் னி ேபாகிய
வம்ெபாதித்ேதாைர, ெதாய்யா

வித்திய

ளர்ப

ம

றவி, னவற்பதங் ெகாண்டன

டைவ, ையயவியமன்ற

ெவண்காற் ெச வின், ைமெயன விாிந்தன நீண ெநய்தல் ெசய்யாப் பாைவ
வளர்ந் கவின், ற்றிக், காயங் ெகாண்டன விஞ்சி மாவி ந் ,வய ப்பி

ழந்தாள்

க ப்பக் குழிெதா ம், வி மிதின் ழ்ந்தன ெகா ங்ெகா க் கவைல, காழ்மண்
ெடஃகங்களிற்

கம் பாய்ந்ெதன,

ழ்மல ெராழி ைக

சுற்றிய ேசாைல வாைழ, யி குகுைல
ழகலைறக், காலமன்றி
மா ெகாள ெவா கின

கப்ப த்த பயம் க், கூ ற் றலம

மரம் பயன் ெகா த்த ற், கா
நீ

யைவ,

யர் கந்ேதாயத்,

ெறா

கல்
ந்

திர்ந்தனக ங்கனி நாவன்,

குழீஇயின கூைவ ேச சிறந்,
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ண்
விர

நர்த் த த்தன ேதமாப் ண்ணாிந், தரைல

க்கன ெந ந்தா ளாசினி,

ன் ப க ணாகுளி க ப்பக், கு ைஞ யிரட்

ேம ங் கார்வாய்த் ெததிாிச், சுரஞ்ெசல்ேகா யர்
ைறஞ்சினவலங்குசிைனப் பலேவ :]
ம

றவில் யல் னி

பதம்ெகாண்டன (121) -

ெந மைல ய க்கத் க்,கீ
ழவிற்

ங்கி,

ரஞ்சுெகாண்

ேபாகிய(120) அம் 1 ெபாதி 2 ேதாைர அவல்

மிக்க காட் டத்ேத மைழயால் ஈன்றணிைமதீர்ந்

அழகிய குைலயிைன ைடய 3

ங்கில்ெநல்அவ

ற்றிய

க்குஞ் ெசவ்விையக் ெகாண்டன ;

-----------1 ெபாதி - ெபாதிந்தகுைல.
2 ேதாைர - ஒ வைக ெநல்

ம்

ங்கில்ெநல்

ம் ; (ம ைரக். 287, ந.)

3 இதைன , "அவலவெலன்கின்றன ெநல்"(ெதால். எச்ச. சூ. 26, ேச. ந. ேமற்.)
என்ப விளங்கச் ெசய்கின்ற .
-------------இ

ங்கில் ஐயவி (123) ெதாய்யா

ளர் ப

டைவவித்திய (122) அமன்ற

(123)- ெவண்சி க கு உழாேத கைளக்ெகாட்டால்அ வைரந்

ெகாத் ம்

ேதாட்டங்களிேல விைதக்கப்பட்டனவாய்ெந ங்கி விைளந்தன;
இஞ்சி (126) ெசய்யா பாைவ வளர்ந் கவின்

ற்றி (125) 1காயம் ெகாண்டன(126)-

இஞ்சி தல் ஒ வராற் பண்ணப்படாத பாைவகள்வளரப்பட்

அழகு

திர்ந்

2

காழ்ப்ைபக்ெகாண்டன;
ெகா

ெகா

கவைல (128) குழிெதா ம்வய

பி

ழந்தாள் க ப்ப (127)

வி மிதின் 3 ழ்ந்தன (128) - ெகா விய ெகா யிைன ைடய கவைல
குழிகேடா ம்வ ய பி யின் ம த்த ழந்தாைள ெயாக்கும்ப சீாிதாகக் கீேழ
வளர்ந்தன ;
மா இ ந்

(126)

ழ்ந்தன (128) - ற்றி மாவாந்தன்ைம தம்மிடத்ேத உளவாய்

ழ்ந்தன;
காழ் மண்

எஃகம் களி

யாைனையக்குத்திற்ெறன்

கம்பாய்ந்ெதன (129) - காம்பிேல ைதத்த ேவல்
ம்ப யாக,
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ஊழ் மலர் ஒழி

ைக உயர்

கம் ேதாய(130) -

கல் சுற்றிய ேசாைல வாைழ

(131)- ைறப்பட மலர்தைலெயாழிந்த ைககளி ைடய உயர்ந்த கங்கள் ெசன்
தீண் ம்ப யாகெந ங்கின மைலகைளச் சூழ்ந் நின்ற ேசாைலயாகியவாைழ.
ேவல் யாைனையக் குத்தினாற்ேபாலவாைழப்
நின்றெதன் ணர்க ; வாைழப் உதிர்ந்
இ கு குைல

மைலையத்தீண்

பின் உலரா நிற்றல் இயல் .

க ப த்த (132) -காய்ெந ங்கின குைல மிக ம் ெநகி ம்ப

ப த்தன ;
உந்
ற் த

ழ் ஊ ற்

(133) பயம் க்கு (132)அலம ம் (133) - ெப

ற் ப் பயன்ப ந்தன்ைமயிேல குந்

ங்கில் ெநல்

அைசயாநிற்கும் ;

மரம் காலம் அன்றி ம் பயன்ெகா த்த ன் (134) - ஆண் ள்ள மரங்கள் தாம்
காலமன்றி ம்நிலவிேசடத்தாற் பயைனக்ெகா த்த ன் ,
நாவல் கா ன் க

கனி (135) அகல்அைற (133) உதிர்ந்தன (135) - நாவல்

காற்றாேல காியபழம் அகன்ற பாைறயிேல உதிர்ந்தன ;
இ

சிைனவிைன

தெலா

ந்த .

---------1 காயம் - உைறப் ; "உப்ெபா ெநய்பா றயிர்காயம் ெபய்த

ம் "(நால .116)

2 காழ்ப் - உைறப் .
3 ம ைரக். 534, குறிப் ைர.
-----------நீர் ஊ உயைவ மா ெகாள ஒ கின(136) - விடாய்த்த காலத்தில் வாய்
நீ
தற்குக் காரணமானஉயைவக்ெகா நீேராேட மா பா ெகாள் ம் ப
படர்ந்தன;
என்ற , தண்ணீர் ேதடேவண்டாெவன்றவா .
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கூைவ 1

ெறா

குழீஇயின (137) -கூைவக்கிழங்கு நீறாந்தன்ைமேயாேட

ற்றித்திரண்டன;
ேதமா (138) ேச

சிறந்

(137) உண்

நர்த த்தன (138) - பழமாக்கள் சா மிக்கு 2

உண்பாைரேவெறான்றிற் ெசல்லெவாட்டாமல் த த் க்ெகாண்டன;
ெந

தாள் ஆசினி (139) 3 ண்அாிந்

(138) அரைல உக்கன (139) - ெந ய

அ ைய ைடய ஆசினிப்பலாப் ண்ணாம்ப
விரல் ஊன்
அ க்கத்

ப

ெவ த்

உள்

ள்ள விைதகள் சிந்தின ;

கண் ஆகுளி க ப்ப(140) கு ைஞ இரட் ம் ெந

மைல

(141) - விரல்தீண் கின்ற ழங்குங்கண்ைண ைடய சி பைறைய ஒக்கப்

ேபராந்ைதேப ம்ேசவ

ம் மாறிக் கூப்பி ம் ெந ய மைலப்பக்கத்ேத,

அலங்கு சிைன பல

(144) கார் வாய்த் எதிாி (142) சுரம் ெசல் ேகா யர்

ழவின்

(143) 4கீ ம்ேம ம் (142) ங்கி (143) 5 ரஞ்சு ெகாண் இைறஞ்சின(144) அைசகின்ற ெகாம்பிைன ைடய பலாக்கள் மைழ மிகப்ெபய்யப்பட் அதைனத் தாம்
ஏற் க்ெகாண் வழிேபாகின்ற கூத்த ைடயமத்தளங்கள்ேபாேல கீ ம் ேம ந் ங்கி
ற் தல்ெகாண்

தாழ்ந்தன ;

ெவள் கால் ெச வில் (123) -ெவள்ளிய அாிதாள்கைள ைடய ெசய்யிேல,
--------1

- நீ .

2 "உண்

நர்த் த த்த

ண்ணி

வைண- தன்ைன

கர்வாைர ேவெறான்ைற

கராமற்ற த்த...........பிண் "(மைலப . 445, உைர) ; "ெநய்த ெல ைமயி
னிைரத க்குந ெமன்ற ெநய்தலான அக்க ம்
தலாய மற்ேறாாிைரயின்
பாங்காிற்ெசல்லா தன்ைனேயநின் தின் ம்ப தான்ேபாத ண்ட
எ ைமநிைரையத் த க்குமிடங்க

ெமன்றவா "(பதிற். 13 : 3 - 4, உைர) ; "ெசலல்

விலங்குேதன்- தன்ைனவிட் ப் ேபாைகைய விலக்குந்ேதன் "(தக்க.360, உைர)
3 "பசும் ெணன்ற
"(பதிற்.61 : 1 ) என்ப
4 "ேவ

த

ண்பட்டவாய்ேபாலப் ப த்

வி ந்த பழத்திைன

இங்ேக பயன்ப ம்.

ங் ேகா

ெமாராங்குத்,ெதா த்த ேபாலத்

கீழ்தாழ் வன்ன ழ்ேகாட் பலவின் "(கு ந். 257 : 1 - 3)

ங்கு ெதாடாிக்,
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5 " ரஞ்சன்

திர்ேவ "(ெதால்.உாி. சூ. 35)

------------1 ஐவனம் ெவண்ெணல் (115) பால் வார் ெகழீஇ பல் கவர் வளிேபாழ் (114)
வா தின் விைளந்தன (115) - ஐவனெநல்
ற்றிப் பலவாய்க் கவர்த்த காற்

ம் ெவண்ெணல்

ஊட க்கப்பட்

நன்றாக விைளந்தன ;

வார்தல் ஒ குதலாத ற் கட் தைல ணர்த்திற் . ெக
ணர்த்திற் . பல்கவர்வளிெயனேவ நா காற் ம் அ த்
தீ 2 கைழ க ம் (119) கவிழ் கைனத்

ம் பால்கட் ச் சிறி

தல் ஈண்
ற் தைல
ற் தல் கூறினார்.

(117) - இனிய ேகாலாகிய க ம் ேதா

கவிழ்தேலாேட தண் திரண் ,
அைற குைற வாரா நிவப்பின் (118) - 3 பாத்தி குைறப த

ண்டாகாத

வளர்ச்சிேயாேட,
ேவல் ஈண்

ெதா தி இாி

உற்ெறன்ன (116) கால் உ

ைவப் பின் இைறஞ்சி

(117) - ேவற்பைடதிரண்ட தாைன ெகட் ப்ேபாதைல உற்ற ெதன்

ம்ப

காற்

மிகப்

ப கின்ற ஆரவாரத்தாேல சாய்ந் ,
அைற உற்

(118) ஆைலக்கு அலம ம் (119) - ெவட் த

ற்

ஆைலயிேலெசன்

பயன்ப தற்கு அைசயாநிற்கும் ;
க ம் திரண்
நீள் ந
வ

நிவப்ேபாேட இைறஞ்சி அலம ெமன்க.

ெநய்தல் ைம என விாிந்தன (124) - நீண்ட நறியெநய்தல் க ைமதான்

ெகாண்ட ெதன்
நீ

ம்ப யாக அலர்ந்தன ;

ன்னிய திைசையக்ேகள் (94) ; வானம்ெபாழிைகயினாேல (97),

ெபயெலா ைவகிய னத்

(99) ,

சுண்ைட மலர்ந்தன (101) ; எண் ஒ கின (106) ;

ஏனல் ெகாய்பத ற்றன (108) ; அவைர ெகாண்டன (110) ; வரகு கவர் ற்றன(113) ;
றவிேல (120) ; ேதாைர ெகாண்டன (121) ; ஐயவி அமன்றன (123) ; இஞ்சி
காயங்ெகாண்டன (126) ; கவைல
உந்

ழ்ந்தன (128) ; வாைழ (131) ப த்தன (132) ;

ழ் அலம ம் (133) ; நாவல் உதிர்ந்தன (135) ; உயைவ ஒ கின (136) ; கூைவ
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குழீஇயின (137) ; ேதமாத் த த்தன (138) ; ஆசினி உக்கன (139) பல
(144) ; ெவண்காற்ெச விேல (123) ஐவனெநல்

ம் ெவண்ெணல்

இைறஞ்சின

ம் விைளந்தன

(115) ; க ம் அலம ம் (119) ; ெநய்தல் விாிந்தன (124) ; இவ்வாேற மிக்க வளம்
ற் ப்ெபற்ற

வ வாைய ைடய ஊர்களாேல (95) திதாகிய தன்ைமவந்த

அவ்வழியின்பண் இத்தன்ைமத்
இஃ

4 ஆற்றின

(96) என விைன

;

க்க.

நன்ைமயின் அள கூறிற் .

--------1 ம ைரக். 288, குறிப் ைர.
2 கைழக்க ம் , ஒ வைகக் க ம்ெபன்பா
3 "க ம் ந

ளர்.

பாத்தி "(கு ந். 262 : 7 ; ஐங். 65 : 1)

4 மைலப . 67.
---------145. தீயின் அன்ன ஒள் ெச காந்தள்- ெந ப்பிைனெயாத்த ஒள்ளிய
ெசங்காந்தளின ,
இதற்கு நன்னெனன் ம்ெபயர் தீேயாட த்ததன்ைமயின் , 1 ஆனந்தமாய்,
பா னா ம் பாட் ண்டா ம்இறந்தாெரன் ஆளவந்தபிள்ைளயாசிாியர்
குற்றங்கூறினாராெலனின்,அவர் அறியா கூறினார் ; ெசய் ள் ெசய்த ெகௗசிகனார்
ஆனந்தக்குற்றெமன்

ங் குற்றமறியாமற் ெசய் ள் ெசய்தாேரல்,இவர்

நல் ைசப் லவராகார் ; இவர்ெசய்த ெசய் ைளநல் ைசப் லவர்ெசய்த
ஏைனச்ெசய் ட்க டன் சங்கத்தார்ேகாவாமல் நீக்குவர்; அங்ஙனம் நீக்கா
ேகாத்தற்குக்காரணம் ஆனந்தக்குற்ற ெமன்பெதா குற்றம்
இச்ெசய் ட்குஉறாைமயாெனன் ணர்க.
இச்ெசான்னிைல ேநாக்குமிடத் ஒ குற்ற மின் ; என்ைன ? அன்னெவன் ம்
அகர ற் ப்ெபயெரச்ச உவம
தீெயன் ம் ெபயைரச் ேசர்ந் நின் இன்சாாிைய
இைடேய அ த் நிற்ற ன். நன்னெனனநகர த ம் னகரெவாற்றீ மாய் நிற்குஞ்
ெசால்லாயினன்ேற அக்குற்றம் உளதாவெதனம க்க. நன்னெவன
அண்ைமவிளியாய்நின்ற ன்னிைலப் ெபயெரன் குற்றங்கூ வார்க்கு
இப்பாட் ப்படர்க்ைகேயயாய் நிற்ற ற் குற்றமின்ெறன்க.
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ற்குற்றங்கூ கின்ற 2 பத் வைகக்குற்றத்ேத,3 "தன்னா ெனா ெபா ள் க திக்
கூறல்"என் ங்குற்றத்ைதப் பின் ள்ேளார் ஆனந்தக்குற்றெமன்பெதா குற்றெமன்
ல்ெசய்ததன்றி 4 அகத்தியனா ம் ெதால்காப்பியனா ம் இக்குற்றங் கூறாைமயிற்
சான்ேறார் ெசய் ட்கு இக்குற்ற ண்டாயி ம் ெகாள்ளாெரனம க்க.
--------1ஆனந்தமாய் - ஆனந்தக்குற்றமாகி; ஆனந்தக்குற்றெமன்ப
ெசால்லானந்தம்,ெபா ளானந்தம், யாப்பானந்தம்,

எ த்தானந்தம்,

க்கானந்தம்,

ெதாைடயானந்தெமன அ வைகப்ப ம் ; அவற் ள் இங்ேக
ெசால் ய ெசால்லானந்தத்திலடங்குெமன்பர் ; "இயற்ெபயர்ம ங்கின் மங்கல மழியத்,
ெதாழிற்ெசால் ணர்ப்பின

ெசால்லானந்தம்"யா - வி. ஒழி ;யா - கா ; ஒழி . 9 ,

உைர ; இ - வி. 887.
2 பத் வைகக்குற்றங்களாவன : "சிைதெவனப் ப பைவ வைசயற நா ற்,
கூறிய

கூறன் மா ெகாளக்கூறல், குன்றக் கூறன் மிைக படக்கூறல்,

ெபா ளிலெமாழிதல் மயங்கக் கூறல், ேகட்ேபார்க்கின்னாயாப்பிற் றாதல், பழித்த
ெமாழியா னி க்கங்கூற, றன்னா ெனா
வைகயி

ெபா ள் க திக் கூற, ெலன்ன

மனங்ேகா ளின்ைம, யன்ன பிற

மவற் விாி யாகும்"(ெதால். மர . சூ. 108)

3 "தன்னாெனா ெபா ள் க திக்கூறெலன்ப மைலப கடாத்திைன ஆனந்தக்
குற்றெமனப் பிற்காலத்தாெனா வன் ஒ சூத்திரங் காட் த ம் பத
ப்ெபன்பேதார்
இலக்கணம் பைடத் க்ேகாட

ம் ேபால்வன " (ெதால். மர . சூ. 108, ேபர்.)

4 "இனி ஆனந்த வைம ெயன்பனசிலகுற்றம் அகத்தியனார் ெசய்தாெரனக்
கூ பவாக ன் அைவயிற்ைறஎவ்வா

ேகா ெமனின், அைவகள்தாம்

அகத் ள் ம்பிறசான்ேறார் ெசய்
ள் ம் வ த ற் குற்றமாகா; அகத்தியனாராற்
ெசய்யப்பட்ட ன் தமிழி மடங்காைமேவ ஆனந்தேவாத்ெதன்ப ஒன்
ெசய்தாராயின் அகத்திய ந்ெதால்காப்பிய ம் லாகவந்த சான்ேறார்
ெசய் ங்குற்றம்ேவ படாெவன்ப

"(ெதால். உவம. சூ. 37, ேபர்.)

-------------146 - 7. வல் க த்த
ைக ஊன் ெசத் அறியா எ த்த ல் றம் ேசவல் –
மைழயாேல ெச க்கி வளர்ந்த திய ைகையத் தைசயாகக் க தி ைக
ெயன்றறியாேதெய த்த ற்ெகன்ற
148. ஊன் அன்ைமயின் உண்ணா

கிைன ைடயப த் ,
உகுத்ெதன- தைசயல்லாத ப யாேல

தின்னாமல் எவற்ைற ஞ் சிந்திப்ேபாகட்டதாக,
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149 - 50. ெந ப்பின் அன்ன பல் இதழ்தாஅய் ெவறி களம்க க்கும் வியல் அைற
ேதா ம் -ெந ப்பிைனெயாத்த பல இதழ்கள் பரந்
ெவறியா கின்றகளத்ைதெயாக்கும் அகன்ற பாைறகேடா ம்,
151. மணம் இல் கம ம் மா மைல சாரல்- மணஞ்ெசய்த மைன ேபால மணக்கும்
ெபாிய மைலப்பக்கத்திற்சி கு

(156) ெயன்க.

152. ேதனினர் கிழங்கினர் ஊன்ஆர் 1வட் யர் - ேதனிைன ைடயராய்க்
கிழங்கிைன ைடயராய்த்தைசநிைறந்த கடகத்ைத ைடயராய்,
153. சி

கண் பன்றி ப

ளிேபாக்கி - சிறிய கண்ைண ைடய பன்றியிற்

ப தானவற்ைறப்ேபாக்கிஅதன் தைசைய ம்,
2ப

ளி ; உளி : பகுதிப்ெபா ள்விகுதி.

154 - 5. [ெபா
ெதாைல யாைனக்ேகா சீ ராகத், ெவா ம ந்த காய
கானவர் :] ெவா ம ந்த ெபா
ெதாைல யாைன ேகா சீர் ஆக காய கானவர்மற் ள்ள தைசகேளாேடநிைறந்த வட் கைள ம் தம்மிற்ெபா
பட்ட யாைனயின
ெகாம் கள் கா மரமாகக்காவிக்ெகாண் வந்த கானவ ைடய,
156 - 7. ெச பல் யாணர் சி கு ப ேனஇ ெப
ெப குவிர் - வளவிய பல
வ வாயிைன ைடய

ஒக்கெலா

பதம் மிக

---------1 வட்

, கடகம் - பைனயகணியாற் ெசய்தெபாிய ெபட்

பாண்மக ளின்ெக
2'

ெசாாிந்த, வகன்ெப

வட்

; " ள்ெளயிற் ப்

"(ஐங். 47 : 1 - 2)

ைற ளி ; உளி : பகுதிப்ெபா ள்விகுதி' (ெப ம்பாண். 462, ந.)

----------சிறிய ஊாிேல தங்கிற் காியெபாிய சுற்றத்ேதாேட அவ் ண கைள மிக ம்
ெப குவிர்;
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158. [ அன்றவ ணைசஇ யற்ேசர்ந் தல்கி:] அைசஇ அன் அல்ேசர்ந்
அல்கி - அவற்ைறப்ெபற் இைளப்பாறி அற்ைறநாள் இராப்ெபா
ம்
அவர்க

அவண்

டேனெபா ந்தி அவ்விடத்ேத தங்கி,

159 - 60. கன் எாி ஒள் இணர் க ம்ெபா மைலந் ேசந்த ெசயைல ெசப்பம்
ேபாகி - கன்றினெந ப் ப்ேபான்ற ஒள்ளிய ங்ெகாத் க்கைளச்சுற்றத்ேதாேட சூ ச்
சிவந்த அேசாகமரத்ைத ைடய ெசவ்வியவழிையப்ேபாய்,
161 - 2. அலங்கு கைழ நர ம் 1ஆாி ப கர் சிலம் அைடந்தி ந்த 2 பாக்கம்எய்தி அைசகின்ற ங்கிெலா க்கும் அாிதாயிழி ம்வழிகைள ைடய சிலம்ைபச்
ேசர்ந்தி ந்த சீ

ர்கைளச்ேசர்ந் ,

163 - 4. ேநானா ெச வின் வலம் ப ேநான்தாள் மானம் விறல் 3ேவள் வயிாியம்
எனிேன- பைகவைரப் ெபாறாமற் ெபா ம்ேபாாிைன ம்
ெவற்றி ண்டாகும்வ ய யற்சியிைன ம் மானத்ைத ம்
ெவற்றிைய
165.

ைடயநன்ன

ைடய கூத்தேரெமன்

ம் இல் ேபால நில்லா

கூ

ராயின்,

க்கு - ம் ைடய மைனேபால வாச

ல்நில்லாேத

உள்ேளெசன் ,
166. கிழவிர் ேபால ேகளா

ெகழீஇ - ன்ேப கிழைம ைடயீர் ேபாேல

அவைரக்ேகளாேதஉற ெகாள்

ைகயினாேல,

167. ேசண் லம் அகல இனிய கூறி - ேசணிைடவந்த

ம

வ த்தந்தீ ம்ப

இனியெமாழிகள் அவர்கூறி,
168. [ப உக்குைற ெபாழிந்த ெநய்க்கண்ேவைவெயா
ப உ 4குைற ேவைவெயா

:] ெபாழிந்த ெநய்க்கண்

- மிகச்ெசாாிந்த ெநய்யிடத்ேதப த்த தைசகிடந்

ெபாாியேலாேட ,
169. கு உ கண் இற

ெபாம்மல் ெப குவிர்- நிறவிய வ விைன ைடய

திைனச்ேசாற்ைறப் ெப குவிர்;

ெவந்த
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170 - 88 [ ஏறித் த உ மிலங்குமைலத்தாரெமா
ேடறல்,குைறவின்

ப கி நற மகிழ்ந்

, ேவய்ப்ெபயல் விைள ட் ேடக்கட்

ைவகைறப், பழஞ்ெச க்குற்ற ம் மனந்த றீர,

வ வி தந்த பழஞ்சிைத ெவண்காழ்,வ விைச தவிர்த்த கடமான் ெகா ங்குைற,
ள மாத் ெதாைலச்சியைபந்நிணப் பிளைவ, பிண நாய்

க்கிய

த ெயா விைரஇ, ெவண் ைடக் ெகாண்ட

ய்த்தைலப் பழனி,னின் ளிக் கலந்

மாேமா ராகக், கைழவளர் ெநல் னாி ைல

ழ்த்

ைழஇ, ந மல ரணிந்த நாறி

, வைழயைம சாரல் கமழத்

ச்சிக், குறமக ளாக்கிய வாலவிழ்வல்சி, யகம

வைக யார்வெமா டைளஇ, மக ைற த ப்பமைனெதா ம் ெப குவிர்,
ெச ச்ெசய் ன்பிற்கு சின்
மைலமிைச நாேட :]

ன்னிய, பாிசின் மறப்ப நீட

ாியி,ரைனய தன்றவன்

------1 ஆாி - அ ைமைய ைடய .
2 பாக்கம் - பக்கத்தி

ள்ள .

3 ேவள் : மைலப . 94, ந.
4 குைற - குைறக்கப்பட்ட .
-------------அவன் மைல மிைச நா
உச்சியில் நா

அைனய

அன் (188) - அந்நன்ன

யான் ற்கூறிய தன்ைமத்தன்

ைடய மைலயின

; மிக ம் சிறப் ைடத்

;ஆண் ப்

ெப வனவற்ைறக் ேகட்பீராக ;
பிண

நாய்

க்கிய த ெயா

(177)வ

விைச தவிர்த்த கடமான் ெகா

குைற

(175) ள மா ெதாைலச்சியைபந்நிணம் பிளைவ (176) விைரஇ (177) - ெபண்ணாகிய
நாய்ஓ க்க த்த உ ம்பின் த கேளாேட ஓ வ கின்ற விைசையக்ெக த் க்ெகான்ற
கடமானின் ெகா விய தைசைய ம்எய்ப்பன்றிையக்ெகான்ற பசுத்த நிணத்ைத ைடய
பிளக்கப்பட்ட தைசகைள ம் கலந் ,
ேவய் ெபயல் விைள ள் ேத கள் ேதறல்(171) குைற இன் ப கி (172) –
குழாய்க்குள்ேள ெபய்தைல ைடய ற்றிய ேதனாற்ெசய்த கட்ெடளிைவக்
குைறவின்றாக நிரம்ப ண் ,
நற

மகிழ்ந்

(172) - பின்னர் 1ெநல்லாற்சைமத்த கள்ைள உண்

மகிழ்ந் ,

ங்கிற்
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ற்படக் கூறிய தைசகைளத் தின் இைடேய ேதறைலப்ப கிப் பின் நற
மகிழ்ந்ெதன்க.
ைவகைற (172) பழஞ்ெச க்கு உற்ற
கள்

ண்

மகிழ்ச்சி ற்ற

ம்அனந்தல் தீர (173) – வி யற் காலத் க்

ம் ைடய மதந்தீ ம்ப ,

ைவகைறயனந்தெலன்க.
அ வி தந்த பழம் (174) ஊழ்த்

(180)சிைத ெவள் காழ் (174) - மா (179) - நீர்

ெகாண் வந்த பலாப்பழம் ெசவ்வியழிந்
ெவள் ைட ெகாண்ட
ஆக கலந்

உதிர்ந்த ெவள்ளியவிைதயில் மாைவ ம்,

ய் தைல பழனின்(178) இன் ளி (179) உைல (180) ேமார்

(179) -ெவள்ளிய றத்ைதக்ெகாண்ட ஆரத்ைத இடத்ேத ைடய

ளியம்பழத்தின் இனிய ளிப்ைப ம் உைலயாக வார்த்தேமா க்கு அளவாகக்கலந் ,
கைழ வளர் ெநல்
(183) –

ன் அாி (180) வைழஅைம சாரல் கமழ

ங்கி ேல நின்

ைழஇ (181) ஆக்கிய

ற்றிய ெநல் னாிசிையச் சுர ன்ைன ெந ங்கிய

மைலச்சார-ெலல்லாம் நா ம்ப யாகத்

ழாவி ஆக்கிய,

வால் அவிழ் வல்சி (183) - ெவள்ளியேசாறாகிய உணைவ,
ந மலர் அணிந்த நா இ
ச்சி(182) குறமகள் (183) - நறிய மலைரச் சூ ன
நா கின்ற காிய மயிர்
யிைன ைடய குறச்சாதியின் மகளாக்கியெவன்க.
கள்

ண்டபின் அனந்தல் தீரச்ேசாற்ைறப் ெப குவிெரன்க.

---------1 ெநல்லாற் சைமத்த கள் : பட் னப்.93, குறிப் ைர.
---------அகம் ம

உவைக ஆர்வெமா

அைளஇ(184) - ெநஞ்சுநிைறந்த மகிழ்ச்சிைய

உைடயராய்வி ந்தினைரப்ெபற்ேறெமன்

ம் ஆைசேயாேட ெநஞ்சுகலந் ,
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1மக

ைற த ப்ப மைனெதா ம்ெப குவிர் (185) - தத்தம் பிள்ைள

கைளக்ெகாண்

ைறெசால் த் த க்ைகயினாேல மைனகேடா ம் ெப குவிர் ;

அண்ணன் , அம்மாெனன்றாற் ேபால்வன ைற.
ஏறி த உம் இலங்கும் மைல தாரெமா (170) - தாங்கள் உச்சி மைலயிேல ஏறிக்
ெகாண் வ ம் விளங்குகின்ற மைலயிற் பண்டங்கேளாேட,
அைவ சந்தனம், அகில், ெபான், மணி த யன.
த ப்ப மைனெதா ம் தாரத்ேதாேடவல்சிையப் ெப குவிெரன்க.
ெச ெசய் ன்பின் கு சில் ன்னிய (186) பாிசில் மறப்ப நீட ம் உாியிர் (187) ஆண் ப்ெபற்றவற்றாேல ேபாைரச்ெசய்கின்ற வ ைமைய ைடயநன்னனிடத் ப்
ெபறக்க திய பாிசிைல மறக்கும்ப நீட் த் தி த்த

ாியிர் ;

189 - 91. நிைர இதழ் குவைள க
ெதா
ம்வைர அரமகளிர் இ க்ைக
காணி ம் உயிர் ெசல ெவம்பிபனித்த ம் உாியிர் - நிைரத்த இதைழ ைடய
குவைளயில்,2 ெதய்வம் வி ம் த ற் க யவாகிய க்கைளக் கிட்
ம் ஆண்ைட
வைரயர மகளி ைடய இ ப்ைபக் காணி ம்உயிர் ேபாம்ப ெவ ம்பி ந ங்குத
ாியிராைகயினாேல பல நாள் நில்லா

நிலநா

படர்மின் (192) என விைன

க்க.

இத் ைண ம் 3 அைச நற் ல ம்வல்சி ம் ேசரக்கூறினார்.
192. 4 [ பலநா ணில்லா

நிலநா படர்மின் :]

------------1 "மக ைற த ப்ப...............தான்உள்ேளயி ந்
ம்ைமஅைடேவ எல்லாைர ம் ேபாகா
உபசாிக்குமா

ேபால உபசாித்

தன் பிள்ைள கைளக்ெகாண்

விலக்கு ைகயினாேல ;இனி, பிள்ைளகைள

விலக்கெவன் மாம் "(சி பாண். 192, ந.)

2 "தான் வி ம் த ற் சு ம்பின ம்ெமாய்யாத ...........ெசங்காந்தள் "(
ந.)
3 மைலப . 67 - 8.

கு. 43 -4,
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4 இதற்கு உைரகிைடக்கவில்ைல ; பலவாகியநாட்கள் தாழ்த் நில்லாமல்
நிலத்தி ள்ள நாட் வழிேயெசன்மிெனன்க. நிலெனா என்ற பாடத்திற்குப்
மிவழிேயெயன்க.
5 "சி கட் பன்றி, ேயாங்குமைலவியன் னம் படீஇயர்

ங்கு ெபாறி,

ைழ

ைழ ம்ெபா தில் "(நற். 98 : 2 - 4)
---------193 - 5 . [ 5 விைள ன நிழத்த ற்ேகழ லஞ்சிப், ைழெதா
ல ம்ெபாறி,

மாட் ய வி ங்க

ைடயவாேற :] ஆேற ேகழல் விைள னம் நிழத்த ன்

அஞ்சி ைழெதா ம் மாட் ய இ

கல் அ

ெபாறி உைடய - வழிகள்,பன்றி

ற்றின

திைனப் னத்ைத 1 ெநாக்குைகயினாேலஇதற்கு அஞ்சிச் சில்வழிகேடா ம்
2ெகா

த்திைவத்தெபாிய கற்ெபாறிகைள ைடய ; ஆைகயினாேல,

195 - 6. [ நள்ளி ளலாி, விாிந்தவி யல் ைவகினிர் கழிமின் :] 3நள் இ ள்
ைவகினிர்அலாி விாிந்த வி யல் கழிமின் - ெசறிந்தஇ ட்காலத்ேத தங்கினிராய்
ஞாயிற்றின்கதிர்விாிந்த வி யற்ெபா திேல ேபா ர் ;
197. நளிந்

பலர் வழங்கா ெசப்பம் ணியின் - ெசறிந்

பல ம் ேபாகாதவழிையப்

ேபாகத் ணி ராயின்,அவ்விடம்,
198 - 9. [

ரம் கண்

ைடந்த பரலவற்ேபாழ்விற், கரந் பாம் ெபா ங்கும்

பயம் மா ளேவ :] 4 ரம் கண் உைடந்த பரல் அவல்ேபாழ்வில் பாம் கரந்
ஒ ங்கும் பயம் ம் உளேவ- ேமட் நிலம் தன்னிடத்திேல விண்ட
பரைல ைடயபள்ளநிலத்திற் பிளப்பிேல பாம் மைறந்
உம்ைமயாற்

த யன ள்ள குழிக

200. குறிக்ெகாண்
ெகாண்

மரம் ெகாட்

கிடக்கும்குழிக

ள;

ங்ெகாள்க.மார் : அைச.

ேநாக்கி- அப்பயம்ைப மனத்தாேல குறித்தல்

விலங்கிற்குமரங்களிேலேயறிக் ெகாட் ப்பார்த் ,

201. ெசறி ெதா

விற யர் ைக ெதா

விற யர் அப்பாம் மனமகி ம்ப

உபழிச்ச - ெசறிந்த வைளயிைன ைடய

ைகயாற்ெறா

வாழ்த்த,
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202. [ வறி ெநறி ெயாாீஇ வலஞ்ெசயாக்கழிமின் :] ெநறி வறி ஒாீஇ வலம் ெசயா
கழிமன் -விலங்குகிடக்கும்வழிையச் சிறி அகலப்ேபாய்வலப்பக்கத் வழிைய மக்கு
வழியாகச் ெசய்

ெகாண் ேபா ராக ;

வலம் : ஆகுெபயர்.
203. [ லந்
னி ேபாகிய னஞ்சூழ்குறவர் :] னி ேபாகிய னம் சூழ் குறவர்
லந் - ஈன்றணிைமதீர்ந்
ற்றின திைனப் னத்ைதக் காத்தற்குச்சூழ்ந்த
குறவர்திைனயழிகின்றதற்கு ெவ த் ,
லர்ந்ெதன்ப

பாடமாயின், ற்றிெயன்க.

----------1 ெநாக்குைக - உண்
2 ெகா

குைறயச்ெசய்ைக.

த்தி - ெபா த்தி.

3 ெந நல், 186 , குறிப் ைர.
4

ரம் - ப க்ைகக்கல்லாலாகியேமட் நிலம்.

----------204. உயர் நிைல இதணம் ஏறி ைக ைட உ - உயர்ந்த நிைலயிைன ைடய
பரணிேலேயறிக் ைகையக்ெகாட் ,
205. அகல் மைல இ ம்பில்

வன்றியயாைன - அகன்றமைலயிற்

கு ங்காட் டத்ேத நிைறந்தயாைனகளி

ைடய,

206. பகல் நிைல தளர்க்கும் கவண்உமிழ் க
நிைலையக்ெக க்கும்1 கவண்கா

கல் - பகற்ெபா ேத நிற்கின்ற

கின்ற க ய கற்கள்,

207 - 10. [ இ ெவதி ாீர்ங்கைழ தத்திக்கல்ெலனக் க விர

கம் பார்ப்ேபா

ாிய, யிர்ெசகு மரபிற் கூற்றத் தன்ன, வ ம்விைச தவிரா :]
உயிர் ெசகு மரபின் கூற்றத்தன்ன -உயிர்கைளப் ேபாக்கும்
கூற்றத்ைதெயாக்கும்; அைவதாம்,

ைறைமயாேல
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க

விரல் ஊகம் பார்ப்ேபா

பார்ப்ேபாேட கல்ெலன்
இ

கல்ெலனஇாிய - காிய விரைல ைடய குரங்குகள்

ேமாைசபடக் ெக ம்ப யாக,

ெவதிர் ஈர்ங்கைழ தத்திவிைச தவிரா

ேகாைலக் கடந்

வ கின்ற விைச மாறா

வ ம் - ெபாிய

ங்கி ன

பசிய

வ ம் ;

மரம் மைறயா கழிமின் - அதற்குமரங்களிேல ஒ ங்கிநின்

ேபா ராக ;

குறவர் (203) ஏறிக் ைக ைட உத் (204)தளர்க்குங்கல் (206) கூற்றத்தன்ன (209) ;
அைவ இாியத்(208) தத்தி (207) விைசதவிரா வ ம் ; அதற்கு மரமைறயாக்கழிமின்
(210) என்க.
211 - 2. உர களி சுரக்கும் இடங்கர்ஒ ங்கி இரவின் அன்ன இ ள்
வைரப்பின் - வ யயாைனைய வி ங்கும் தைலகள் தங்கப்பட்

ங்கு

இராக்காலத்ைதெயாத்த இ ள்ெசறி ம் 2 மிைளகைள ம்,
213. குமிழி சுழ

ம் குண்

கயம்

ஆழ்ந்தநீரறாதம க்கைள ைடய
க்கர் - நீர்குத்தின இடங்கள்.

க்கர் - குமிழிகள் சுழன்
க்கைர
க்கைர

வ ம்

ைடய,
ைடய யா

(214)

214. அகழ் இழிந்தன்ன கான் யா நடைவ - ஏ தற்கும் இறங்குதற்கும்
அாியவாைகயினாேல அகழிேல இழிந்தாற் ேபான்ற காட்டாற்
215. வ

வழி,

உம் ம ங்கு உைடய -காேலா மிடங்கைள ைடய ; அவ்விடத்திற்கு,

--------1 "கல்கால் கவைணெயன்ற
கவெணன்றவா

கற்கைளக் கான்றாற்ேபால இைடயறாமல் வி ம்

"(பதிற். 88: 18, உைர)

2 மிைள - காவற்கா

; இஃ இைளெயன ம் வழங்கும்.

-----------215 - 8. [வழாஅ ேலாம்பிப், ப உக்ெகா வலந்த மதைல பற்றித்,
ன்றைல மகாேரா,ெடா வி ெரா வி ேராம்பினிர் கழிமின் :]

வி னன்ன
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வின் அன்ன 1 ன்றைல மகாேரா - ெசம்மறி யாட் ைனெயாத்த ற்ெகன்ற
தைலயிைன ைடயபிள்ைளகேளாேட,
வலந்த ப உ ெகா

மதைல பற்றி வழாஅல்ஓம்பி - மரங்களிற் சுற்றிக் கிடக்கின்ற

பாியெகா யாகிய ெபாிய பற் க்ேகாட்ைடப் பி த் க்காேலா தைலப் பாிகாித் ,
ஒ விர் ஒ விர் ஓம்பினிர் கழிமின்- ஒ விைர ஒ விர் பா காத் ப் ேபா ராக ;
219. அ ந்

பட்

அலம ம் ழகு அமல்சாரல் - கிழங்கு தாழ

ழ்ந்

அைச ம்

மைலெய க்குெந ங்கின பக்கமைலயில்,
220 - 21.[ விழந்ேதார் மாய்க்குங் குண் கயத்த கா, வ ம் கண் ைதத்த
ண்ணீர்ப் பாசி :] வி ந்ேதார்மாய்க்கும் குண் கயத் அ கா கண் ைதத்த ண்
நீர்பாசி வ ம் - ழ்ந்ேதாைர மைறக்கும் ஆழத்ைத ைடயகுளங்க க்கு அ காக
இடம் மைறதற்குக் காரணமாகிய

ண்ணியநீர்ைமைய ைடய பாசியின

குற்றம்,

2 "வ ம்ப க்ககில்லாவாந் ேதைர - வ ம்பில்சீர் "என்றார்பிற ம்.
222. அ
ஓடப்பண்

நிைல தளர்க்கும் அ ப்ப ம்உைடய - அ
ம் ;அ

ஊன்றியிட்ட நிைலைய

மின்றி அவ்விடம் ேபாதற்கு அ ைமைய

ைடய ;அதற்குப்

பாிகாரமாக,
223 - 4.
ெநறி அணங்கிய ண்ேகால் ேவரேலா எ ைவ ெமல் ேகால்
ெகாண்டனிர் கழிமின்- வழி
வ ம் பின்னிவளர்ந்த ண்ணிய
ேகால்கைள ைடயசி
ங்கிேலாேட ேவழத்தின ெமல் ய
ேகால்கைள ம்பற் க்ேகாடாகப் பி த் ப் ேபாவிர் ;
இத் ைண ம் ஆற்றின

தீைமயினள (67) கூறினார்.

225 - 8. [ உயர்நிைல மாக்கற் கர் கம் ைதய, மாாியி னிகுத

வில்

மிழ்

க ங்கைணத், தாெரா ெபா ந்த விைனநவில் யாைனச், சூழியிற் ெபா ந்த:]
------------
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1 ‘ ன் றம் - ற்ெகன்ற றம் ' (ெப ம்பாண்.376, ந.) ; ' ல்ெலன்சைட ற்ெகன்ற சைட ' ( றநா.252 : 2. உைர)
2 நால . 352.
---------கர் கம் ைதய சூழியின் ெபா ந்தஉயர் நிைல மா கல் விைன நவில் யாைன கைர ைடய கமைற ம்ப
கபடாத்தாற் ெபா
ெபற்ற உயர்ந்த
நிைலயிைன ைடயெப ைமைய ைடய மைலேபா ம் ேபார்த்ெதாழி ேல
பயின்றயாைனயிைன ம்,
மாாியின் 1 இகுத
வி ம்வில்
தாெரா

வில் 2உமிழ்க

கைண - மைழேபாலத் தாழ்ந்

க்கான்ற க ய அம்பிைன
ெபா ந்த

ைடய,

த்த ாிைச(229) -

சிப்பைடேயாேட ெபா

ெபற்ற பைழய

மதில்,
மதில், ஆகுெபயராய்த் தி ப்பதிைய ணர்த்திற் .என்ற காாி ண் க்
கட
ைடய பைடமிகுதி கூறிற் .அன்றிப் பைகப் லத்ைத அழித்தற்கும்
அந்நிலத்ைதக்காத்தற்கும் நன்னன்ைவத்தபைட மாம்.
228 - 9. [ சுடர்ப் விலஞ்சி,ேயாாியாற் றியவின் த்த ாிைச :] சுடர்
இலஞ்சியா ஓர் இயவின் த்த ாிைச - ஒளிைய ைடய
க்கைள ைடயம விைன ைடய யாற் க்கைரயில் ஒ வழியிைன ைடயஊர்,
'ஓராற்றிய

' பாடமாயின் ஒ ப்பட்டவழிெயன்க.

இனி அம்ைப ைடய சிப்பைடேயா ெபா ந்த யாைனெயன் யாைனக்கு
அைடயாக்கி அவ்வியாைனயி ைடய க்கெள தின கபடாம் ேபாேல
உயர்நிைலமாக்கற் கர் கம் ைதயப்ெபா ந்த சுடர்ப் ைவ ைடய ாிைச
ெயன் மாம் ; இன் ம் யாைனயின் மத்தகம் ேபாேல ெபா ந்த சுடர்ப்
இலஞ்சிைய ைடய உயர்நிைலமாக்கல்ைல ைடய ாிைசெயன்பா
ளர். அவர்
சுைனயிடத் ேமெல ந்தகுவைள த யவற்றின் அ ம் கள் தைலசாய்ந்
கற் ைதயக்கிடந்ததற்கு யாைனயின் மத்தகத் ப் கைரஉவைமெயன் ெகாள்வர்.
230. [ பராவ
காணின் -ேகாயி

மரபிற் கட ட் காணின்:] ாிைச (229) பரா
ற் பரா தற்காிய

அ

மரபின் கட ள்

ைறைமயிைன ைடயகட ைளக் கண்டீராயின்,
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231. [ ெதாழாநிர் கழியி னல்ல

:] நீர்ெதாழா கழியின் அல்ல

- நீர்

வணங்கிப்ேபாம் அத்தைனயல்ல ,
நீெரன்ப கு கிநின்ற . இனித் ெதாழாநிெரன்ப 3 மைற யன்றித்
ெதா ெதன் ெபா ட ேம
ணர்க.
231 - 2. வறி

ம் இயம் ெதா தல் ஓம் மின்- சிறி

ம் ைடய வாச்சியங்கைளத்

தீண் தைலக்காப்பீராக ; அதற்குக் காரணெமன்ைனெயனின்,
------------1 இகுத்தல் ெசாாிதல் ; "இகுத்தகண்ணீர் - ெசாாியப்பட்ட கண்ணீர் "( றநா.143 :
13, உைர)
2 "உமிழ்தல் - றப்படவி தல்"என்பர் தக்கயாகப்பரணி உைரயாசிாியர் ; 110,602.
3 மைற - எதிர்மைற.
---------232 - 3. [ மயங்கு ளி, மாாி தைல மவன்மல்லல் ெவற்ேப :] அவன் மல்லல் ெவற்
மயங்கு ளிமாாி தைல ம் - அவன வளவிய நவிரெமன் மைல
மயங்கின ளிைய ைடய மைழைய இைடவிடாமற் ெபய்யா நிற்கும் ;
என்றதனாற்பயன் : வாச்சியங்க

ம்நைனந்

மக்கும் ேபாதலாி ெதன்பதாம்.

234 - 5. [ அலைக யன்ன ெவள்ேவர்ப்பீ க், கலவ மஞ்ைஞ கட்சியிற் றளாி
1 அலைக அன்ன ெவள்ேவர்பீ

ம் :]

மஞ்ைஞ - பலகைறையெயாத்த ெவள்ளிய

2ேவாிைன ைடய பீ ைய ைடய மயில்,
கட்சியில் கலவம் தளாி

ம் - அக்காட் டத்ேதஆ தற்குவிாித்த கலாபத்தின

பாரத்தாேல ஆ யிைளத் நிற்பி

ம்,

236 - 7. [ க ம்பைறக் ேகா யர் மகாஅரன்ன, ெந ங்கைழக் ெகாம்பர்க் க வ
களி ம் :]
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ெந
க

கைழ ெகாம்பர் - ெந ய

ங்கி ன்கவ களிேல,

பைற ேகா யர் மகாஅர் அன்னக வன் உகளி

கூத்த ைடயபிள்ைளகைளெயாத்த க வன்பாயி

ம் - க ய பைறயிைன ைடய

ம் ,

238 - 9. [ ேநர்ெகா ெண வைர ேநமியிற்ெறா த்த, சூர் க ல க்கத் ப் பிரசங்
காணி ம் :]
3 ேநர் ெகாள் ெந

வைர சூர் கல் அ க்கத்

- ெசவ்ைவையத் தன்னிடத்ேத

ெகாண்டெந யமைலயில் ெதய்வம் வி ம்பின பக்க மைலயிேல,
ேநமியின் ெதா த்த பிரசம் காணி
காணி

ம்- ேத

ள்ேபால்ைவத்த ேதனிறாைலக்

ம்,

240 - 41. [ ெஞேரெரன ேநாக்கேலாம் மி
ெநறிமா ப குவிர் :]
ெஞேரெரன ேநாக்கல் உாித்தன்

ாித்தன் , நிைர ெசலன் ெமல்ல

-க கப்பார்த்தல்

மக்குாிய ெதாழிலன்

;

அதற்குக்காரணெமன்ைனெயனின்,
ெமல் அ
ெசல்

நிைர ெசலல் ெநறி மா ப குவிர்- ெமல் ய அ யாேல நிைரத் ச்

தைல ைடய வழிதப் விர்;

ஓம் மின் - ஆதலால் அங்ஙனம் ேநாக்குதைலப்பா காப்பீர் ;
இ

ம் ஆற்றின

அ ைம (67) கூறிற் .

--------1 அலகு, பலகைற - ேசாழி ; பைறயலெகன்ப பலகைறெயன ம விற்ெறன்பர் ;
(சீவக. 2773, ந.) ;"பைறயலேக, ையதாம் பலகைறெயன் றானேவ "(ஆனந்த.வண் .
415)
2 ேவர் - அ க்கு த்

;இ

ந்ெதனவழங்கும்.

3 ேநர்ெகாள் ெந வைர - ெசங்குத்தானமைல.
---------
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242. வைர ேசர் வகுந்தின் கானத் ப ேன - மைலையச் ேசர்ந்த வழியிைன ைடய
காட் டத்ேத ெசல்ல் ன்,
243 - 9. [ க திற் ேசேணா ேனெவா ேபாகி, யி தி னன்ன வானிணஞ் ெச க்கி,
நிறப் ண்கூர்ந்த நிலந்தின் ம ப்பி, ெனறிக் ெகடக் கிடந்தவி ம்பிண ெர ந்தி,
னி
ணிந் தன்ன ேவனங்காணின், ளிகைழ யிைழந்த கா ப
கமழா திறாயினிர்மிைசந் :]
க தில் ேசேணான் (243) நிறம் ண்கூர்ந்த (245) ஏெவா

தீயி, னளி ைக

ேபாகி (243)

ெநறிெகடகிடந்த (246)ஏனம் (247) - பரணின்ேம
ந்த யாைன த யவற்றிற்கு
எட்டாதவன் எய்த ம மத்திற் ண் மிகுதற்குக் காரணமான அம்ேபாேட ேபாகி
ெநறிெகடக் கிடந்த பன்றி,
நிலம் தின் ம ப்பின் (245) இ தின்அன்ன வால் நிணம் ெச க்கி (244) இ

பிணர்

எ த்தின் (246) இ ள் ணிந்தன்ன ஏனம் (247) - கிழங்குகைள அகழ்ந்
தின்ைகயினாேல மண் தின் ேதய்ந்த ெகாம்பிைன ம் ெநய்வி ைத ெயாத்த
ெவள்ளிய நிணம் ெச க்கும்ப காிய ச ச்சைரைய ைடத்தாகிய க த்திைனைடயஇ ள் அற் க்கிடந்தாற்ேபான்ற ஏனம்,
ெச க்கெவனத் திாிக்க.
ஏனம் காணின் (247)

ளி கைழ இைழந்தகா

ப

தீயின் (248) நளி ைக கமழா

1 இறாயினிர்மிைசந் (249) - பன்றிையக் கண்டீராயின் உலர்ந்த ங்கில் தம்மில்
இைழந்ததனாற் பிறந்த காெடங்கும்உண்டாகிய தீயினாேல ெசறிந்த ைகநாறாமல்
2வக்கி மயிர்ேபாகச் சீவித் தின் ,
250 - 51. [ களறத் ணிந்த மணிம ெடண்ணீர்க்,குவைளயம் ைபஞ்சுைன
யைசவிடப் ப கி :] குவைள அம் ைபஞ்சுைன கள் அறத் ணிந்த மணி ம ள் ெதள்
நீர் அைச விடப்ப கி - குவைளயால் அழகிய பசிய நிறத்தவாகியசுைனயில்
கலக்கமறக் ெதளிந்த 3 பளிங்ெகன் ம
இைளப் த்தீ ம்ப
அைச

கு த் ,

: விகாரம்.

ம்4ெதளிந்தநீைர வழியின்
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----------1 இறா தல் - ெந ப்பில் வாட்

மயிர்ேபாகச்சீ தல்.

2 வக்குதல் - வாட் தல் ; "வன்ெப ம்பன்றி தன்ைன ெயாியினில் வக்கி ",
"ெகா ப்பாிந் , வந்தனெகாண் ெட ந்தழ

ல் வக்குவனவக்குவித்

"(ெபாிய.

கண்ணப்ப. 117, 145)
3 குறிஞ்சிப். 57, குறிப் ைர.
4

ணிந்த - ெதளிந்த ; " ணிநீர்- ெதளிந்தநீர் "(ம ைரக், 283, ந.)

------------252. [ மிகுத் ப் பதங்ெகாண்ட ப உக்கட்ெபாதியினிர் :] ப உ கண் பதம் மிகுத்
ெகாண்டெபாதியினிர் - ப த்த இடத்ைத ைடய தைசயாகிய உணைவ
ந்
தின்னாமல்மிகுத் ைவத் க் கட் க் ெகாண்ட ெபாதியின்சுைமயிைன ைடயிராய்,
253. ள் ைக ேபாகிய 1 ன்றைலமகாேரா

- வைள ைகயினின் ம் ேபாதற்குக்

காரணமானசிவந்த தைலயிைன ைடய பிள்ைளகேளாேட,
2பிள்ைளையப் ெபற்றால்வைளயிடாராக ன், வைளேபாதற்குப் பிள்ைளகள்
காரணமாயினார்.
254 - 5. [ அற்கிைட கழித ேலாம்பியாற்ற , மில் க் கன்ன கல்லைள வதிமின் :]
இைட கழிதல்ஓம்பி ஆற்ற ம் இல் க்கன்ன கல்அைள அற்கு வதிமின்- அவ்விடத் ப்
ேபாதைலப் பாிகாித் வழியிடத்தனவாகிய ம் இல் ேல க்காெலாத்த
கன் ைழஞ்சுகளிேல இராக்காலத் த்தங்குவிர் ;
இஃ

அைச நற் ல ம் (67) வல்சி ம்(68) ேசரக்கூறிற் .

கானத் ப்ப ன் (242) மிைசந்

(249)ப கிப் (251) ெபாதியினிராய் (252)

மகாேராேட (253) கழிதேலாம்பி அதற்கு (254) வதிமின் (255) என்க.
256. அல் ேசர்ந்

அல்கி அைசதல்ஓம்பி - இராக்காலத்திற்கு எல்லா ங்கூ த்

தங்கிஇைளப்பாறி,
257. வான் 3 கண் விாிந்தவி யல் ஏற்ெற ந்
ஞாயிற்றின்கதிர்விாிந்த வி யற்காலத்ேத

யி

- வானிடத்ேத
ணர்ந்ெத ந் ,
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258. கான் அகப்பட்ட ெச ெநறி ெகாண்மின்- காட் டத்ேத கிடந்த ெசவ்விய
ெநறிையப் ேபா ராக;
259 - 65. [ கயங்கண் டன்ன வகன்ைப யங்கண்,ைமந் ம
னழிக்குந்,

சினத்த களிம மத

ஞ்சுமரங்க க்கு மாசுணம் விலங்கி, யிகந் ேசட் கம ம்

மறந்தைம கல்லாப் பழ
ழிறந் , ெப ம்பயங் கழியி
ம் ெப மரக்குழா ம் :]
அகல் ைப அம் கண் (259) ைமந்

ம

சினத்த களி

மாந்தர்

ண்ேடார்,
ன்னா, ாி ங்கால்

மதன் அழிக்கும் (260) 4

ஞ்சுமரம் க க்கும் மாசுணம் விலங்கி (261) – அகன்ற படத்திைன ம் அழகிய
கண்ணிைன
ைடய வ மிகுகின்ற சினத்தவாகிய யாைனவ ையக் ெக த்
வி ங்கும் வி ந் கிடக்கின்ற ெப மரங்கைள ெயாக்கும் ெப ம்பாம் கிடக்கின்ற
வழிைய விலங்கி,
------------1 பட் னப். 90, ந.
2 ( பி - ம்.) ' பிள்ைளப் ேபற்றால்'
3 உலகிற்குக் கண்ணாத ன் சூயாிைனக் கண்ெணன்றார் ; "வான்கண் விழியா
"(சிலப்.10 : 1) என்றவிடத் வான்கெணன்பதற்கு ஆதித்தெனன்
அ ம்பத ைரயாசிாிய ம் உலகிற்குக் கண்ணாகிய ஆதித்தெனன்
அ யார்க்குநல்லா ம் எ தியி ப்பன ம், "எண்

க்குவ ம் வனம் யாவி

க்குங்

கண்ணாவா னிவேன யன்ேறா"(வி. பா. அ ச்சுனன்றவநிைல. 43) என்ப ம்
இங்ேகஅறிதற்குாியன.
4

ஞ்சுதல்

ங்குதலாத ன் அஃ

இங்ேகவி ந் கிடத்தலாயிற் .

----------ெப

பயம் கழியி

ம் (264) ஊழ் இறந் (263) இகந்

ேசண்கம ம்

ம்

உண்ேடார் (262) மறந் அைமகல்லா பழ ம் (263) மாந்தர் ன்னார் (264) –
அவற்றாற் ெகாள் ம் ெபாிய பயன் ெகாள்ளா மற்ேபாகி ம் ற்காலம் அ ப்பட் ப்
ேபாந்த ைறைமையக் கடந் தாம் நிற்கின்ற இடத்ைதக் கடந்
ாியநிலத்ேத
ெசன் நா ம் ைவ ம் கர்ந்தவர் மறந் உயிர் வாழ்தலாற்றாத பழங்கைள ம்
ெதய்வங்களன்றி மானிடர் அ

காராைகயினாேல, ஊழிறந்

ன்னாெரன்க.
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இ

கால்

(265) – நீ

ம் (265) பழ

ம் (263)கயம் கண்டன்ன (259) ெப

மரம் குழா ம்

ங்காம்ைப ைடய அப் க்கைள ம் பழத்ைத ம் குளத்ைதக்

கண்டாற்ேபா

ம் குளிர்ச்சிைய ைடய ெபாிய மரக்குழாத்திைன ம்,

266 - 7. [ இட ம் வல நிைனயினிர் ேநாக்கிக்,குறியறிந்தைவயைவ கு கா
கழிமின் :] நிைனயினிர்குறி அறிந் இட ம் வல ம் ேநாக்கி அைவ அைவ
கு கா கழிமின் - யான்கூறியதைன நிைனத் அவற்றின் குறிகைளயறிந்
இடத்தி

ம் வலத்தி

ம் பார்த்

விலங்கி ேநாக்கிக் கு கா
இ

அைவயிற்ைற அைவயிற்ைற அ

காமற்ேபா ர் ;

கழிமிெனன்க.

ேசாைல (69) கூறிற் .

268 - 9. ேகா பல ரஞ்சிய ேகாளி ஆலத் கூ இயத்தன்ன குரல் ணர் ள்ளின்
-ெகாம் கள் பல ம் ற்றிய பழத்ைதத் தன்னிடத்ேதெகாண்டதாகிய
1ஆலமரத்திடத்ேத கூ ன பலவாச்சியங்கைள ெயாத்த பல ஓைச ங்கூ ன
பறைவத்திரைள ைடய,
பறைவத் திரைள ைடய நா காணனந்தைலெயன்க.
270. 2 நா

காண் நன தைல ெமன்ெமல அகன்மின் - நா கைள ெயல்லாம்

காணலாயி க்கின்றஅகன்ற இடத்ைத ைடய மைலைய ெமல்லெமல்லப்ேபா ர் ;
நனந்தைல : ஆகுெபயர்.
---------1 ம ைரக். 543 - 4, குறிப் ைர ; ம ைரக். 538, குறிப் ைர. "இவ்ேவாைசகளின்
ேவ பா கைள ேநாக்கிப்பல்ேவ
ள்ேளாைசகைள உவமங் கூறினார்
"(ம ைரக்.536 - 44, ந.)
2 "நா காெண வைரெயன்ற

தன்ேமேலறிநாட்ைடக் கண் ன்

ஏ வாகிய ஓக்க ைடயமைலெயன்றவா "(பதிற். 85 : 7) ;
தி க்கு ங்கு யின்பக்கத் ள்ள ஒ மைலயி ச்சி மிக ம் உயர்ந்
நா காணிெயனஇன் ம் வழங்குகின்ற .
-----------

தற்கு
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271. மா நிழல் பட்ட மரம் பயில்இ ம்பின் - ெபாியநிழ

ண்டான மரம் ெந ங்கின

கு ங்காட்டாேல,
272. [ ஞாயி

ெதறாஅ மாக நனந்தைல :]மாகம் ஞாயி

ெதறாஅ நன தைல -

ஆகாயத்தில் திாி ம்ஞாயிற்றாற் சுடப்படாத அகன்ற இடத்ைத ைடய குன்றம்(275),
273 - 5. ேதஎம் ம
ம் அைமயம் ஆயி ம்1 இறா வன் சிைலயர் மா ேதர்
ெகாட்கும்குறவ ம் ம
ம் குன்றத் ப ேன - திைச ெதாியாமல்மயங்கும்
இராக்காலமாகி ம் றியாத வ யவில்ைல ைடயராய்விலங்குேதர்ந் நின்
சுழன் திாி ம் குறவ

ட்படமயங்குங் குன்றத்ேத நீங்கள் ெசல் ன்,

276 - 7. [ அகன்கட் பாைறத் வன்றிக்கல்ெலன, வியங்க ேலாம்பி ம் மியங்க
ெடா மின்:]இயங்கல் ஓம்பி அகல் கண் பாைற வன்றி கல்ெலன ம் இயங்கள்
ெதா மின் - அவ்வழிையப் ேபாதைலப்பாிகாித் அகன்ற இடத்ைத ைடய
பாைறயிேல குவிந் கல்ெலன்

ம் ஓைசபட

ம் ைடய வாச்சியங்கைளவாசிப்பீராக ;

278 - 9. பா இன் அ வி பயம் ெக மீமிைச கா காத் உைற ம் கானவர்
உளேர - ஓைசயினிதாகிய அ வியின்பயன் ெபா ந்திய உச்சிமைலயிேல
காட்ைடக்காத்தி க்குங் கானவர் பல

ளர் ;

ஏகாரம் : ஈற்றைச.
280 - 81. நிைல
நிைலயாய்ப்ேபாம்

ைற வழீஇய மதன்அழிமாக்கள் னல் ப
ச ன் ைறையத்தப்பிஆழத்திேல க்க வ யழிந்த மாக்கள் ன ேல

அ ந் கின்றவ த்தங்கண்

விைரந்ெத ப்பாைரப்ேபால,

281 - 6. [ விைரந் வல் ெலய்தி,
ங் காட் ,
நிரம்பிய வாறவர்
க ம்ேபா னியி ராகுவிர் :]
ெநஞ்சத்

அவலம்

அறிவழிந்தெநஞ்சிற் ேக

ண்டற்கினிய பழ
ந் ற,

ங் கண்ேடார், மைலதற் கினிய

ம்மி ெனஞ்சத்தவலம்

ட, விம்ெமன்

ட விைரந் வல் எய்தி - திைசமயக்கத்தாற் கலங்கி
ேபாம்ப

ஓ க் க கவந்

ேசர்ந் ,
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உண்டற்கு இனிய பழ ம் கண்ேடார்மைலதற்கு இனிய
ம் காட்
உண்டற்குஇனியவாகிய பழங்கைள ம் கண்டவர்கள் சூ தற்கு
இனியவாகிய க்கைள ம்

- எல்லா ம்

மக்குக்காட் ,

நீர் அவற்ைற கர்ந்த பின் .
அவர் ஊ நிரம்பிய ஆ
ந் ற - அக்கானவர்இைட

மிக்க வழிைய

மக்கு

ற்படப் ேபாைகயினாேல,
--------1 இறாவன் சிைலயெரன்பதற்கு இறாமீைனப்ேபான் வைளந்த வ ய
வில்ைல ைடயவெரனப்ெபா ள்ேகாட

மாம் ; "சிைல மான .............. .

பச்சிறாப்பிற ம் " (ெப ம்பாண். 269 - 70) என்
குறிப் ைரகைள ம் பார்க்க.

ம் அ கைள ம் அவற்றின்

----------ம்மின் 1இம்ெமன் க ம்ேபா இனியிராகுவிர் ஓைசைய ைடய சுற்றத்ேதாேட மனமகிழ் ர் :

ம் ைடய இம்ெமன்

ம்

287. அறிஞர் கூறிய மாதிரம் ைகக்ெகாள் - திைசமயக்கம் நா யறிவார் கூறிய
திைசைய ட் ெகாண் ,
288 - 9. [ குறிய

ெந ய

ழிழி

ேவார், ேநாக்கி

ம் பனிக்கு ேநாய்கூ

ர க்கத் :]`
ேவார் ேநாக்கி
ேநாக்கி

ம் பனிக்கும்ேநாய் கூர் அ க்கத்

- திய மாந்தர் கண்ணால்

ம்தைலந க்கும் ேநாய்மிக்க பக்கமைலயிடத் ,

குறிய ம் ெந ய ம் ஊழ் இழி -குறியன ம் ெந யன மாகிய குவ கைள
ைறைமப்பட இழிந் ,
290. அலர் தாய 2 வாி நிழல் அைசயினர் இ ப்பின் -

ப்பரந்த பல

வாிகைள ைடயவாகியநிழ ேல இைளத்தி ப்பின்,
291. பல திறம் ெபயர்பைவ ேகட்குவிர்- பலகூ பா கைள ைடய வாய் எ கின்ற
ஓைசகைளக் ேகட்பீர்;
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292. கைல ெதா

ெப

பழம் ண் கூர்ந் ஊற ன் - 3

ெபாிய பலாப்பழம் ண்மிக்குத் ேத
293. மைல

சுக்கைல ேதாண் ன

ைகயினாேல,

வ ம் கம ம் மாதிரந்ேதா ம்- மைல

ம் அத்ேதன் நா ந்

திைசகேடா ம்,
294 - 6. [ அ வி க ம் வானர மகளிர்,வ விைச தவிரா வாங்கு குைடெதா ந்,
ெதாியிமிழ்ெகாண்ட ம் மியம்ேபா ன்னிைச :] வாங்கு வ விைச தவிரா
இமிழ்ெகாண்ட அ வி க ம் வான்அரமகளிர் குைடெதா ம் ம் இயம் ேபால ெதாி
இன்இைச - உள்ளபண்டங்கைள வாங்கிக்ெகாண் வ கின்றவிைசதவிரா
ஒ த்தைலக்ெகாண்ட அ விைய ஆ ம் ெதய்வமகளிர்அதைனக் ைகயாற்குைட ந்
ேதா ம்

ம் ைடய வாச்சியங்கைளப்ேபால்தாளந்ெதாிகின்ற இனியேவாைச ம்,

297- 9. [ இலங்ேகந்
கானவர், லம் க் குண்

ம ப்பி னினம்பிாிெயா த்தல், விலங்கன் மீமிைசப் பணைவக்
ம் ாிவைளப்

சல் :]

விலங்கல் மீமிைச பணைவ கானவர் லம் க்கு உண்

ம் -

மைலயின்ேம ட்டபரணிற் கானவர்திைனப் னத்ைதப் குந்

தின்

ம்,

-----------1 சுற்றத்தார் இைசப் லவராதலால்,இம்ெமன் க ம்ெபன்றார்.
2 இைடயிைடேய ெவயி

ம் கலந்தி த்த

ன்தாயவாி நிழெலன்றார் ;

வாிநிழெலன்பதற்கு, ெசறியாதநிழெலனப் ெபா ள்கூறினர்
3

சு - குரங்கின் சாதியிெலான்

ன் ; (சி பாண். 12,ந.)

;கைல - அதன் ஆண்.

------------இலங்கு ஏந்

ம ப்பின் இனம்பிாி 1 ஒ த்தல் ாி வைள

சல் -விளங்குகின்ற

ஏந்தின ெகாம்ைப ைடய தன்னினத்ைதப் பிாிந்த 2 யாைனத் தைலவைனப் பி த்தற்கு
வி ம்பின வைளத்தைல ைடய ஆரவார ம்,
300 - 301. [ ேசயைளப் பள்ளி ெயஃகு
ள்ளி,ெனய்ெதற வி க்கிய கானவ
ர ைக :] ேசய் அைள பள்ளி எள் எஃகு உ
ள்ளின் ெதறஇ க்கிய கானவர் அ ைக
- ெந ய ைழயாகிய இ ப்பிடத்தில் தங்கும் எய்ப்பன்றிதன கூர்ைம
கின்ற
ள்ளால் எய் ெகால்

ைகயினாேலபட்ட கானவர் அ கின்ற அ ைக ம்,
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302 - 4. [ ெகா வாி பாய்ந்ெதனக்ெகா நர் மார்பி, ென வசி வி ப் ண்
டணிமார்காப்ெபன, வறல்வாழ் கூந்தற் ெகா ச்சியர் பாடல்:] ெகா நர் மார்பில்
ெகா வாி பாய்ந்ெதன ெந வசி3வி
ண் தணிமார் காப்ெபன அறல் வாழ்
கூந்தல்ெகா ச்சியர் பாடல் - தம் கணவர் மார்பிேல
பாய்ந்ததாகப் பட்ட ெந ய
பிளத்தைல ைடய சீாிய ண்ைண ஆற் தற்குக் காவெலன் க தி அறல்
ற்றி ந்தமயிாிைன ைடய ெகா ச்சியர் பா ம் பாட்டாெல ந்தஓைச ம்,
305 - 6. தைலநாள் த்த ெபான் இணர்ேவங்ைக மைலமார் இ உம் ஏமம் சல் தல்நாளிேல த்த ெபான்ேபா ங் ெகாத்திைன ைடய ேவங்ைகப் ைவச்சூ தற்கு
மகளிர்

ெயன்

ேவங்ைகவைளந்
307. கன்

கூப்பி ம் ஏமத்ைத ைடயஆரவார ம்,
ைவக் ெகா த்த ன்,அச்சந்தீர்த்த

அைரபட்ட 4கய தைலமட பி

- கன்

செலன்றார்.

வயிற்றிேல ண்டான ெமல்

ய

தைலயிைன ைடயமடப்பத்ைத ைடய பி ைய,
308. வ க்கு வரம்பாகிய 5கணவன் ஓம்ப ன் - வ க்கு
-----------1 ஒ த்தல் - யாைனத்தைலவன் ; க த்.46 : 3, ந; அகநா. 78 : 4, உைர.
2தைலைமவாய்ந்த ஆண்யாைனைய யாைனத்தைலவெனனக்கூ தல் மர ;
"ஊதத், தைலவேன ெயாத் ப் ெபா ந்த சந்திர ைசலம் "(கம்ப.
வைரக்காட்சி .7) ;ஏந்தெலன ம் கூறப்ப ம் ; "இ ங்களிற்றினநிைரேயந்தல் "(கு ந்.
180 : 2).
3 ெந நல். 172, குறிப் ைர.
4 கய : ெமன்ைமைய
5 கணவெனன்ப

ணர்த்

ாிச்ெசால்; ெதால். உாி. சூ. 24.

அஃறிைணயாண்பற்ெபா ளி

ம்வழங்கும் ; "மாயா ேவட்டம்

ேபாகிய கணவன்,ெபாய்யா மரபிற் பிண நிைனந்திரங்கும் "(நற்.103 : 7 - 8) ;
"வங்காக் கடந்த ெசங்காற் ேபைட, ெயழா

ற ழ்ந்ெதனக் கணவற் காணா

"(கு ந்.

151 : 1 -2)
---------------ஓெரல்ைலயாகிய 1களி

2கவழந்ேத க்ெகா த் ப்பா காத் ப் ேபாைகயினாேல,
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309. ஒள் ேகழ் வய

பாய்ந்ெதன -அப்ேபாக்கிைனக்குறித்

ஒள்ளிய நிறத்ைத ைடய வ ய

ஒளித்தி ந்

பாய்ந்ததாக,

309 - 10. கிைளெயா ெந வைர இயம் ம்இ உமிழ் தழங்கு குரல் - அப்பி
தன்சுற்றத்ேதாேடெந யமைலயிடத்ேத கூப்பி ம் இ ேயாைசேபா ம்
ழங்குங்குர
இ

ம்,

மிழ்ந்த ஓைசைய ஆகுெபயரான்உமிழ் என்றார்.

311. ைக ேகாள் மறந்த க

விரல் மந்தி- பார்ப்ைபத் தன் ைகயால் த விக்ேகாடைல

மறந்தகாிய விரைல ைடய மந்தி,
312. அ

விடர்

ழ்ந்த தன் கல்லாபார்ப்பிற்கு - எ த்தற்கு அாிய ஆழ்ந்த

ைழயிேல ழ்ந்தி ந்த தன்குட் க்கு,
கல்லாைம - 3 தனக்குாியெதாழிைலக்கல்லாைம.
313 - 4. றி ேமய் யாக்ைககிைளெயா
வன்றி சி ைம உற்ற கைளயா சல் –
தளிைர ேமய்ந் வளர்ந்த வ விைன ைடய சுற்றத்ேதாேட ெந ங்கி ேநாய்மிக்க
விலக்கப்படாத ஆரவார ம்,
315 - 6. கைல ைக அற்ற காண் இன் ெந வைர நிைலெபய் இட்ட மால்
ெநறியாக - சுக்கைலஏற
யாெதன் ெசயலற்ற காட்சியினிய உயர்ந்தவைரயிேல
நிைலேப ண்டாகக் கூட்

நட்ட 4கண்ேணணிேயவழியாகச்ெசன் ,

------1 களி

பி க்குக் கவளந்ேத க்ெகா த்தல்; "கயந்தைல மடப்பி

கைளஇயர், ெப ங்களி

ெதாைலத்த

யங்குபசி

டத்தா ேளாைம "(நற்.137 : 6 - 7) ; "பி பசி

கைளஇய ெப ங்ைக ேவழ, ெமன்சிைனயாஅம்பிளக்கும் "(கு ந். 37 : 2 - 3) ;
"யாைனதன்,ெகான்ம ப் ெபா யக் குத்திச் சினஞ்சிறந், தின்னாேவனி
யார,

ளிசிைன யாஅத் ப் ெபாளிபிளந்

ன் ைண

ட்ட "(அகநா. 335 : 4 - 7) ;

"க த்த ைலச்சூற்பி க்குக் கார்யாைன சந்தம், இ த் க்ைக நீட் மீங் ேகாேய",
"சந்தனப் ம் ைபந்தைழையச் ெசந்ேதனிற்ேறாய்த்தி யாைன, மந்த மடப்பி யின்
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வாய்க்ெகா ப்ப "(ஈங்ேகாய். 23, 38) ; "வைரெசய் மாக்களி றிளெவதிர் வளர் ைள
யைளமிகு ேதன்ேறாய்த் ப்,பிரச வாாிதன் னிளம்பி க் க ள்ெச ம்
பி தி"(ெபாியதி ெமாழி, 1. 2 : 5)
2 கவழம் : "கவழக் களிப்பியன்மால்யாைன "(திைணமாைல. 42)
3 தனக்குாிய ெதாழிலாவ
4 கண்ேணணியாவ
அைமத் ள்ள

க

ங்கில் ;உச்சியி

தாயின்மார்ைபஇ கப் பற் தல்.
க்களிேலேயஅ ைவத்

ஏறிச்ெசல்

ம்ப

ள்ள ேதனிறாைல அழிக்கும்

----------317. ெப

பயன் ெதாகுத்த ேதம்ெகாள் ெகாள்ைள - ெபாியபய

1ேதனீத்திரட் ைவத்த ேதைனயழித் க்ெகாண்டெகாள்ைளயா

ண்டாகத்
ண்டான ஆரவார ம்,

318 - 9. [ அ ங்கு ம் ெபறிந்த கானவ வைக, தி ந் ேவ லண்ணற்கு வி ந்திைற
சான்ெமன :]
தி ந்
நன்ன

ேவல் அண்ணற்கு வி ந் இைற சான்ெமன - தி ந் ம் ேவ ைன ைடய
க்குப் திதாகக்ெகா த்தற்கு 2 இவற்றிற் ைகக்ெகாண்டெபா ள்கள்

அைம ெமனக் க திச்ெசன் ,
அ

கு ம் எறிந்த கானவர் உவைக -அழித்தற்கு அாிய 3கு ம் கைள யழித்த

கானவர்மகிழ்ச்சியி
320 - 22. நற

ண்டான ஆரவார ம்,

நாட்ெசய்த குறவர் தம்ெபண் ெரா

மான்ேதால் சி பைற கல்ெலன

கறங்கவான் ேதாய் மீமிைச அய ம் 4 குரைவ - 5நறைவ நாட்காலத்ேதகு த்த குறவர்
தம்ெபண் ேராேட கூ மான்ேறால் ேபார்த்த சி பைற கல்ெலன் ம்
ஓைசபடெவா ப்ப வாைனத் தீண் ம் உச்சி மைலயிேல ஆ ங் குரைவக்கூத்தின்
ஆரவார ம்,
323 - 4. [ நல்ெலழி ென ந்ேதாிய வந் தன்ன, கல்யா ெறா க்கும் விடர் ழங்
கிரங்கிைச:] நல் எழில் ெந ேதர் இய வந்தன்ன ஒ க்கும் கல்யா விடர் ழங்கு
இரங்கு இைச - நல்ல அழகிைன ைடயெந ய ேதர்கள் வழியிேல ஓ வந்த
தன்ைமயவாக ஒ க்கும் கல் ன்ேமல்வ ம் யா கள் ைழஞ்சுகளிேல ழ்ந் மாறா
ெதா க்கும் ஓைச ம்,
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325- 7. ெந சுழி பட்ட க ங்கண் ேவழத் உர
பிணிமார் விர ெமாழி பயிற் ம் பாகர்

சினம் தணித்

ெப

ெவளில்

ெபா ட் ச் ெசங்குத்தான மைலயிேலறிச் ெசல்வதற்குஅதன் அய ல் இவ்விரண்
ங்கில்கைளக்கூட் நி த்தியைமப்ப வழக்கம்.
-------1 "உய்த்தீட் ந் ேதனீ "(நால .10)
2 இவற்றில் - இச்சிற்றரண்களில்.
3 கு ம் - பைகவர் தங்கும் சிற்றரண்.
4 குரைவ இ பாலா ம் விரவி ஆ வதாத ன்,குறவர் தம் ெபண் ெரா
குரைவ ெயன்றார் ;"ெபண் ெரா
"வியலைற வாிக்கு

விைரஇ, ம கிற்

அய ங்

ங்குஞ் சி கு ப்பாக்கத் ",

ன்றிற் குறவர், மைன திர் மகளிெரா

குரைவ

ங்கும்"(அகநா.118 : 3 - 4, 232 : 9 - 10) ; "மாயவன்றன்
ன்னிெனா ம்வாிவைளக்ைகப் பின்ைனெயா ம்,...............தாெத மன்றத்தா ங்
குரைவேயா தக ைடத்ேத"(சிலப். 17); "மாமணி வண்ண

ந் தம்

ம் பிஞ்ைஞ ,

மா ய குரைவயிஃ "(மணி. 19 : 65 - 6)
5 "நாட்கள்

ண்

"( றநா.123 : 1)

------------ஓைத - காட்டாற்றின்ெந யசுழியிேல ழ்ந் அகப்பட்ட த கண்ைமைய ைடய
யாைனயின வ ய சினத்ைதத் தணியப் பண்ணிப் ெபாிய கம்பத்திேல ேசர்த்தற்குத்
தமேதவற்ெறாழிைலச் ெசய்தற்குக் காரணமான 1ேபச்சுக்கைளப்ேபசி அவற்றிேல
பயிலப் பண்
328 - 9. ஒ
ஒ

க்கும்

ம் பாக ைடய ஆரவார ம்,
கைழ தட்ைட ைட நர் னந்ெதா ம் கிளி க

மகளிர் விளி ப

ங்கிலாற் ெசய்த 2தட்ைடையப் ைடத் ப் னங்கேடா ம் கிளிைய

ேயாட் கின்ற மகளிர் கூப்பி தலாற்பிறந்த ஆரவார ம்,
330. இனத்தின் தீர்ந்த

ளங்கு 3இமில்நல் ஏ

- நிைரயினின் ம் ெபயர்ந்த

அைச ம் 3குட்ேடற்றிைன ைடயஇடப ம்,
331. மைல தைலவந்த மைரயான் கதழ்விைட - எக்கால ம் ேபார் ெசய்
ேபார்த்ெதாழில்தன்னிடத்திேல ைகவந்த மைரயானின

விைரந்த ஏ ம்,

சல் -
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332 - 5. [ மாறா ைமந்தி

படத் தாக்கிக்,ேகாவலர் குறவேராெடா ங்கிையந்

தார்ப்ப, வள்ளிதழ்க்குளவி ங் குறிஞ்சி ங் குைழய, நல்ேல
கல்ெலன்கம்பைல :]
ேகாவலர் குறவேரா

ஒ ங்கு இையந் ஆர்ப்ப -

குறிஞ்சிநிலத்திற்குறவ ம் ேசரக்கூ

ெபா உங்

ல்ைலநிலத்திற் ேகாவல ம்

ெவன்றதன் ெவற்றி ேதான்ற ஆரவாாிக்கும்ப ,

மாறா ைமந்தின் ஊ பட தாக்கி ெப உம்கல்ெலன் கம்பைல கிடாத
வ
டேன ண் ண்டாம்ப
ட் ப்ெபா ம் கல்ெலன்கின்ற ஓைசைய ைடய
ஆரவார ம்,
ஏ ம் விைட ம் ஆர்ப்பப் ெபா உம்கம்பைல ெயன்க.
நல் ஏ வள் இதழ் குளவி ம்குறிஞ்சி ம் குைழய ெபா உம் கம்பைல எ ைமேய கள்வளவிய இதைழ ைடய குளவி ம் குறிஞ்சி ம் வா ம்ப தம்மிற்
ெபா கின்ற ஆரவார ம்,
336 - 9. [ காந்தட்

ப்பிற் கமழ்மடேலாச்சி, வண்ேகாட் பலவின் சுைளவிைள

தீம்பழ, ண் ப மிச்சிற் காழ்பயன் ெகாண்மார், கன் கடாஅ
ேராைத :]
வள் ேகாள் பலவின் விைள தீ பழம்சுைள உண் ப
ெகாண்மார் -வளவிய குைலகைள ைடய பலாவின

க்கு மகாஅ

மிச்சில் காழ் பயன்
ற்றின

---------1 இப்ேபச்சுக்கைள,
2 தட்ைடயாவ
ஓைச ண்டாகும்ப

ல்ைலப். 35 -குறிப் ைரயால் அறியலாம்.

ங்கிைலக் கு க்ேகந க்கிப் பலவாகப்பிளந்
ஒன்றிேலதட் ங்க வி (குறிஞ்சி. 43 - 4, ந.)

3 இமில் , குட்ேட
ேதான் ம்ஓ
ப் .

- இடபத்தி

ைடய ன்

கின் ேமல் உ ண்

ப த் த்

------------இனிய பழத்திற்சுைளைய வி ம்பிேனாெரல்லா ம் தின்
மிைகயான பழத்தின் விைதையப் பயன்ேகாடற்கு,

கீழ் ழ்ந்

கிடக்கும்
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கன் காந்தள்
ப்பின் கமழ்மடல் ஓச்சி கடா
க்கும் மகார் ஓைத – கன் கைளப்
பிைணத் க் காந்தளின
ப் ப் ேபா ம் கம கின்ற மடலாேல ய த் க்
கடாவி ம் பிள்ைளக

ைடய ஆரவரா ம்,

340. 1[மைழகண் டன்ன வாைலெதா ெஞேரெரன :]
341. [ கைழகண்

ைடக்குங் க ம்பி ேனத்த ம்:] க ம்பின் கைழ கண்உைடக்கும்

ஏத்த ம் -க ம்பின்ேகாைலச் சா ெகாள்
342. திைன கு

ம் ஆைலயின் ஓைச ம்,

மகளிர் இைச ப வள்ைள ம் - திைனையக் 2கு கின்ற

மகளி ைடயஇைசமிகுகின்ற 3 வள்ைளப்பாட் ம்,
343 - 4. ேசம் ம் மஞ்ச ம் ஓம்பினர்காப்ேபார் 4 பன்றி பைற ம் – ேசம்ைப ம்
மஞ்சைள ம் விைதத் வளர்ந்தபின் பன்றி கிழங்கு அகழாமற் காப்ேபா ைடய
பன்றிக்குக் ெகாட் ம் பைறேயாைச ம்,
குன்

அகம் சிலம் ம் - இவ்ேவாைசகளால்மைலயிடத்ெத ம் எதிெரா

345. என்ற இவ்வைனத் ம் - என் யான்கூறிய இவ்ெவல்லா ஓைசக
345- [ இையந்ெதா ங் கீண்

:]ஒ ங்கு இையந்

ஈண்

ம்,
ம்,

- ேசரப்ெபா ந்தித்

திரளப்பட் ,
346. [ அவல

மிைசய ந்

வன்றி – தாழ்வைரயி
ஓைசக

வன்றிப்பல டன் :] அவல ம் மிைசய ம் பல உடன்

ள்ளன ம் உச்சிமைலயி

ள்ளன மாகிய ஒழிந்த பல

ம் ேசர ெந ங்குைகயினாேல,

347 - 8. [ அலைகத் தவிர்த்த ெவண்ண ந்திறந்த, மைலப
எண் அ திறத்தஅலைக தவிர்த்த மைல ப கடாம் மாதிரத்

கடாஅ மாதிரத் தியம்ப :]
இயம்ப -எண் தற்கு

அாிதாகிய கூ பாட்ைட ைடயவாைகயினாேலஎண்ைணெயாழிந்த 5மைலகளாகிய
யாைனக்கு உண்டாகின்றெவா திைசகெளல்லாெமா ப்ப,
கடாம், ஆகுெபயராய் அதனாற்பிறந்தஓைசைய ணர்த்திற் .
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வாிநிழ
பாட

ப்பின் (290) இன்னிைச ம்(296)

ம் (304)

ச

ம் (306)குர

ம் (310)

ச

ச

ம் (299) அ ைக ம் (301)

ம் (314) ெகாள்ைள ம் (317)

உவைக ம்(318) குரைவ ம் (322) இைச ம் (324) ஓைத ம் (327)

ச

ம்(329)

கம்பைல ம் (335) ஓைத ம் (339) ஏத்த ம் (345) குன்றகச்சிலம் ம்(344)
ஒ ங்கிையந்தீண்டப்பட்

(345) ஒழிந்த ஓைசக

மைலகளாகிய யாைனக்குண்டாகின்றெவா

ம் வன் ைகயினாேல (346)

(348) பலதிறம்ெபயர்பைவ (291)

மாதிரத்தியம்ப(348) அவற்ைறக் ேகட்குவிர் (291) என

க்க.

--------1 இதற்கு உைர கிைடத்தில

; ேமகத்ைதக்கண்டாெலாத்த ெகாட் ல்கள்ேதா ம்

விைரவாக ெவன்க; ஆைல : ஆகுெபயர் ; (ெப ம்பாண். 260 - 61, ந.)
2 கு கின்ற - குத் கின்ற.
3 வள்ைளப்பாட்
4இ

- உலக்ைகப்பாட் .

குடப்பைறெயன ம் வழங்கும் ;"பன்றிப் பைறேய குடப்பைற யாகும்"

(பிங்கல.1518)
5 மைலப . 572, குறிப் ைர.
-----------இ ப்பிற் (290) ேகட்குவிர் (291) என்க.
மைலக்கு யாைனைய உவமித்

அதன்கட்பிறந்த ஓைசையக் கடாெமனச்

சிறப்பித்தவதனால், இப்பாட் ற்கு மைலப கடாெமன்

ெபயர் கூறினார்.

349 - 51. [கு உக் கட் பிைணயற் ேகாைதமகளிர் -

ழ த் யிலறியா விய

ளாங்கண், விழவினற்றவன் வியன்கண் ெவற்ேப :]
அவன் வியன் கண் ெவற் - அந்நன்ன

ைடயஅகன்ற இடத்ைத ைடய மைல,

கு உ கண் பிைணயல் ேகாைத மளிர் -பலநிறம் ெபா ந்தின
இடத்ைத ைடயதாகிய பிைணத்தைல ைடய மாைலயிைன ைடய மகளிர் ஆடற்கு
ஏற்ற,
ழ
கண்

யில் அறியா விய

ள் ஆங்கண்விழவின் அற்

-

ழ

றக்கமறியாத அகன்ற ஊாிடத் க்ெகாண்டதி நாைளெயாத் ச் சிறந்தி க்கும் ;
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352 - 3. கண் தண்ெணன கண் ம் ேகட் ம்உண்டற்கு இனிய பல பாராட்

ம் -

காண்டற்கு இனியவற்ைறக்1கண்குளிரக்கண் ம்
ேகட்கப்ப வனவற்ைறச்ெசவிகுளிரக்ேகட் ம் உண்டற்கு இனிய பல
உண கைளக்ெகாண்டா

ண் ம்,

354 - 5. [ இன் ம் வ வ தாக நமக்ெகனத்,ெதான் ைற மரபினி ராகி :] நமக்கு
இன் ம் வ வதாகஎன ெதால் ைற மரபினிர் ஆகி - நமக்கு ேம ம்
இந் கர்ச்சிஉண்டாவதாகெவன் வி ம்பிப் பைழய உறவான
மக்கைளப்ேபா

ம் ைறைமயிைன ைடயிராய்ச் சில நாள் தாங்கி,

355- 6. பல மாண் ெச

மிக்கு க

ம் தி ஆர் மார்பின் - பலவாய் மாட்சிைமப்பட்ட

2வஞ்சி த யேபார்த்ெதாழில் மிக்குநடத்தலாேல உலகம் க ந் தி மகள்
நிைறந்தி ந்தமார்பிைன ைடய நன்ன

ைடய,

----------1 "கரங்கூப்பிக் கண்குளிரக்கண்

"(

கு, இ திெவண்பா, 9)

2 வஞ்சி - ேபார்ெசய்தற்குப்பைகவர்ேமற்ெசல்

தல்.

-------------357. உ ம் உர

க விய ெப மைல பிற்பட- உ ேம

ெதாகுதிைய ைடய ெபாியமைல

ழங்குந்

மக்குப்பின்னாம்ப ,

358 - 9. இ ம்
கஞ ய இன் குரல் விற யர்ந கார் அ க்கத் குறிஞ்சி பா
அதிசயம் ெந ங்கின இனிய யாைழ ைடய விறல்பட ஆ மகளிர் நறியகாிய
பக்கமைலயிேல குறிஞ்சிெயன்

–

ம் பண்ைணப்பாட,

குரல் : ஆகுெபயர். பா , பாடெவன்க.
360. ைக ெதா
ைகயாேல ெதா
ண்

உ பரவி பழிச்சினிர்கழிமின் - நீ ம் ஆண் ைற ம் ெதய்வங்கைளக்
எம் குைற
த்தால் மக்கு இைவ த
ெமன் பர க்கடன்

வாழ்த்திப் ேபா ர் ;
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மரபினிராகிப் (355) பா ப் (359) பழிச்சி(360) மைல பிற்படக் (357) கழிமின் (360)
என்க.
361. [ ைமப

மாமைலப் ப

மைல - சூல் திர்வதற்கு

வ ற்ெபாங்கி :] ப

ன் 1 எஃகு

வ ன் ெபாங்கி ைம ப

பஞ்சிேபாலப்ெபாங்கிச் ெசன்

மா

கார்காலம்

வ மள ம் ேமகம் கிடக்கும்ெபாிய மைலயிடத்தில்,
362. ைக ேதாய்

அன்ன கார் மைழ ெதா தி- ைக ெசன்

தன்ைமையெயாத்த அ
363.

உய் அன்ன

பி க்குந்

குதைல ைடயகாிய ேமகத்திரள்,
வைல

வற்ற ன் -வ யத்

வினாெலாத்த

வைலகைளத்

ைகயினாேல,
364. ேதஎம் ேதறா க

பாி க ம்ெபா - திைசகைளத்

ணிந்

ெகாள்ளமாட்டாத

க ய ெசலவிைன ைடயசுற்றத்ேதாேட,
365. காஅய் ெகாண்ட

ம் இயம் ெதாய்படாமல்- காவிக்ெகாண்ட

ம் ைடய

வாச்சியங்கள் நைனயாதப ,
366. கூவல் அன்ன விடரகம் குமின் -கிண கள்ேபான்ற 2
ைழஞ்சுகளிடத்ேத கு ர்,
367. இ

கல் இகுப்பத்

இ

வைர ேசரா - ெபாிய கல் ன

திரட்சியினிடத்

றிந் நின்றமைலகைளச்ேசராேத,
368 - 72. [ குன்றிடம் பட்ட வாாிடர வத் , நின்

ேநாக்கி

ங் கண்வாள் ெவௗ ,

மண்கைன ழவின் றைலக்ேகால் ெகாண் , தண் கா லாகத் தளர்தேலாம்பி,
ன்றினிர் கழிமி
தவப் பலேவ :]
நின்

கண் ேநாக்கி

கண்ணாற்பார்க்கி

ம் வாள்ெவௗ ம் (369) இடம் பட்ட குன்

(368) - நின்

ம்3கண்ணிெனாளிையத் தன் அழகாேலவாங்கிக்ெகாள்

இட ண்டாகிய மைலயில், உம்ைம : அவற்ைற கர மனத்தாற் க தின்
அம்மனத்ைத ம் வாங்கிக் ெகாள் ெமன எச்ச ம்ைம.

ம்
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-------1 எஃகு பஞ்சி - பன்னியபஞ்சு ; நற்.247 : 4
2

ைழஞ்சு - குைக.

3 ம ைரக். 343 - 5, அகநா. 217: 2, குறிப் ைர.
-------------அ

இடர் அ வத்

(368) ஊ

தவ பல (372)- ெபா த்தற்கு அாிய வ த்தத்ைதச்

ெசய் ம்குழிகளிடத் ப் பிறக்கும் இைட
மண் கைன

கள் மிகப்பல ;அவற்ைற,

ழவின் தைல (370) தண் காலாக (371) ெகாண்

மார்ச்சைனெசறிந்த

ழவிடத்திற்காமரத்ைத

(370) -

மக்குக் காலாக வாங்கிக்ெகாண் ,

தளர்தல் ஓம்பி (371) ேகால் (370) ஊன்றினிர்கழிமின் (372) - அ
உள்ேளவி தைலப் பாிகாித்

அத்தண்டாகியேகாைல ஊன்றிப் ேபாவிர் ;

373. அயில் காய்ந்தன்ன கூர் கல்பாைற - ேவல்காய்ந்தாற் ேபா

ம் 1கு மிக்

கூர்ங்கற்கைள ைடய பாைறயில்,
374. ெவயில் றந்த உம் இன்னல் இயக்கத்

- குளிர்ச்சி வாராமல் ெவயில்

பா காக்கும் இன்னாைம ெசய் ம் வழியிடத்திற்ேபாம்ெபா
375. கதிர் சினம் தணிந்த அமயத் கழிமின் - ஞாயி

,

2 சினம் மாறின

அந்திப்ெபா திேலேபா ர் ;
376 - 8. [ உைரெசல ெவ த்தவவ னீங்காச்சுற்றெமா , ைர தவ
மைழம ள் பஃேறா,லரசுநிைல தளர்க்கு ம ப்ப
உைர ெசல ெவ த்த அவன் நீங்காசுற்றெமா
3ேதால்அ ப்ப ம் உைடய - கழ் பரக்கும்ப

ைடய :]
ைர தவ உயாிய மைழ ம ள் பல்

ெசறிந்த நன்ன

தைலவேராேட உயர்ச்சி மிக யர்ந்த 4ேமகெமன்
திரைள ைடயஅரண்கைள ம் அவ்வழி ைடய ;

யாிய

ம

ைடயநீங்காத பைடத்

ம் பல யாைனத்
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அரசு நிைல தளர்க்கும் அ ப்பம் -ெபாரவந்த அரசர் நிைல ைடைமையக் ெக க்கும்
அரண்,
379. பின்னி அன்ன பிணங்கு அாில் ைழ ெதா ம் - அவ்வரண்களிற்
பின்னிைவத்தாெலாத்தெக பிணங்கின சி காட்ைட ைடய சிறிய வழிகேடா ம்,
------------1 "பாத்தி யன்ன கு மிக் கூர்ங்கல்"(அகநா. 5 : 13)
2 சினம் : "காய்சினந் தவிரா கட ர் ெப த , ஞாயி "( றநா. 59 : 5 - 6)
என்றவிடத் ச்சினெமன்பதற்கு ெவம்ைமெயனப் ெபா ள் கூ வர்அத ைரயாசிாியர்.
3 "மைழெயன ம
ம்பஃேறால் "( றநா. 17 : 34) என் மிடத் த்
ேதாெலன்பதற்குப்பாிைசெயனப் ெபா ள்கூ வர் அத ைரயாசிாியர்.
4 மைலப . 530, குறிப் ைர.
-----------380 - 83. ன்ேனான் வாங்கிய க விைச கைண ேகால் இன் இைச நல் யாழ்
பத்த ம் விசி பிணி மண் ஆர் ழவின் கண் ம் ஓம்பிப் ைக பிணி விடா ைபபய
கழிமின் - ன்ேபாகின்றவன் கத்தில யாமல் வாங்கிவிட்ட க யவிைசைய ைடய
திரண்டேகால் இனிய இைசையத் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட நல்ல யாழின் பத்தைர ம்
வ த் க் கட் ன மார்ச்சைன ெசறிந்த ழவின்கண்ைண ம் ெகடாதப காத்
அவைனக் கரம்பி த் க் ேகாடைல விடாேத ெமல்லெமல்லப் ேபா ர் ;
நா காணனந்தைல (270)

தல் இத் ைண ம் மைல (69) கூறிற் . இவ்விடத்

யாற்றின்றன்ைம ம் (62) ேசரக்கூறினார்.
384. களி

மைலந்தன்ன கண் கூ

ெபா தாெலாத்த ஒன்றினிடத்ேத ஒன்

கல் - யாைனகள் தம்மிற் ேசர்ந்
கூ ெந ங்கின கல் டத்ேத,

385. தளி ெபாழி கானம் தைல தவ பலேவ - மைழெபய்கின்ற கா கள் அவ்விடத்
மிகப்பல ;
386 - 7. ஒன்னா ெதவ்வர் உைல இடத்
உைட மறவர் - ஏவல் ெபா ந்தாத பைகவர்

ஆர்த்ெதன நல் வழி ெகா த்த நாண்
கிட்ட அளவிேல தம ெவற்றிேதான்ற

ஆரவாாித்தாராக, அ ெபாறாமல் இவ்விடம் உயிர்ெகா த்தற்கு நல்லகாலெமன்
மீண்

உயிைரக்ெகா த்த நாணத்ைத ைடய மறவ ைடய,
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388 - 9. ெசல்லா நல் இைச ெபயெரா நட்ட கல் ஏசு கவைல எண்
ெகடாத நல்ல கழிைன ைடய ெபயர்கைள எ தி நட்டகற்கள்
கிட் ப்ேபானவைர இக ம் பலவழிகள் எண்
390 - 91. இன் உ

ரற்ைக

ம் பாட்

தல் மிகும்ப

வி ப்பாக ெதான்

மிக பலேவ -

பலவாயி க்கும் ;
ஒ கும் மரபின்

ம்

ம ப் 1இகுத்
ைனமின் - இன்பமிகுகின்ற தாளத்திைன ைடய ம் ைடய
பாட் அந்ந கல் ல் ெதய்வத்திற்கு வி ப்பமாகப் பழைமநடக்கின்ற
ைறைமயிைன ைடய

ம் ைடய யாைழவாசித்

விைரயப் ேபாவிர் ;

ம ப் : ஆகுெபயர்.
392 - 3. பண் நற்கு அறியா லம் ெபயர்
விர் சந் நீவி ல்
ந் இ மின் ற்காலம் நன்ைமயறியாத தீயநிலத்ைத வழியறியா மற்ேபாய் மீண் வந்த
தியவர்கள் பின்வ கின்றவர்க ம் அவ்வா ேபாய் மீளாதப பலவழிக ங்கூ ன
சந்திையக் ைகயாேல

ைடத்

அைடயாளமாக ஊகம் ல்ைல

ந்திட்

ைவப்பீர் ;

நற்கு ; நன்கின் விகாரம்.
கானம் பல (385) ; ஆண் க் கல் (389) நட்ட (388) கவைல பல (389) ; அக்கல் ற்கு
ம ப்பிகுத் த்
எனக்கூட் க.

ைனமின் (391) ; அப்ெபா

விர் (392) ல்

ந்தி மின் (393)

----------1 இகுத்தல் - ஒ த்தல் ; மைலப . 352, ந.
------------394. ெசல்

ம் ேதஎத்

- நீங்கள் ேபாம் ேதசத்திேல,

394 - 6. [ ெபயர்ம ங் கறிமார், கல்ெலறிந் ெத திய நல்லைர மராஅத்த, கட
ேளாங்கிய காேடசு கவைல :]
கல் எறிந் ம ங்கு ெபயர் அறிமார் எ திய கட ள் - கல்ைல 1இடந் ெகாண்
அதனிடத்ேத இவ்வாேற ெபா
பட்ட இன்னாெனன் அவன் ெபயைர
உலகமறிவதற்கு எ திய கட ள்,
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நல் அைர மராத்த கட ள் - நல்ல அைரயிைன ைடய மராத்திடத்தனவாகிய
கட ள்.
என்ற , மராமரத்தின் நிழ ேல நட்ட கல்ெலன்றவா .
கட ள் ஓங்கிய கா

ஏசு கவைல - அக்கட ளின் ெதய்வத்தன்ைம மிக்க

தன்ெகா ைமயாற் பிறகா கைளயிக ம் பலவழிகளில்,
397 - 8. [ ஒட்டா தகன்ற ெவான்னாத் ெதவ்வர், சுட்
பலேவ :]
ஒட்டா

ம் பனிக்குஞ் சுரந்தவப்

அகன்ற ஒன்னா ெதவ்வர் சுரம் தவ பலேவ - நன்னைனப் ெபா ந்தாேத

நீங்கின அவன் ஏவற்குப் ெபா ந்தாத பைகவாி க்கும் அ நிலங்கள் மிகப்பல ;
இதனால் இக நர்ப்பிணிக்கும் ஆற்றல் (73) கூறினார்.
சுட்

ம் பனிக்கும் சுரம் - தத்த

ர்களிேலயி ந்

நிைனப்பி

ம்

தைலந ங்குவிக்குஞ் சுரம்,
399 - 400. ேதம் பாய் கண்ணி ேதர் சு 2கவி ைக ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்தி க்கும்
எனிேன - ேதன்ெசாாிகின்ற கண்ணியிைன ம் ேதைரச் சித ம் ெகா த் க்கவிந்த
ைகயிைன

ைடய 3தனக்ெகன்

ெசல்கின்ேறாெமன்

கூ

ஒ

ெபா

ம் ேபணாத நன்னைன நிைனத் ச்

ராயின்,

401 - 2. [ ேமம்பட 4ெவ த்தவன் ெறாஃறிைண
ர், ஆங்கன மற்ேற நம்ம
ேனார்க்ேக :] நம்மேனார்க்கு ஆங்கனம் ேமம்பட ெவ த்த அவன் ெதால் திைண
ர்
அற் - நம்ைமெயாக்கும் பாிசிலர்க்கு அப்பைகப் லம் எல்லா ர்களி ம் ேமலாம்ப
ெசல்வ ண்டான நன்ன ைடய பைழதாகிய உயர்ந்த ஒ க்கத்திைன ைடய
பைழய ர்கைள ெயாக்கும் ;
----------1 இடந்

- ெபயர்த் .

2 "ஆனாதீ ங் கவிைக ", "இைச விளங்கு கவிைக "( றநா. 54 : 7, 102 : 6) என்ற
இடங்களில் கவிைகெயன்பதற்கு இடக்கவிந்தைகெயன ைரெய
வர் அதன்
உைரயாசிாியர் ; "கலம்ெபயக் கவிந்த கழெறா த் தடக்ைகயின் "(மைலப . 577)
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3 ம ைரக். 146- ஆம் அ யின் உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.
4 ெசல்வத்ைதக் குறிக்கும் ெவ க்ைகெயன் ம் ெபய க்கும், இங்ேக
ெசல்வ ண்டான என் ெபா ள் ெசய்யப்பட்
க்கும்
-------------403. அைச ழி அைசஇ அஞ்சா

கழிமின்- இைளத்தவிடத்ேத யிைளப்பாறி

அஞ்சாமற் ேபா ர் ;
404 - 5.
ழிறந் :]
ஊழ் இறந் கைலநின்

ற ெவ த்ததன் ழ்பிைண ள்ளிக் , கைலநின் விளிக்குங் கான
உற ழ் தன் பிைண உள்ளி ெவ த்த கைல நின் விளிக்கும் கானம்
பாய்ைகயினாேல பட்ட தன் பிைணைய நிைனத் ெவ த்த

கூப்பி ம் அக்காட்ைட

406. சிைல ஒ

ைறைமப்படப்ேபாய்,

ெவாீஇய ெச கண் மைரவிைட - வில்

ன் ஓைசக்கு ெவ வின

சிவந்த கண்ைண ைடய மைரேய ,
407. தைல இ ம் கத ம் நா

ெகா

றவின் -

ட்பட்ட கு ங்காட் ேல

விைரந்ேதா ம் நா கின்ற ெகா கைள ைடய காட் டத் ,
408 - 9. ேவ
லம் படர்ந்த ஏ உைட இனத்த வைள ஆன் தீ பால் ேவற் ப் லங்களிேல ெசன் ேமய்ந்த ஏற்ைற ைடய நிைரயிடத்தனவாகிய
சங்குேபால் ெவள்ளிய பசுக்களின் இனிய பாைல,
409 - 10. 1 மிைள சூழ் ேகாவலர் வைளேயார் உவப்ப த வனர் ெசாாித ன் நிைரையக் காவல் சூழ்கின்ற இைடயர் வைளயிைன ைடய மகளிர் மனமகி ம்ப
ெகாண் வந்

ெசாாிைகயினாேல,

411 - 12. [ பலம்ெப நைசெயா பதிவயிற் றீர்ந்த ம், லம் ேச ணகலப்
வி
ராகுவிர் :] பலம் ெப நைசெயா
ம் பதிவயின் தீர்ந்த லம் ேசண் அகல
விர்
ஆகுவிர் - பலத்ைதப்ெபறேவண் ெமன் ம் ஆைச டேன ம் ைடய ஊாினின் ம்
ேபாந்தவ த்தம் விட் நீங்குைகயினாேல வி ந்தாந்தன்ைமைய ைடயிராகுவிர் ;
413 - 6. [ பகர்விர

ெநல் ன் பலவாி யன்ன, தகர் விர

விைரஇக், கல்ெலன் கடத்திைடக் கட

னிைரக்கும், பல்யாட்

ைவ ெவள்ைளெயா
னநிைர :] பகர் பல
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விர ெநல் ன் அாி அன்ன தகர் விர
ைவ ெவள்ைளெயா விைரஇ கல்ெலன்
கடத்திைட கட ன் இைரக்கும் பல்யாட் இனம் நிைர - பண்டம்விற்ற
பல ங்கூ ெநல் ன் அாிசிையெயாத்தனவாகக் கிடாய்விர கின்ற ெசம்மறித்திரள்
ெவள்யாட்
ெவ த்த ெவன் ஞ் ெசால் ற்கும் இைய ஏேத ம் உண்ேடாெவன்ப
ஆராய்ச்சிக் குாிய
டேன கலந் கல்ெலன்கிற ஓைசைய ைடய காட் டத்ேத கடல் ேபாேல
ெயா க்கும் பல யாட் னினங்கைள ைடய திரள்களிேல,
--------1 "மிைளசூழ் ேகாவலாி க்ைக "(சிலப். 16 : 4)
--------------பகர்ெநல் : விைனத்ெதாைக,
416. எல் னிர் கிேன - இராக்காலத்ைத ைடயிராய்ச்ெசால் ன்,
மனத்ேத அக்காலத்ைதக் க
417. பா

த ன்,உைடைமயாயிற் .

ம் மிதைவ ம் பண்ணா

ெப குவிர் - பா

ம் பாற்ேசா ம்

மக்ெகன்

சைமயாமல் தமக்குச் சைமத்தி ந்தவற்ைறப் ெப குவிர் ;
418.

ய் மயிர் அடக்கிய ேசக்ைக அன்ன -ெமல்

ய தைலமயிாிைன ைடய

ேசணமிட்ட ப க்ைகையெயாத்த,
419. ெமய் உாித்

இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி - 1ஆ களின் ெமய்ைய ாித்

ஒன்றாகத்ைதத்த வார்மிதித்த ேதாற்ப க்ைகயிேல,
420. தீ

ைணயாக ேசந்தனிர் கழிமின் - ெகா ய விலங்குகள் வாராதப

ஒளித்த ெந ப் த்
421 - 2. 3கூப்பி

2இைடயர்

ைணயாகத் தங்கிப் ேபாவிர் ;
கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் ெகா

வில் கூளியர் கூைவ காணின் -

கூப்பிடாத அவ்ெவல்ைலையக் 4 கூவாநிற்கும் கூாிய நல்ல அம்பிைன ம்
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ெகா யவில் ைன

ைடய நா காக்கும் ேவட ைடய திரைளக்

கண்டீராயின்,அவர்க

க்கு,

423 - 4. ப ேயார் ேதய்த்த பணி இல் ஆண்ைம ெகா ேயாள் கணவன் படர்ந்திகும்
எனிேன - தன்ைன வணங்காதாைர அழித்த தாழ்ச்சியில்லாத பைகவைர
ஆ

ந்தன்ைமயிைன ைடய நன்னைன நிைனத் ப் ேபாகின்ேறாெமன்

கூறின்,

ெகா ேயாள் கணவன் - ெகா யிைன ைடேயாள் கணவன் ; இதனால் அவன்ேதவி
கற் மிகுதி கூறினார்.
5இ

நன்னெனன்

ம் ெபா ட்டாய் நின்ற .

425 - 6த
ம் கிழங்கும் 6தண் னர் தாீஇ ஓம் நர் அல்ல
தைசகைள ம் கிழங்குகைள ம் ம்ைம ந ந்
தின்னப்பண்ணிப் பா காப்பாரல்ல

உடற் நர் இல்ைல -

வ த் வார்களில்ைல ; அவற்ைற

கர்ந் ,

---------1 'கிடாயி

ைடய ேதால்கைளப் பாயலாக ைடய

திேயான் ' (ெப ம்பாண்.

151, ந.)
2 "கைடேகாற் சி தீ யைடய மாட் த், திண்கா
ண்பஃ வைல ெயா திற நைனப்பத், தண் கா

றியன் பாைனயனகல,
ன்றிய தனி நிைல யிைடயன்

"(அகநா. 274 : 5 - 8)
3 கூப்பி
வளர்ந்தெந

- ஓெரல்ைல ; "நாக்கு க் கூப்பி வளர்ந்
நாக்க

", " க்கூப்பி

ெகாண்டாய் "(சிதம்பர. ேசாமநாத. 21, 34 )

4 (பி-ம்.) ' கடாவாநிற்கும் '
5

கு. 6, குறிப் ைர.

6 "தண்

- பலகாலைலத்

"(ெபா ந. 104, ந.)

----------427. ஆங்கு 1 வியம் ெகாண்மின் - அவ்விடத்

அவர் ேபாகச் ெசான்ன வழிைய

மக்கு வழியாகக் ெகாண் ேபாவிர் ;
அ

அதன் பண்ேப - அக்காட் ன் தன்ைம அத்தன்ைமத்தாயி க்கும் ;
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428. ேதன் பட மலர்ந்த மராஅ ெமல் இண ம் -ேத
ெமல் ய

ங்ெகாத் ம்,

429. உம்பல் அைகத்த ஒள்
2 யாம்

ண்டாக மலர்ந்த மராவின

றி யா ம் - யாைன றித்த ஒள்ளிய தளிர்கைள

ைடய

ம்,

430 - 31. [தளிெரா

மிைடந்த காம

கண்ணி, திரங்குமர னாாிற் ெபா யச் சூ

:]

திரங்கு மரல் நாாில் தளிெரா மிைடந்த 3 காம கண்ணி ெபா ய சூ - உலர்ந்த
மரல் நாாிேல தளிர்கேளாேட ெந ங்கக்கட் ன வி ப்பம் ம வின கண்ணிைய
அழகுெபறச் சூ ,
432.

ரம் கண் உைடந்த நடைவ தண்ெணன - ப க்ைகைய ைடய ேமட்

நிலத்திடம் விண்ட சி வழி மைழெபய்
433. உண்டனிர் ஆ
கந் ெகாண்

ெகாண்டனிர் கழிமின் - அந்நீைரக்கு த் க் குளித்

வழிக்கு

ேபாமின் ;

434 - 6. [ ெசவ்
சுவல்விைள ெநல்
ெச

குளி ைகயினாேல,

ேவங்ைக

ேவங்ைகப் வி னன்ன, ேவய்ெகா ளாிசி மிதைவ ெசாாிந்த,
னவைர ம் ளிங்கூழ் :]
வின் அன்ன அவைர -சிவந்த

க்கைள ைடய ேவங்ைகப்

விைனெயாத்த நிறத்ைத ைடய அவைரவிைத,
ேவய் ெகாள் அாிசி -

ங்கில் தன்னிடத்ேத ெகாண்ட அாிசி,

சுவல் விைள ெநல் ன் அாிசி - ேமட் நிலத்ேத விைளந்த ெநல் ன் அாிசி,
ெசாாிந்த மிதைவ ளியங்கூழ் -இவற்ைறப் ளிக்கைரத்த உைலயிேல ெசாாிந்
ஆக்கின குைழந்த ளியங்கூைழ,
437. அதற்கு இைட உழந்த
பகற்ெபா

வந்த

ம் வ த்தம்

ம் வ த்தம் ேபாம்ப ,

ட - இராக்காலத் , காட் டத் ப்
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438 - 9. [அக ளாங்கட் கழிமிைடந் தியற்றிய, ல்ேவய் குரம்ைபக் கு ெதா ம்
ெப குவிர் :] ஆங்கண் அக ள் கழி மிைடந் இயற்றிய ல் ேவய் குரம்ைப
கு ெதா ம் ெப குவிர் - அவ்விடத் அகன்ற ஊாிடத் க் கழிகளால் ெதற்றிப்
பண்ணின ல்லான் ேவய்ந்த கு ல்களி
கூைழ அற்கு ெப குவிெரன்க.

க்கும் கு களிடந்ேதா ம் ெப குவிர் ;

--------1 வியம் - ஏவல்.
2 (பி-ம்.) ' ஆச்சாவிற்
3 காம

:

ம் '

கு. 75, குறிப் ைர.

-----------440 - 43. [ ெபான்னைறந்தன்ன
மாக்கணமைல, தண்ெண
ெப குவிர் :]

ண்ேண ராிசி, ெவண்ெணறிந்தியற்றிய

ண்ணி

ள்ளீ டாக,வைசயினிர் ேசர்ப்பி னல்க

அைசயினிர் ேசப்பின் - இைளப்பாறி அவ்விடத்ேத சிலநாள் தங்கு

ம்

ராயின்,

ெபான் அைறந்தன்ன ண் ேநர் அாிசி ெவண்ெணறிந் இயற்றிய மா கண் அமைல
- ெபான்ைன ந க்கினாெலாத்த ண்ணிய ஒத்த அாிசிைய ெவள்ைளெயறிந்தாக்கின
காிய இடத்ைத ைடய ேசாற் த்த ைய,
தண்ெணன்

ண் இ

உள்ளீடாக அல்க

ெநய்வி ைத உள்ேள இட் ண்
444. விசயம் ெகாழித்த

ம்ப

ம் ெப குவிர் -தண்ெணன்ற

ண்ணிய

நாேடா ம் ெப குவிர் ;

ழி அன்ன- க ப் க் கட் ையக் ெகாழித்த

ெபா ையெயாத்த,
445. உண்

நர் த த்த இ

கராமல் த த்த இ த்தலால்

ண்

வைண - 1தன்ைன

ண்ணியதாகிய திைனப் 2பிண் ெயா ,

ேசப்பின் வைணேயாேட அமைலைய இ
ெப குவிெரன்க.
வைணேயாெடன ஓ

கர் வாைர ேவெறான்ைற

விாிக்க.

உள்ளீடாக அல்க

ம்
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446 - 7. ெநாய் மரம் விறகின் ெஞகிழி மாட்

பனி 3ேசண்நீங்க இனி

உடன்

ஞ்சி

- ெநாய்ய மரமாகிய விறகாலாக்கின 4கைடக்ெகாள்ளிைய எாித் ப் பனி
விட் நீங்கும்ப

இனிதாகச் ேசரத் ஞ்சி,

448. லாி வி யல் ள் ஓர்த்

கழிமின் - இராக்காலம் நீங்குதைல ைடய

வி யற்காலத்ேத நிமித்தம் பார்த் ப் ேபாவிர் ;
ள்ேளார்த்ெதன்றதற்குப் ட்களின் குரல்ேகட் ப் ேபா ெரன் மாம்.
இத் ைண ம் கான ம் (69) கானத்

ஆற்றின

நன்ைம ம் அைச நற் ல ம்

(67) வல்சி ம் (68) ேசரக்கூறினார்.
----------1 மைலப . 138-ஆம் அ யின் உைரைய ம் அதன் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க.
2 பிண்

- மா.

3 "ேசணீங்கிய - ைகவிட்

நீங்க "(ம ைரக். 198 , ந.)

4 கைடக்ெகாள்ளி : ெப ம்பாண்ள் 177 - 9, குறிப் ைர.
-------------449. ல் அைர காஞ்சி - ற்ெகன்ற அைரயிைன ைடய காஞ்சி மரத்திைன ம்,
னல் ெபா

1 தவின் - நீர்வந் ெபா கின்ற அ குகைள ம்,

450. ெமல் அவல் - ெமல் ய விைளநிலங்கைள ம்,
450 - 53. [ இ ந்த
பன்னா ணிற்பி

ர்ெதா

நல் யாழ்ப், பண்

ஞ் ேசந்தனிர் ெச

, நன் பல

ப்ெபயர்த் தன்ன கா ம் பள்ளி ம்,
ைடத்தவன் றண்பைண நாேட :]

கா ம் - ெபாழில்கைள ம்,
பள்ளி ம் - இைடச்ேசாிகைள

ைடய,

அவன் தண் பைண நாேட - நன்ன

ைடய குளிர்ந்த ம தநிலத்ைத ைடய நா ,
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பல் நாள் நிற்பி

ம் ேசந்தனிர் ெச

ஒ நாள் தங்கிப்ேபாகி
நல் யாழ் பண்

ம் நீர்

ம் இ ந்த ஊர்ெதா ம் - பலநாள் நிற்பி

கர் தற்குக் கு

நீங்காதி ந்த ஊர்கள் ேதா ம்,

ெபயர்த்தன்ன நல் பல உைடத்

- நல்ல யாழின் பண்ைண மாறி

வாசித்த தன்ைமயவாக நன்றாகிய பல ெபா ள்கைள ைடத்
காஞ்சி

த யவற்ைற உைடயநா

ம்

;

ஊர்ேதா ம் நன்பல ைடத்ெதன்க.

2பண் ஒன்ைனெயான்ெறாவ்வா இனிதாயி க்குமா ேபால
ஒன்ைறெயான்ெறாவ்வா இனிைம ைடயெவன்றார்.

க ம் ெபா ள்க

ம்

454 - 5. கண் ம பழனம் கமழ ைழஇ வைலேயார் தந்த இ சுவல் வாைள கண் ெந ங்கின ம தநிலத்ைதப் க்கள்நாற வைளத் ஆராய்ந் வைலைய சுவார்
ெகாண் வந்த ெபாிய க த்திைன ைடய வைளத்த ைய,
456 - 8. நிைலேயார் இட்ட ெந நாண் ண் ல் பி ைக அன்ன ெசகண் வரால்
கண் அன்ன குைறெயா விைரஇ - ஓாிடத்தில் நிைலெபற
நிற்றைல ைடேயாாிட்ட ெந ய கயிற்ைற ைடய ண்
ற் பட்ட பி யின்
ைகையெயாத்த சிவந்த கண்ைண ைடய வரா ன
யின் கண்ைணெயாத்த
த ேயாேயகலந் ,

459 . 3 பகன்ைற கண்ணி பைழயர் மகளிர் - பகன்ைறப்

வாற் ெசய்த

கண்ணிைய ைடய கள்விற்கும் வைலய ைடய மகளிர்,
-----1 " தெவா

விகற்பப் ல்லா கும்ேம "(பிங்குல. 3001)

2 "ைப
ப்பிற் பண் ப்ெபயர்த்தாங்கு அளிக்கும் நைனெயனக் கூட் ,
எல்லாப் பண்களி ம் வ த்தத்ைதச் ெசய் ம் உ ப்பிைன ைடய பாைலப்பண்கள்
பலவற்ைற ம் ஒேராெவான்றாகப் ெபயர்த் வாசிக்குமா ேபாேல ஒன்ைறெயான்
ஒவ்வாத இன்பத்ைத உண்டவர்க்குக் ெகா க்கும் பலதிறத் ம ெவன ைரக்க
"(பதிற். 65 : 12, உைர) 3 பகன்ைற : (குறிஞ்சிப். 88. குறிப் ைர.)
------------
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460 - 62. ெஞண் ஆ ெச வில் தராய்க்கண் ைவத்த விலங்கல் அன்ன ேபார்
தல் ெதாைலஇ வளம் ெசய் விைளஞர் வல்சி நல்க - ெஞண் கள் ஆ த்திாி ம்
ெசய்க்கு அ கில் ேமட் நிலத்ேதயிட்ட மைலைய ெயாத்த ேபார்கைள அ யிேலவிழ
அழித் க் கடாவிட்

வளப்பத்ைத

ண்டாக்கும் உழவர் ெநல்ைல

கந்

தராநிற்க,

463. 1 ளங்கு தசும் வாக்கிய பசு ெபாதி ேதறல் - களிப் மிகுதியால் அைச ம்
மிடாவினின் ம் வார்த்த பசிய

ைளயாலாக்கின கட்ெடளிைவ,

464. [ இளங்கதிர் ஞாயிற் க் களங்கெடா ம் ெப குவிர் :] ஞாயி இள கதிர்
களங்கள் ெதா ம் ெப குவிர் - ஞாயிற்றின இைளய கதிர்கெளறிக்குங் காலத்திேல
களங்கெடா ம் ெப குவிர் ;
விைனஞர் வல்சிநல்காநிற்கப் பைழயர்மகளிர் விைரஇத் ேதறல் நல்கா நிற்கப்
ெப குவிர் என்க.
465 - 8. [

ள்ளாித் தியற்றிய ெவள்ளாி ெவண்ேசா , வண்

படக் கம ந் ேதம்பாய்

கண்ணித், திண்ேடர் நன்னற்கு மயினி சான்ெமனக், கண்ேடார் ம ள :]
வண் பட கம ம் ேதன் பாய் கண்ணி திண் ேதர் நன்னற்கும் அயினி சான்ெமன
கண்ேடார் ம ள - வண் ப
ம்ப நா ம் ேதன் ெசாாிந்த கண்ணியிைன ம்
திண்ணிய ேதாிைன
ைடய நன்ன க்கும் உணவாதற்கு அைம ெமன்
கண்ேடார்கள் ம
ள் அாித்

ம்ப ,

இயற்றிய ெவள் அாி ெவள் ேசா

-

ள்ைளக் கழித்

ஆக்கின

ெகா ப்பால் ெவள்ளிய நிறத்ைத ைடய த கைளயிட்ட ெவள்ளிய ேசாற்ைற,
ெவள்ளிய நிறத்ைத ைடய த கைள ெவள்ளாி ெயன்றார். ஆகுெபயராக்கி.
ம ள இயற்றிய ெவன்க.
468. க ம் டன் அ ந்தி - நின் சுற்றத் டேன ண் ,
469 - 70. எ
எறி களமர் ஓைதெயா நல் யாழ் ம தம் பண்ணி அைசயினிர்
கழிமின் - எ த்ைதய க்கின்ற உழவேராைசேயாேட கூ ம்ப நல்லயாைழ ம தத்ைத
வாசித்

இைளப்பாறிப் ேபா ர் ;

114
இத் ைண ம் நா ப

வல்சி ம் (68) அைச நற் ல ம் (67) ேசரக் கூறினார்.

----------1 "தசும்

ளங்கி க்ைக "(பதிற், 42 : 11) என்ப ம் , ' தன் களிப் மிகுதியால்

தன்ைன ண்டார் உடல்ேபால அத்தசும் இ ந்
அத ைர ம் இங்ேக அறியற்பாலன.

ஆ ம்ப யான இ ப் 'என்

ம்

-------------471 - 3. ெவள் ெநல் அாிநர் தண் ைம ெவாீஇ ெச கண் எ ைம இனம் பிாி
ஒ த்தல் கைன ெசலல் ன்ெபா கதழ்ந் வரல் ேபாற்றி - ெவள்ளிய
ெநல்ைலய ப்பார் ெகாட் ன பைறேயாைசக்கு ெவ விச் சிவந்த கண்ைண ைடய
எ ைமத்திரைளப் பிாிந்த கடா ஆரவாாிக்குஞ் ெசலவிைன ைடய வ ேயாேட
ம்ேமல் விைரந்

வ தைலப் ேபணி,

474 - 5. வைன கலம் திகிாியின் குமிழி சுழ ம் ைன ெசலல் 1தைலவாய் ஓ
இறந் வாிக்கும் - குயவன் வைனகின்ற மட்கலத்திற் சக்கரம்ேபாலக் குமிழி சுழன்
ேதான் ம் விைரந்த ெசலவிைன ைடய வாய்த்தைலயின் ஒழிவின்றி ஓ ம் யா

(476),

476 - 7. கா நர் வயாஅம் கட்கு இன் ேசயாற்றின் யாணர் ஒ கைர ெகாண்டனிர்
கழிமின் - காண்பார் வி ம் ம் கட்கு இனிய ேசயாற்றின
வ வாைய ைடய ஒ
கைரைய வழியாகக்ெகாண்

ேபாவிர் ;

வாயம் : ஈற் மிைச கரம் ெமய்ெயா ங் ெகட்ட
அவ்வியாற்றின் ெபயர்.
478 - 87. [ நிதியந்

(ெதால். விைன. சூ. 41) ேசயா

ஞ்சு நிவந்ேதாங்கு வைரப்பிற், பதிெயழ லறியாப் பழங்கு

ெகழீஇ, விய டம் ெபறாஅ வி ப்ெப

நியமத், தியாெறனக் கிடந்த ெத விற்

சாெறன, விக நர் ெவ உங் கவைல ம கிற், கடெலனக் காெரன ெவா க்குஞ்
சும்ைமெயா , மைலெயன மைழெயன மாட ேமாங்கித் ,
ைற ம், பனிவார் காவிற் பல்வண்
பல் வண்

னிதீர் காத

னினிதமர்ந்

மி , நனிேசய்த் தன்றவன் பழவிறன்

ர் :]

இமி ம் பனி வார் காவின் (486) - பலவண் கெளா க்கும் குளிர்ந்த

ெந ய ெபாழில்கைள ம்,

:
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இக நர் ெவ உம் (482) நிவந்

ஓங்கு வைரப்பின் (478) - நன்னைன

இகழ்ந்தி ப்பார் அஞ்சும் மிகேவாங்குமதிைல ம்,
சா

என (481) ெகழீஇ (479) கடல் என கார் என ஒ

க்கும் சும்ைமெயா

(483)

வியல் இடம் ெபறா வி ெப நியமத் (480) - தி நாெளன் ம்ப மாந்தர்
ெபா ந்திக் கடெலனக் காெரன ஒ க்கும் ஆரவாரத்ேதாேட திாிதரற்கு அகன்ற
இடம்ெபறாத சீாிய ெபாிய அங்கா த் ெத விைன ம், கவைல ம கின் (482) - பல
கவர்த் தன்ைமைய ைடய கு ந்ெத க்கைள ம்,
----------1 "காவிாிப்
யல்ல

நீர்க் க வரல் வாய்த்தைல, ேயாவிறந் ெதா க்கு ெமா ேய

"(சிலப். 10 : 108 - 9) என்றவிடத்

ஓவிறந்ெதன்பதற்கு ஓ தல் தவிர்ந்ெதன்

அ ம்பத ைரயாசிாிய ம், வாய்த்தைலேயா விறந்ெதா

க்கு ெமா

வாய்த்தைலக்கிட்ட கதவின்மீெத ந் குதிக்கின்ற
ப் னெலா
அ யார்க்கு நல்லா ம் எ திய உைரகள் இங்ேக அறியற்பாலன.

ெயன்பதற்கு, '
' என்

-----------1பதி எழல் அறியா பழ கு

(479)

னி தீர் காத ன் இனி

அமர்ந்

உைற ம்

(485) மாடம் மைல என மைழ என ஓங்கி (484) - ஊாினின் ம் ேபர்தைலயறியாத
பைழயகு ெவ ப்பில்லாத வி ப்பத்ேதாேட நன்றாதல் ெபா ந்தியி க்கும் மாடங்கள்
மைலெயன மைழெயன ஓங்குைகயினாேல,
யா

என கிடந்த ெத வின் (481) - யாெறன்

2இரண்

ம ங்கின் மாட ந் ெத

நிதியம்

ஞ்சும் (478) அவன் பழவிறல்

ம்ப

கிடந்த ெப ந்ெத விைன ம்,

ம் யா ம் கைர ம் ேபான்றெவன்றார்.
ஊர் நனி ேசய்த்

அன்

காவிைன ம் மதி ைன ம் நியமத்திைன ம் ம கிைன ம் ெத விைன
ெபா ட் ரள் தங்கும் அவன் பைழய ெவற்றிைய ைடய
ர் மிக ம்
ாிதன்ெறன்க.
இ

ர்மாைல (93) கூறிற் .

(487) ைடய,
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488 - 9. ெபா ந்தா ெதவ்வர் இ தைல மிய ப ந் பட கடக்கும் ஒள் வாள் மறவர்
- நன்னைனப் ெபா ந்தாத பைகவ ைடய காிய தைலகள் ணியப் ப ந் கள் யப்
ேபாைரெவல்

ம் ஒள்ளிய வாைள ைடய மறவர்,

490 - 91. க கைட எஃகம் சாத்திய தவின் அ க வாயில் அயிரா
குமின் தம் ைடய காிய காம்பிைன
ைடய ேவைலச்சாத்தி ைவத் க் காத்தி க்கின்ற பல
ெதற் வாசல்கைள

ைடய அாிய ேகா ரவாயிைல ஐ றாமற் குவிர் ;

492 - 5. [ மன்றில் வதி நர் ேசட் லப் பாிசிலர், ெவல்ேபார்ச் ேசஎய்ப் ெப விற
ள்ளி, வந்ேதார் மன்ற வளியர் தாெமனக், கண்ேடாெரல்லா மமர்ந்தினிதி ேனாக்கி :]
மன்றில் வதி நர் ேசண் லம் பாிசிலர் கண்ேடார் எல்லாம் - அம்பலங்களிேல
தங்குவாராகிய ாிய நிலங்களினின் ம் வந்த கூத்தர் த ேயாராய ம்ைமக்
கண்ேடாெரல்லாம்,
----------1 "பதிெய

வறியா - பதியினின் ம் ெபயர்தைல யறியாத ; எனேவ

பைகயின்ைம கூறிற் . பழங்கு

- ெதான்மர ; ஆதிகாலத்ேதறிய கு

மாம் "(சிலப்.

1 : 13, அ யார்.)
2 "இ கைர ம் யா ம்ேபான்றன, இரண்

பக்கத்தின் மைனக

ம் ெத

க

ம்

"(ம ைரக். 359 , ந.)
---------அளியர் தாம் ெவல் ேபார் ேசஎய் ெப விறல் மன்ற உள்ளி வந்ேதார் என அமர்ந்
இனிதின் ேநாக்கி - இவ்வளிக்கத்தக்கவர் தாம் ெவல் ம் ேபாைரவல்ல
கைனப்ேபா ம் நன்னைனப் பாிசிலர்க்குக் ெகாற்றமாக நிைனத் வந்ேதாெரன்
க தி

கம்ெபா ந்தி இனிதாகப் பார்த் ,

496 - 7. [ வி ந்திைற யவரவ ெரதிர்ெகாளக் கு கிப், பாி லம் பைலத்த ம் வ த்தம்
ட :] 1பாி லம் அைலத்த வ த்தம் ட அவர் வி ந்
ம் இைற எதிர்ெகாள அவர்
கு கி - தாித்தலா ண்டான தனிைம வ ந்தின வ த்தம் ேபாம்ப அவ்விடத்ேதார்
வி ந்தாய் நீங்கள் தங்குதைல எதிேரற் க் ெகாள்ைகயாேல அவர்கைளச் ேசர்ந்தி ந் ,
498 - 500. [ எாிகான் றன்ன ஞ்சிைன மராஅத் த், ெதா தி ேபாக வ ந்தகப் பட்ட,
மடநைட யாமான் கய னிக் குழவி :]
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எாி கான்றன்ன சிைன மராஅத் ெதா திேபாக வ ந் அகப்பட்ட மடம் நைட
ஆமான் குழவி - ெந ப்ைபக் கான்றாெலாத்த ங்ெகாம் கைள ைடய
மராமரத்திடத்ேத கிடந்த இனெமல்லாங் ெகட் ப்ேபாகப் ேபாகமாட்டா அகப்பட்ட
மடப்பத்ைத ைடய நைடைய ைடய ஆமானின
கயம்

குழவி,

னி குழவி - யாைனக்கன்றிைளய ,

501. ஊைம ெயண்கின் குடாவ க் கு ைள :] எண்கின் குடாவ

ஊைம கு ைள -

கர யின் வைளந்த அ யிைன ைடய வாய் திறவாக்குட் ,
502 - 3. மீமிைச ெகாண்ட கவர் பாி ெகா தாள் வைர வாழ்வ ைடவல் தைல
மாதகர் கிடத்ேத ெகாண்ட நிலத்ைதக் ைகக்ெகாள் ம் ெசலவிைன ைடய
வைளந்த காைல ைடய வைரயிடத்ேத வா ம் எண் கால்வ ைடயில் வ ய
தைலயிைன ைடய ெபாியகிடாய்,
இனி வ ைட ம் தக ெமன ேவறாகக் கூற
504. அர

கு ம் எறிந்த சி

மாம்.

கண் தீர்ைவ - பாம்பின

வ கைள யழித்த சிறிய

கண்ணிைன ைடய கீாி,
505 - 6. அைள ெசறி உ ைவ ேகாள் உற ெவ த்த மடம் கண் மைரயான் ெப
ெசவி குழவி - ைழயிேல ெசறிந்தி ந்த
பாய்த
ைகயினாேல தன் உடைல
ெவ த்த மடப்பத்ைத ைடய கண்ணிைன ைடய மைரயானின ெபாிய
ெசவியிைன ைடய குழவி,
-----------1 "பாி லம்பினர் "(சிலப். 10 : 226) என்றவிடத் ச் ெசலவால் வ ந்தினெரன
அ ம்பத ைரயாசிாிய ம், ' வழிவ ம் வ த்தத்தால் மிக ம் வ ந்தினர் ............பாி மிகுதி ; பாி லம்பினர் ஒ
இங்ேக க தற்குாியன.
-------------

ெசால்

மாம் ' என அ யார்க்கு நல்லா ம் எ திய

ைரகள்
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507 - 8.அரக்கு விாித்தன்ன ெச நிலம் ம ங்கின் பரல் தவழ் உ ம்பின் ெகா தாள்
ஏற்ைற - அரக்ைகப் பரப்பினாெலாத்த சிவந்த நிலத்திடத்திற் சுக்கான் கல் ேல தவ ம்
உ ம்பின

வைளந்த காைல ைடய ஏ ,

509. வைர ெபா ந்

இய

ம் மடம் கண் மஞ்ைஞ -மைலயிடத்ேத அழகுெபற்

ஆ ம் மடப்பத்ைத ைடய கண்ணிைனைடயமயில்,
510. கானக்ேகாழி கவர் கு ல் ேசவல் -கானத்திடத் க்ேகாழியின

ெபைடைய

அைழக்கின்றகுரைல ைடய ேசவல்,
511.கானம் பலவின்
ழெவன்

ம

ழ

ம ள் ெப

பழம் - காட் டத் ப் பலாவி

ைடய

ம்ெபாியபழம்,

512 - 3.[ இ க்கலப் பன்ன ந வ மாவின், வ ச்ேச விைளந்த தீம்பழத் தாரம் :]
ந வ மாவின் இ கலப்பன்ன வ ேச விைளந்த தீ பழம் தாரம் : நறிய
வ க்கைள ைடய மாவின
சா

ெபா ச்ெசய்த 1 கண் ன் கலப்ைபெயாத்த பிழியப்ப ம்

ற்றினஇனிய பழமாகிய பண்டம்,

514.

வல்க த்த இவர் நைன வளர் ெகா

- மைழயாற்ெச க்கின பரக்கின்ற

அ ம் கைள ைடய மணம்வள கின்ற 2நைறக்ெகா ,
515.3 காஅய் ெகாண்ட
ம

ம் 4

கம் ம ள்

ைற - காவிக்ெகாண்

வந்த

கெமன்

ைறக்கிழங்கு,

ைற - 5மலங்ெகன்பா

ளர்.

516.[ ப உப்பளிங் குதிர்த்த :] உதிர்த்த ப உ பளிங்கு - மரத்தினின் ம்
சிதறி திர்த்த ப த்த 6 நிகரமாகிய 7க ப் ரம்,
பல உ

தி

மணி -பலவிைலெபற்ற அழகிைன மாணிக்கம்,

517 - 8. [கு உப்
மிகுதிரள் :] கு உ

ெபா த ண்கூர் யாைன, த் ைட ம ப்பின்
வ
ெபா த ண் கூர்
வ யாைன த் ைட ம ப்பின் மிகு
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திரள் - நிறத்ைத ைடய
யாைனகளி

ைடய

ெபாரப்பட்ட ண் மிக்க குைறவில்லா வ ைய ைடய

த் ைடக் ெகாம் களி

ைடய மிக்கதிரள்,

519.வைள உைடந்தன்ன வள் இதழ் காந்தள் - வைள ைடந்தாற் ேபான்ற வளவிய
இதைழ ைடயகாந்தட் ,
-----------1 கண்

-கற்கண் .

2 நைறக்ெகா

- ஒ வைகக்ெகா

;"தண்கமழ் நைறக்ெகா

ெகாண் " (ஐங்கு .

276 : 2).
3 காஅய், காவி -ேதாளிற்சுமந் .
4 பி - ம்.'

ற்ைறக்கிழங்கு'

5 மலங்கு - ஒ வைகமீன்.
6 நிகரம் - திரள் ;"நிகரேவ

ேவறாய ..............ஆரம்"(தக்க. 106)

7 க ப் ரம் - ஒ வைகமரம் ; "இமயச்சாரற் க ப் ரக்கன் "(சீவக. 1267)
--------------520. நாகம் - ன்ைனப் ,
திலகம் -திலகப் ,
ந

காழ் ஆரம் -நறிய வயிரத்ைத ைடய சந்தனம்,

521. [க ங்ெகா

மிளகின் காய்த் ணர்ப் பசுங்கறி :] மிளகின் க

ணர் பசு கறி - மிளகின
ன்னர் மிளெகன்ற
522. தி ந்

ெகா

காய்

காிய ெகா கள்காய்த்த ெகாத்திற் பசியமிளகு,
தைல ; கறி, சிைன.

அைம விைளந்த ேதன் கள் ேதறல் - நன்றாகிய

ங்கிற் குழாயிேல

ற்றியேதனாற்ெசய்த கட்ெடளி ,
523. கான் நிைல எ ைம கைழ ெபய் தீ தயிர் - காட் டத்
எ ைமயின ,

ங்கிற்குழாயிேல ேதாய்த்த இனிய தயிர்,

நிைலைமயிைன ைடய
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524. நீல் நிறம்1ஓாி பாய்ந்ெதன -

ற் ைகயினாேல 2நீலநிறத்ைத ைடய ஓாிநிறம்

பரந்ததாக,
524 - 5. ெந

வைர ேநமியின் ெசல்

ம் ெநய் கண் இறால் - ெந ய வைரயில்

இறா டத்ைத விட் ப்பா ந் ேதைனத் தன்னிடத்ேத உைடயஇறால்கள்,
526 - 9. [ உடம் ணர் தழீஇய வாசினி யைனத் ங், குடமைலப் பிறந்த தண்ெப ங்
காவிாி, கடன்மண் ட வத் க் கயவாய் க ப்ப, ேநானாச் ெச விென ங்கைடத்
வன்றி :]
தழீஇய ஆசினி -நன்ெறன்

கூட் க்ெகாண்ட ஆசினிப்பலா,

குடமைல பிறந்ததண் ெப காவிாி கடல் மண் அ வத் கயவாய் க ப்ப குடகமைலயிற்பிறந்த குளிர்ந்த ெபாியகாவிாி கட ேல மிக்குச்ெசல்கின்ற
ஆழத்ைத ைடய கார் கத்ைதெயாப்ப,
ேநானா ெச வின் ெந

கைட -பைகவர் ெபா த்தலாற்றாத ேபாாிைன ைடய

தைலவாச ேல,
3அைனத் ம்உடம் ணர்

வன்றி,

530 - 31. 4[ வானத் தன்ன வளம

யாைனத், தாெத த் தைதந்த

ற்ற

ன்னி :]

-------1 "ஓாிெயன்ப

ேதன் திர்ந்தாற் பரக்கும் நீலநிறம் ;

சுக்கைல ெயனி

ம்

அைம ம் "( றநா. 105, உைர)
2 "நீெனய்தாழ்ேகாைத - நீலநிறத்ைத ைடய ேதெனய் தங்கியேகாைத "(பாி. 11 :
124,பாிேமல்.)
3 இதற்கு உைரகிைடத்தில
ெந ங்கிெயன்க.

; ேமற்கூறிய யா ம்ஒ மிக்கச் ேசரப் ெபற்

4 இதற்கும் உைரகிைடக்கவில்ைல ; ேமகங்கைள ெயாத்த வளப்பம் மிகுந்த
யாைனகைள ைடய தாதாகிய எ க்கள் ெந ங்கின ன்றிைலயைடந்ெதன்க.
----------
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532. மைழ எதிர் ப
கண்ைண ைடய

கண்

ழ

கண் இகுப்ப - மைழ ழக்கத்திற்கு எதிராக ழங்கும்

ழவின் கண்கள் ஒ யா நிற்க,

533. கைழ வளர்
ெப வங்கியத்தின

ம்பின் கண் இடம் இமிர -

ங்கிலாகிய இைச வள ம்

திறந்த கண்ணிடம் ஒ யாநிற்க,

534-6. [ம தம் பண்ணிய க ங்ேகாட் ச் சீறியாழ், நரம் மீ திறவா

டன் ணர்ந்

ெதான்றிக், கடவ தறிந்த வின்குரல் விற யர் :]
ம தம் பண்ணிய க ேகா சி யாழ் நரம் மீ இறவா உடன் ணர்ந் ஒன்றி
இன் குரல் விற யர் - ம தத்ைத வாசித்த காிய தண் ைன ைடய சிறிய
யாழின்நரம்பிேனாைசக்கு ேமற்ேபாகா அவ்ேவாைச டேனகூ ஓேராைசயாய்
இனிதாகிய பாட் ைன ைடய விறல்பட ஆ ம் மகளிர்,
கடவ

அறிந்த விற யர் - தைலவைனக் கண்டாற் ெசய்யக்கடவ ெதாழில் யறிந்த

விற யர்,
537. ெதான் ஒ கு மரபின் தம் இயல் வழாஅ - பைழதாய் நடக்கும்
ைறைமயிைன ைடய தம் இலக்கணத்தில் தப்பாமல்
538. அ
கட ைள

திறல் கட ள் பழிச்சிய பின்ைற -1ெபா த்தற்கு அாிய வ ைய ைடய
த ல் வாழ்த்தின பின் ,

ற்றத்ைதய

கி (531) இகுப்ப (532) விற யர் (536) ேதவபாணிையப்

பா னபின் (539) என்க.
539. வி ந்தின் பாணி கழிப்பி - ெசன்றாற் திதாகப்பா ம் பாட் க்கைளப் பா ,
539 - 40. நீண்ெமாழி குன்றா நல் இைச ெசன்ேறார் உம்பல் - ேவல் நிழற்
லேவார்க்குக் (88) ெகா த்தவற்ைற வாங்காதப

தாம் கூறிய வஞ்சினங்களிற்

குைறயாத நல்ல கழிேல நடந்ேதா ைடய வழியில் வந்தவன்,
இதனாற் ெகாைடக்கடனி த்த அவன் ெதால்ேலார் வர

(89) கூறினார்.
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541 - 3. [ இன்றிவட் ெசல்லா

லகெமா

நிற்ப, விைடத்ெதாிந் ண ம் ெபாிேயார்

மாய்ந்ெதனக், ெகாைடக்கட னி த்த ெசம்மேலாெயன :]
இைட ெதாிந்

உண ம் ெபாிேயார் மாய்ந்ெதன - நன்

இ

தீ

இஃெதன்

ஆரா ம் ெபாிய உபகாாிகள் இறந்தார்களாக,
இன் இவன் ெசல்லா
என - நின்ேபர் இக்காலத்
நிற்கும்ப

உலகெமா நிற்ப ெகாைட கடன் இ த்த ெசம்மேலாய்
இவ் லகிேல நடந் விடாேத உலக ள்ளள ம்

ெகாைடயாகிய கடைன

த்த தைலைமைய உைடேயாெயன் கூறி,

-----------1 "நலம்ெபா க் கலாத பிண்

நான் கன் "(சீவக. 402)

--------------544. ெவன்றி பல் பகழ் விறெலா

ஏத்தி - ெவற்றியா

ண்டாகிய பல

கழ்கைள1ஐம்ெபாறிகைளத் தன் வசமாக்கின ெவற்றிேயாேட கழ்ந் ,
545. ெசன்ற

ெநா ய ம் விடாஅன் -

ம்மனத்திற்ெசன்ற ஏைனப்

கழ்கைள ற்றக்கூற ம் அைமயானாய்,
545 - 6. நைச தர வந்த

சா

ம் வ த்த ம் ெபாி

ெகாண் வ ைகயினாேல என்னிடத்
ெபாிெதன

என - என்ேம

ள்ள நைச

வந்தேத அைம ம் ;வழிவந்த வ த்த ம்

கமன்கூறி,

547 - 8. ெபா
ரண் எதிாிய வயவெரா ெபா ந்
ேவண் - ெபா கின்ற மா பாட் ைன எதிர்ெகாண்
ெபா
ெபற் ச் ெசல்வத்ைத ைடய தன் மைனயின்

தி நகர் ற்றம் அ கல்
க்கும் பைடத்தைலவேராேட
ற்றத்ைத நீங்கள் ெசல் தைல

வி ம்பி,
ெபா ந்ெதன்

ெமச்சத்ைதஉைடயெவன்பதேனா

549. கல்ெலன் ஒக்கல் நல் வலத்

இாீஇ - கல்ெலன்

க்க.
ம் ஆரவாரத்ைத ைடய

சான்ேறாாி க்கின்ற நன்றாகிய 2சமயத்தி க்குமண்டபத்ேதயி ந் ,

123

வலம் - இடம்.
இதனால் நல் தினியக்குமவன்சுற்றத்ெதா க்க ம் (80), அவன் நாண்
மகிழி க்ைக ம் (76)கூறினார்.
550 - 52. உயர்ந்த கட் ல் உ ம் இல் சுற்றத்

அகன்ற தாயத்

அஃகிய

ட்பத்

இலம் என மலர்ந்த ைகயர் ஆகி - உயர்ந்த அரச ாிைமயிைன ம், ெகா ைமயில்லாத
அைமச்சர் த ேயாைர ம் அகன்ற நாட் ைன ம், சு ங்கின
அறிவிைன
ைடயராய் இரந் வந்ேதார்க்கு யாம்இல்ேலெமன்
இல்ைலெயன்

மறித்த ைகயிைன

கூறி

ைடயராய்,

கட் ல் - சிங்காதன மாம். தாயம் -உாிைமகெளல்லாவற்ைற ம் கூறிற் மாம்.
553. தம் ெபயர் தம்ெமா

ெகாண்டனர்மாய்ந்ேதார் - தம்ெபயைர உலகில்

நி த்தாமல் தம் டேனெகாண் ெபான்றக் ெகட் ப்ேபான அரசர்,
554 - 6. ெந வைர இழித நீத்தம் சால் அ வி க வரல் க ழி கட்கு இன் ேசயா
வ வாழ் எக்கர் மண
ம் பலேர - ெந யமைலயில்நின் ங் குதிக்கும் ெப க்கு
நிைறந்த அ வியின க யவரத்திைன உைடத்தாகிய ெப க்கிைன ைடய கண் க்
கினியேசயாற்றின் அறல்

ற்றி ந்த இ மணலாகிய மண

ம்பலர் ;

---------1 " லைனந் ம் ெவன்றான்றன்

ரேம

ரம் "(தனிப்.)

2 சமயத் தி க்குமண்டபம் : சீவக. 2370, ந. ; "சமயமண்டப நிைறந்தி ந்ததிாி
சங்குைமந்தன் "(அாிச்சந்திர. ேவட்டஞ்ெசய். 16)
---------------557. [ அதனால் , கெழா ங் கழிகநம் வைரந்த நாெளன :] அதனால் நம்
வைரந்தநாள் கெழா ம் கழிக என - ஆைகயினாேல நமக்குத் ெதய்வம் இத் ைணக்
காலமி ெவன எல்ைலயிட் விட்ட நாள் கேழாேட கழிந்
558. [ பரந்திடங் ெகா க்கும் விசும் ேதா

ள்ளெமா

:]

ேபாவதாகெவன்

க தி,

124
பரந்

இடம் ெகா க்கும் உள்ளெமா

- ெகா த்தற் ெறாழி

ேலவிாிந்

அதற்ேக

இடங்ெகா க்கும் ெநஞ்சுடேன,
விசும் ேதாய் உள்ளம் - ஆகாயத்ைத ெயாத்த ெபாியஉள்ளம்,
559 - 60. [நயந்தனிர் ெசன்ற ம்மி ந் தான்ெபாி, வந்த ள்ளேமா டமர்ந்தினி
ேநாக்கி :] நயந்தனிர் உவந்த உள்ளெமா ெசன்ற ம்மி ம் தான் ெபாி அமர்ந்
இனி ேநாக்கி - பாிசில் ெப தற்கு வி ம்பி மகிழ்ந்த ெநஞ்சத்ேதாேட ெசன்ற
ம்மி

ங்காட் ல் தான் ெபாி ம் கனமர்ந்

இனிதாகப்பார்த் ,

561 - 2. [ இைழம ங் கறியா ைழ ற் க ங்க, ெமள்ள சிறப்பின் ெவள்ளைரக்
ெகாளீஇ :] எள் அ சிறப்பின் இைழ ம ங்கு அறியா ைழ ல் க ங்கம் ெவள்அைர
ெகாளீஇ - இகழ்ச்சியற்ற தைலைமயிைன ைடய இைழேபானவிடமறியாத ண்ணிய
லாற் ெசய்த டைவகைள,அ க்ேகறின சீைலகள் கிடத்த ன்
ெவள்ளிதாகியஅைரயிேல உ த்தி,
563 - 6. [

வ றந்த ைபந்நிணத் த ெயா

தைலநா ளன்ன கெலா
வழி சிறந்
நின்றீராயி

, ெந ேவ ெணல் னாிசி

வழிசிறந் ,பலநா ணிற்பி

பல நாள் நிற்பி

ம் - அவ்விடம்

ட்டா

,

ம் ெப குவிர் :]

ம்ெநஞ்சிற்குச் சிறப்ெபய்திப் பலநாள்

ம்,

வல் தந்த ைபந்நிணம் த ெயா

-ெபண்நாய் க த் க் ெகாண்

வந்த பசிய

நிணத்ைத ைடயதைசகேளாேட,
ெந

ெவள் ெநல்

ன் அாிசி

ட்டா

- ெந ய ெவள்ளிய ெநல் ன்

அாிசி ம் ட் ப்படாமல்,
தைலநாள் அன்ன கெலா

ெப குவிர் - தல் நாட்ேபான்ற வி ப்பத்ேதாேட

ெப குவிர் ;
566 - 8. [ நில்லா , ெசல்ேவந் தில்லெவந் ெதால்பதிப் ெபயர்ந்ெதன, ெமல்ெலனக்
கூறி வி ப்பின் :] நில்லா எம் ெதால் பதிெபயர்ந் ெசல்ேவம் தில்ல என ெமல்ெலன
கூறி வி ப்பின் அவ்விடத்
இஃ

எங்க

நில்லாேத எம் ைடய பைழய ேர மீண் ம் ேபாேவம் ;

க்கு வி ப்பெமன்

அவன் ெபா க்கச் ெசால் அவைனக் ைகவி ன்,
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568 - 9.

ம் ள் தைலவன் தாமைர மைலய -

ங்களில் தைலவனானவன்

ெபாற்றாமைரையச் சூட,
569 - 70. விற யர் சீர் ெக சிறப்பின் விளங்கு இைழ அணிய - விறல்பட
ஆ மகளிர் அழகுெபா ந்தின தைலைமயிைன ைடய விளங்குகின்ற
ேபரணிகலங்கைளப்

ண,

571. நீர் இயக்கு அன்ன நிைர ெசலல்ெந

ேதர் - நீாின் ெசலவிைன ெயாத்த

நிைரத் ச்ெசல்கின்றெசலவிைன ைடய ெந ய ேதர்கள்,
572. வாாி ெகாள்ளா வைர ம ள் ேவழம் -யாைனப கின்ற விடத்திற் பி த் க்
ெகாள்ளாதமைலெயன்
என்ற

மயங்கும் யாைனகள்,

, பைகவர்திைறதந்த யாைனகைள.

573. கறங்கு மணி

ைவக்கும் ஏ

உைட ெப

நிைர - ஒ க்கும் மணிகள்

ஆரவாாிக்கும் ஏ கைள ைடய ெபாிய பசுத் திரள்கள்,
574. ெபாலம் பைட ெபா ந்த ெகாய் சுவல் ரவி - ெபான்னாற் ெசய்த
கலைன த யவற்றாற் ெபா
ெபற்ற மனச்ெச க்கால் மயிைரப் பலகா

ங்

ெகாய் ம்க த்திைன ைடய குதிைரகள்,
575. நிலம் தின கிடந்த நிதியேமா

- மண்தின்

ம்ப

பைழதாய்க்கிடந்த

ெபா ட் ரேளாேட,
அைனத் ம் - எல்லாவற்ைற ம்,
576 - 7. இலம் ப
லவர் ஏற்ற ைக நிைறய1கலம் ெபய கவிழ்ந்த கழல் ெதா
தடைகயின் - இல்லாைம ண்டான லவர் ஏற்ற ைகந்நிைற ம்ப
ேபரணிகலங்கைளச் ெசாாிைகயினாேல கீழ்ேநாக்கின உழ ந் ெதா யணிந்த
ெபாியைகயினிடத் ண்டாகிய,
இதனாற் லேவார்க்குச் சுரக்கும் அவன் ஈைகமாாி (72)கூறினார்.
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578.வளம் பிைழப் அறியா

- தான்ெகா த்த ெசல்வம் ெக தைல யறியாதப ,

578 - 9. வாய் வளம் ப நி கைழ வளர் நவிரத்
ற் ப்ெபற்

ங்கில்வளர்ந்த நவிரெமன்

மீமிைச - வாய்த்த வளப்பம்

ம் ெபய ைடயமைலயிடத் ச்சியிேல,

579 - 80. ெஞேரெரன மைழ சுரந்தன்ன ஈைக - க க மைழெசாாிந்தாற்ேபான்ற
ெகாைடயாேல,
580 - 81. [நல்கித், தைலநாள் வி க்கும் பாிசில் :] தைலநாள் பாிசில் நல்கி வி க்கும் தனாளிேல பாிசில்தந்

ேபாகச்ெசால்

ம்,

-----------1 "கலம்ெபயக் கவிழ்ந்த கழெறா த் தடக்ைக "(அகநா. 213 : 20)
------------581 - 3. மைல நீர் ெவன் எ ெகா யில் ேதான் ம்1குன் சூழ் இ க்ைக நா
கிழேவாேன - மைலயினின் ம் வி கின்ற அ விகள்ெவன் யர்கின்ற
ெகா கள்ேபாலத்ேதான் ம் மைலகள்சூழ்ந்தபரப்பிைன ைடய நாட் ற்கு
உாிைமைய ைடேயான்.
----------1 குன் சூழி க்ைகெயன்ற
மண்டலத் ள்ள 24 ேகாட்டங்க

பல்குன்றக்ேகாட்டத்ைத ; இ

ெதாண்ைட

ள் ஒன் .

---------வி ப்பிற் (568) ெசன்ேறா ம்பல் (540) நா கிழேவான் (583) தன்
ைகயிடத் ண்டாகிய (577) மைழசுரந்தன்ன இயல்பாகிய ெகாைடத்ெதாழிலாேல
(580) வளம்பிைழப்பறியாதப

(578) நிதியத்ேதாேட (575) ேதர் (571) ேவழம் (572)

நிைர (573) ரவி (574) இைவயைனத் ம் (575) உயர்ந்தவன் தாமைர மைலய
விற யர் (569) இைழயணியத் (575) உயர்ந்தவன் தாமைர மைலய விற யர் (569)
இைழயணியத் (570) தைலநாளிேல பாிசிலாக (581) நல்கி ( 580) வி க்கும் (581) என
க்க.
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இதனால்,

யா சுரக்குமவன் நாண்மகிழி க்ைக (76)கூறினார்.

கலப்ைபயிராய் (13) ஒ கிச் (20) சுற்ற (46) இ ந்த (49) தைலவ (50) , யா
கடற்படர்ந்தாங்கு (52) யாம் அவைனக்க திச்ெசன்
நீயி ம் (53) நன்னற்படர்ந்த ெகாள்ைகெயா

பாிசில் ெபற்

வ கின்ேறம் ;

(64) ேசறிராயின் (65),

எற்றாக்கு த ன் (66) எதிர்ந்தெபா ைத ம் (65) ள்ைள ம்உைடயிரா யி ந்தனிர்
(66) ; இனி யாற்றினதள ம் ல ம் (67) வல்சி ம் (68) மைல ம் ேசாைல ம்
கான ம் (69) ஈைகமாாி ம் (72) ஆற்ற

ம் (73) இ க்ைக ம் (76) சுற்றத்ெதா க்க ம்

(80) கட ளதியற்ைக ம் (83) அவன் சிறப் ம் (85) ெதால்ேலார் வர ம் (89)
ர்மாைல ம் (93) இ க்கும்ப

ேகட்பாயாக ; அவற் ள் இனி ேவைள நீ

திைசையக்ேகள் (94) ; ெபட்டாங்குலாகப் பல
மிகுவளம் ப நியைவப்பாேல (95)
இத்தன்ைமத்

(144) ஈன்றாகெவண்ணிய இம்

வ வந்தன்

(96) ; அவற்ைறக்கண்

ன்னிய

; அவ்வழியின்பண்

கானவர் (155) சி கு ப்ப ன் (156)

ஒக்கெலா ம் பதமிகப்ெப குவிர் (157) ; அைசஇ அன்

அற்ேசர்ந்

அவண் அல்கிப்

(158) ேபாகிப் (160) பாக்கெமய்தி (162) விறல்ேவள் வயிாிய ெமனிற் (188) ; ஆண் த்
ேதக்கட்ேடறைலப் (171) ப கி நறைவமகிழ்ந்

(172) அனந்தல்தீர (173)

மக ைறத ப்ப மைனெதா ம் (185) தாரத்ேதாேட (170) வல்சிையப் (183) ெப குவிர்
(185) ; ெபற்றால் பாிசில் மறப்ப நீட
பனித்த
ெபா

ாியிர் (187) ; அங்ஙனம் நீட் ப்பிற்

ாியிர் (191) ; ஆதலால் பலநாணில்லா
அவ்வா

நா படர்மின் (192) ; பட ம்

(195) அ ம்ெபாறி (194) உைடயவாைகயினாேல

நள்ளி ள் (195) ைவகினிர்விாிந்த வி யல் கழிமின் (196) ; கழிந் ெசப்பந் ணியின்
(197) வலஞ் ெசயாக்கழிமின் (202) ; கழிந் குறவர் (203) ஏறித் (204) தளர்க்குங்கல்
(206)கூற்றத்தன்ன (209) ; அைவதாம் இாியத் (208) தத்தி (207)விைச தவிரா
அதற்கு மர மைறயாக்கழிமின்(210) ; கழிந்
வ

கான்யாற்

வ ம் ;

நடைவ (214)

உம்ம ங்குைடய (215) ; அவ்விடத்திற்கு வலந்த ப உக்ெகா மதைலபற்றி (216)

வழாேலாம்பி (215)ஒ விெரா விேராம்பினிர் கழிமின் (218) ;
கழிந்

ண்ணீர்ப்பாசிவ ம் (221) அ நிைல தளர்க்கும ப்ப

அதற்கு ேவரேலா

ைடய (222) ;

(223) ெமன்ேகால்பற்றினிர்கழிமின் (224) ; கழிந்

கட ட்காணின்(230) ெவற் மாாிதைல

(233) மாத ன், ம்மியந்ெதா த

ேலாம் மின் (232) ; ஓம்பிமஞ்ைஞதளாி

ம் (235) க வன் உகளி

(237)பிரசங்காணி

ம் (239) ெஞேரெரன ேநாக்க

ம்

ாித்தன் (240) ;

ெநறிமா ப குவிர் (241) ; அங்ஙனம் ெநறிமா படாமற்ேபாய்க் கானத் ப்ப ன்
(242)ஏனங்காணின் (247) மிைசந்

(249) ப கிப் (251)ெபாதியினிராய் (252)
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மகாேராேட (253) கழிதேலாம்பிஅற்குக் (254) கல்லைளவதிமின் (255) ;
வதிந் வி யெல ந்

(257) ெசந்ெநறிக்ெகாண்மின் (258) ;ெகாண்

ேநாக்கிக் (262)கு கா கழிமின் (267) ; கழிந்
அகன்மின் (270) ; அகன்

விலங்கி (261)

நா காணனந்தைலெமன்ெமல

குன்றத் ப்ப ன்(275) இயந்ெதா மின் (277) ; ெதாட்டால்

கானவ ளர் (279); அவெரய்திக் (281) காட்

(283)

ந் ற (284)இனியிராகுவிர்

(286) ; அங்ஙனமினியிராய் அவர்கூறிய மாதிரங்ைகக் ெகாண்

(287) இழிந்

(288)இ ப்பின் (290) மைலப கடாம் (348) பலதிறம்ெபயர்பைவ ேகட்குவிர் (291) ;
ேகட்டபின்அவன்ெவற் விழவினற்

(351) ; ஆண் த் ெதான் ைறமரபினிராகிப்

(355) பா ப் (359) பழிச்சி (360)மைலபிற்படக் (357) கழிமின் (360) ; கழிந்
வைல வற்ற ன் (363) விடரகம் குமின் (366) ; குந் குன்றில் ஆாிடர வத்
(368) ஊ

தவப்பல (372) ;அவற்ைறக் ேகால்ெகாண்

ஊன்றினிர்கழிமின்(372) ; கழிந்
கழிந்

அவ்விடம்அ ப்ப

இன்ன யக்கத்

(370)

(374)அமயத் க்கழிமின் (375) ;

ைடய (378) ; அவ்வரண்களிற் ேபாயின் ைழெதா ம்

(379) ைகபிணிவிடா கழிமின் (383) ;கழிந்தாற் கானம்பல (385) ; கல் நட்ட
(388)கவைலகள்பல (389) ; அக்கல் ற்கு ம ப்பிகுத் த் ைனமின் (391) ;
அப்ெபா

விர் (392) ன்

ந்தி மின் (393) ; இட் ப்ேபானாற்சுரந்தவப்பல

(398) ; ஓம்பாவள்ளற்படர்ந்திகுெமனின் (400) நம்மேனார்க்கு ஆங்கனம்(402)
(401) அற்

ர்

(402) ; அைச ழியைசஇ அஞ்சா கழிமின் (403) ; அக்கானத்ைதயிறந்

(405) ேகாவலர்பாைலச் (409) ெசாாிைகயினாேல (410) அவர்க்குவி ந்தாவிர் (412) ;
அங்ஙனம் வி ந்தாய் ஆட் ன்நிைரயிேல கிற் (416) பா

ம் மிதைவ ம் ெப குவிர்

(417) ;
அவற்ைறப்ெபற் அதட்பள்ளியிேல (419) ேசந்தனிர்கழிமின் (420) ;கழிந்
கூளியர்கூைவகாணிற் (422) படர்ந்திகுெமனின்(424) த

ம் கிழங்குந் தாீஇ (425)

ஓம் நரல்ல உடற் நாில்ைல (426) ; அவற்ைறய ந்திவியங்ெகாண்மின் ;
அதன்பண் அஃ

(427) ;அப்பண்ைபக்கண்

கண்ணிையச் (430) சூ த்

(431)தண்ெணன (432) உண்டனிர் ஆ க் ெகாண்டனிர்கழிமின்(433) ; கழிந்தாற்
ளிங்கூைழ (436) அற்குக் (437)கு ெதா ம் ெப குவிர் (439) ; ெபற்
அைசயினிர்ேசப்பின் (443)
(442) அல்க

வைணேயா

(445) அமைலைய (441)இ

ம் ெப குவிர் (443) ;அவற்ைறப்ெபற்

ள்ளீடாக

ெஞகிழிமாட் த் (446)

(447) ள்ேளார்த் க் கழிமின் (448) ; கழிந்தால் அவன்தன்பைணநா

ஞ்சிப்

நன்பல ைடத்

(453) ; அதைனயைடந்தால்விைனஞர் வல்சிநல்கப் (462) பைழயர் மகளிர்
(459)விைரஇத் (458) ேதறைல (463) நல்க (462) அவற்ைறப்ெப குவிர் (464) ;
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அவற்ைறப் ெபற்றபின் அவரவாிட்ட ெவண்ேசாற்ைற (465) அ ந்தி
(468)ம தம்பண்ணிக் கழிமின் (470) ; கழிந் எ ைமெயா த்தல் (472) கதழ்ந்
வரல்ேபாற்றிச் (473)ேசயாற்றின் (476) ஒ கைரக்ெகாண்டனிர்கழிமின்(477) ;
கழிந்தால் அவன்
அயிரா

ர் ேசய்த்தன்

(487) ;அவ் ாிற்ெசன்றால் அ ங்க வாயிைல

குமின் (491) ; க்காற் பாிசிலர் (492)கண்ேடாெரல்லாம் (495) எதிர்ெகாளக்

கு கிப் (496)பின்னர்

ற்ற ன்னிக் (531)கட ள் வாழ்த்தியபின்னர் (538)

வி ந்திற்பாணிகழிப்பிச் (539) ெசம்மேலாெயனக் கூறி(543) ஏத்திச் (544)
ெசன்ற ெநா ய ம் விடானாய் (545)வ த்த ம் ெபாிெதனக் கூறி (546)
அ

கல்ேவண்

(548)நல்வலத்திாீஇ (549) மாய்ந்ேதார் (553) மண

அதனால் நம் வைரந்தநாள் கெழா கழிகெவன்

க திப் (557)

பரந்திடங்ெகா க்கு ள்ளத்ேதாேட (558) அமர்ந்

ேநாக்கிக் (560)க

ெவள்ளைரக்ெகாளீஇப் (562) பலநாள்நிற்பி
(564)தைலநாளன்ன கெலா

ம் (566) த ெயா

ம்பலர் (556) ;
ங்கம் (561)

(563) அாிசி ட்டா

(565) தரப்ெப குவிர் ; நில்லா (566) ெசல்ேவெமன

(567) வி ப்பின் (568)ெசன்ேறா ம்பல் (540) , நா கிழேவான் (583) , அவன்தன்
ைகயிடத்

ண்டாகிய (577) மைழசுரந்தன்னஇயல்பாகிய ெகாைடத்ெதாழிலாேல

(580) வளம்பிைழப்பறியாதப

(578) நிதியத்ேதாேட (575) ேதர் (571) ேவழம்(572)

நிைர (573) ரவி (574) இைவயைனத்ைத ம் (575)தைலவன்றாமைரமைலய
விற யர் (569) இைழயணியத் (570)தைலநாளிேல பாிசிலாக (581) நல்கி (580)
வி க்கும்(581) ; ஆதலால், அவன்பாற் றாழாமற் க தாகச்
ெசன் பாிசில்ெப
ராகெவனக் கூட் விைன
ெசய்க.
இரணிய ட்டத் ப்ெப ங்குன் ர்ப் ெப ங்ெகௗசிகனார் பல்குன்றப்ேகாட்டத் ச்
ெசங்கண்மாத் ேவள் நன்னன்ேசய்நன்னைனப் பா ய மைலப கடாத்திற்கு
ம ைரயாசிாியர் பாரத் வாசிநச்சினார்க்கினியர் ெசய்த உைர ற்றிற் .
------ெவண்பா
1 உஉத் தீம் ைக ெதால்விசும் ேபார்த்த ெகால்
பாஅஅய்ப் பகல்ெசய்வான் பாம்பின்வாய்ப்பட்டான்ெகால்
மாஅ மிைசயான்ேகா னன்ன ன
தலார்
மாஅைம ெயல்லாம் பசப் .
கு ெபா நா பாணிரண்
ல்ைல
ெப கு வளம ைரக் காஞ்சி - ம வினிய
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ேகாலெந நல்வாைட ேகால்குறிஞ்சி பட் னப்
பாைல கடாத்ெதா ம் பத் .

1(பி-ம்.) '

உஉய்த்தீம் ைகயத்ெதால்விசும்பிற் ' "

உஉத்தீம் ைக "என்பதில்

உஉ என்ப நான்குமாத்திைர ெபற் நின்றதாத ன், இ
ெசப்பேலாைசபிைழயா வந்தெதன்பர் ஆசிாியர்நச்சினார்க்கினயர்
(ெதால்.

த ேயார்

ன். சூ.6, ந ; யா - வி. எ த். சூ. 4 ; இ - வி. சூ. 743) ; ேபராசிாியர் ேவ

கூ வர் ; ெதால். ெசய். சூ. 62.
பத் ப்பாட்

நச்சினார்க்கிய ைர

ற் ப்ெபற்ற .
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