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"பட் னப்பாைல - ல ம் 
ம ைரயாசிாியர் பார்த் வாசி நச்சினார்கினிய ைர ம்" 

 
    Source 
    "பத் ப்பாட்  ல ம் ம ைரயாசிாியர் பார்த் வாசி நச்சினார்கினிய ைர ம்: 
    பட் னப்பாைல" 
    இைவ மகாமேகாபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி உத்தமதான ரம்  
   ேவ. சாமிநாைதயரால் பாிேசாதி , பலவைக ஆராய்ச்சிக் குறிப் க டன் 
    ெசன்ைன: ேகசாி அச்சுக்கூடத்திற் பதிக்கப் ெபற்றன 
    ன்றாம் பதிப் , பிரேஜாத்பத்தி வ டம், ஆவணி மாதம் 
    1931, விைல பா 5. Copyrights reserved. 
    ---------   
 
    க ைர. 
 
    ெசன்ைன னிவர் யாரால் 1906 -ம் வ ட பி.ஏ.பட்டப்பாீைக்ஷக்குப் பாடமாக 
நியமிக்கப்பட்ட பட் னப்பாைலைய ம், அைத அறிந்  ெகாள் தற்கு 
இன்றியைமயாத ம ைர ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினிய ைரைய ம் ெவளிப்ப த்தத் 
ெதாடங்கி, மாணாக்கர்க க்கு அைவ விளங்கும் வண்ணம் தனமாக எளியநைடயில் 
எ திய குறிப் க்கைள உாியவிடங்களிற் ேசர்த் ப் பதிப்பிக்கலாேனன். 
 
    பட் னப்பாைலெயன்ப  கைடச்சங்கப் லவர்களான நக்கீரனார் 

த ேயாாியற்றிய பத் ப்பாட் ள் ஒன்பதாவ ; க ய ர் 
உ த்திரங்கண்ணனாரால் இயற்றப் ெபற்ற . ேவற் நாட் க்குச்ெசல்லத்ெதாடங்கிய 
தைலவன், தன  ெநஞ்ைசேநாக்கி, 'ெநஞ்ேச, காவிாிப் ம்பட் னத்ைதப் ெபற்றா ம் 
யான் தைலவிையப்பிாிந்  நின் டன்வாேரன்' என்  கூ தல் கமாகக் 
காவிாிப் ம்பட் னத்தின் வளத்ைத ம் ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தான  

ரச்ெசயல்கைள ம் அவன  ெசங்ேகாைல ம் ேபரழகுபயப்பச் சிறப்பித் ப் 
பாராட் க் கூறப்ெபற்ற . 
 
    இதன் த ல் உள்ள 218. அ களாற் காவிாிப் ம்பட் னத்தின் வள ம், 220 -வ  

த ய 79 -அ களாற் ேசாழன்காிகாற் ெப வளத்தா ைடய ெப ைம ம், 300 -ம் 
அ யால், ெசல்லக்க திய கா கள் அவ ைடய ேவ ம் ெவம்ைமைய -

ைடயனெவன்ப ம், 301 -ம் அ யால் தைலவியின் ேதாள்கள் அவ ைடய 
ெசங்ேகா ம் தண்ைம ைடயனவாதலால், இவள் வ தற்குாியனல்லெனன்ப ம், 
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219, 220 -ம் அ களால், ெநஞ்ேச, இவள் இங்ேக தனித்தி ப்ப யான் நின்ெனா  
வ தைலச் ெசய்ேயெனன்ப ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
    ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர், பதங்கைள அந்வயித்  இப்பாட் ற்குப் 
ெபா ெள திய , ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், ெசய் ளியல் 211 -ம் 
சூத்திரமாகிய மாட் லக்கணத்ைத ேமற்ேகாளாகக்ெகாண்ெடன்  உணர்க. மற்ற 
விேசடங்கள், அங்கங்குள்ள குறிப் ைரயால் விளங்கும். 
 
    இந் ல், பல ைரகளில் ேமற்ேகாளாக எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள ; 
சீவகசிந்தாமணி த ய பல லாசிாியர்கள் இதி ள்ளவாக்கியங்கைளத் தாமியற் ம் 

ல்க ள் ஆங்காங்கு அைமத்  அழகுப த்தியி க்கின்றனர்; " ன்ேனார் 
ெமாழிெபா ேள யன்றி யவர்ெமாழி ம், ெபான்ேனேபாற் ேபாற் வம்" என்ப  
விதியன்ேறா; இதைன ஆண்டாண் ள்ள குறிப் ைரகள் ஒ வா  விளக்கும். 
 
    இதிற் பண்ைடக்காலச்ெசய்திகள் பல காணப்ப ம். இதி ள்ள விஷயம் 
ஒவ்ெவான் ம் யாவ ம் எப்ெபா ம் அ பவித் க்ெகாண் க்கும் அ பவமாக 
உள்ளதாத ன், இந் ல் ப ப்பவர்க க்கு மிக்க இன்பத்ைத விைளவிக்குெமன்ப  
கூறாமேல விளங்கும்; ெசயற்ைகயழகி ம் இயற்ைகயழகு சிறந்தெதன்ப  
எல்லா க்கும் ெதாிந்தவிஷயேம. 
 
    விளங்க எ தேவண் யைவகைளப் பலகாரணங்களால் நான் எ தாதி த்தல் கூ ம்; 
கல்வியறி  ஒ க்கங்களிற்சிறந்  கலாசாைலகளில் தமிழ்ப் பண் தர்களாக 

ற்றி க்கும் விேவகிகள் அக்குற்றத்ைதப் ெபா க்கும் வண்ணம் நிரம்பக் 
ேகட் க்ெகாள் கிேறன். 
 
    இங்ஙனம், 
    ேவ.சாமிநாதன். 
    ---------------------   
 
    ல் 
 
    நக்கீரனார் த ய சங்கப் லவர்களியற்றிய பத் ப்பாட் க்கள் இன்னைவ -
ெயன்பைதப் பின் ள்ள ெவண்பாவா ணர்க: - 
 
    " 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 ." 
 
    அவற் ள்: - 
 
    1. -தி காற் ப்பைட: - 317 -அ கைள ைடய ; கக் கட ள்மீ  ம ைரக் 
கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் பா ய ; இதில் கக் கட ைடய 

தலங்க ட்சிறந்த தி ப்பரங்குன்றம், தி ச்சீரைலவாய் (தி ச்ெசந் ர்), 
தி வாவினன்கு (பழனி), தி ேவரகம், குன் ேதாறாடல், பழ திர்ேசாைல ெயன் ம் 
ஆ பைட க ம், அவற்றில் அவர் எ ந்த ளியி க்கும் வித ம் ைறேய 
பாராட் க் கூறப்ப ம். 
 
    2. -ெபா நராற் ப்பைட: - 248 - அ கைள ைடய ; இளஞ்ேசட்ெசன்னி 

தல்வனாகிய ேசாழன்காிகாற்ெப வளவைன டத்தாமக் கண்ணியார் பா ய ; 
இதில் காிகாற்ெப வளன் ெகாைட ம் அவன் ர ம் அவனாண்ட ேசாழநாட் ன் 
வள ம் காவிாிநதியின் சிறப் ம் நன்றாகக் கூறப்ப ம். 
 
    3. -சி பாணாற் ப்பைட: - - 269 -அ கைள ைடய ; ஏ மாநாட்  
நல் யக்ேகாட ெனன்பவைன இைடக்கழிநாட்  நல் ர் நத்தத்தனார் பா ய ; இதில் 
நல் யக்ேகாடன  வண்ைம ம் அவ ைடய நகரங்களாகிய எயிற்பட் னம் ேவ ர் 
ஆ ர் த யவற்றி னியல் ம், அவற்றி ந்த மாந்தர்கள  நற்குண 
நற்ெசய்ைகக ம் தமிழ்நாட்  ேவந்தர்க ைடய இராஜதானிகளாகிய ம ைர வஞ்சி 
உைற  ெரன்  ன் நகரங்களி னிைலைம ம், ேபகன் பாாி காாி ஆய் அதிகன் 
நள்ளி ஓாிெயன் ம் வள்ளல்கெள வ ம் இன்னஇன்ன ெகாைடயாற் ெபயர் 
ெபற்றார்க ெளன்ப ம் கூறப்ப ம். 
 
    4. -ெப ம்பாணாற் ப்பைட: -500 - அ கைள ைடய ; காஞ்சி நகரத்தி ந்த 
ெதாண்ைடமான் இளந்திைரயைனக் க ய ர் உ த்திரங் கண்ணனார் பா ய ; 
இதில் அவன  வண்ைம ம், ெதாண்ைடநாட் ேல ள்ள குறிஞ்சி த ய 
ஐந்திைணவளங்க ம், அவற்றில்வா ம் மாந்த ைடய ெதாழில் ஊண் ஒப் ர  

த யன ம், காஞ்சிநகரத்தின் சிறப் ம், தி மா ன் ற்ெறட் த்தி ப்பதிக ள் 
ஒன்றாகிய தி ெவஃகாெவன்ப ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
    5. - ல்ைலப் பாட் : - இ  103 - அ கைள ைடய ; பைகேமற் ெசன்ற தைலவன் 
வ மள ம் தைலவி ஆற்றியி ந்தவிடத்  அவன் வந்ததைனக்கண்  ேதாழி 

த ேயாராகிய வாயில்கள் தம் ட்கூறியதாகக் காவிாிப் ம்பட் னத் ப் 
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ெபான்வாணிகனார் மகனார் நப் தனார் பா ய ; இ  தைலவைனப்பிாிந்  
தனித்தி க்கும் தைலவியின் இயல்ைப ம் கார்காலத்தின் தன்ைமைய ம் பைட ட் ற் 
பைகவர் யரத்ேதா த்தைல ம் தைலவன  ெசௗாியத்ைத ம் விளங்கக்கூ ம். 
 
    6. -ம ைரக்காஞ்சி: -782 அ கைள ைடய ; தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற 
பாண் யன் ெந ஞ்ெசழிய க்கு ேப  நிமித்தம் நிைலயாைமையச் 
ெசவியறி த்தி மாங்கு ம தனார் பா ய ; இதில் பாண்  நாட் ன் 
ஐந்திைணவளங்க ம், ம ைரயம்பதியினழகும், அப்பாண் யன  ர த யன ம், 
ேசரராஜன  *நாேளாலக்கச் சிறப் ம், அக்காலத்தி ந்த  பலசிற்றரசர்க ைடய 
ெப ைம ம், அ ச்சுன க்குக் கண்ணன் உபேதசித்த பகவத்கீைதயின் ேமம்பா ம் 
இன் ம் பல ம் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
    7. -ெந நல்வாைட: -188 - அ கைள ைடய ; பாண் யன் ெந ஞ்ெசழியைன 
நக்கீரனார் பா ய ; இதில், ஐப்பசி கார்த்திைக மாதங்களாகிய  கூதிர் 
காலத்தினியல் ம் தனித்தி ந்த தைலவிய  வ த்தமிகுதி ம் பைட ட் ல் 
தைலவனி க்கும் வண்ண ம் விளங்கக் கூறப்பட் ள்ளன. 
 
    8. -குறிஞ்சிப்பாட் : - 261 அ கைள ைடய ; ஆாியவரசன் பிர கத்தைனத் 
தமிழறி த்தற்குக் கபிலர் பா ய ;இதில் மைலவ்ளங்க ம், இல்லற ைற ம், 
தைலவ ம் தைலவி ம் தம் ள்ைவக்கத் த மன் ைடைம ம், கற்பின் 
இன்றியைமயாைம ம், பல மலர்விேசடங்க ம் அழகாகக் கூறப்பட் ள்ளன. இ  
ெப ங்குறிஞ்சிெயன் ம் ெபயர்ெப ம். 
 
    9. -பட் னப்பாைல: -301 - அ கைள ைடய ; இந் ல், வஞ்சிப்பா என்ப ம் 
ெப ம்பா ம் ஆசிாியவ க ம் சி பான்ைம ெவள்ள ம் க ய ம் 
இதில்வந் ள்ளன என்ப ம் ஒ சார் பைழய ைரயாசிாியர்க ைடய ெகாள்ைக; 
இதைன, பின்வ வனவற்றா ணர்க. 'பட் னப்பாைலெயன் ம் 
வஞ்சிெந ம்பாட் ள், (22) "ேநாிைழ மகளி ணங்குணாக்கவ ம்" 
என்றித்ெதாடக்கத்தன ஆசிாியவ ; (64 -65) "வயலாைமப் க்குண் ம், 
வறளடம்பின் மலர்மைலந் ம்" என்ப  க ய ; இதைன, "வயலாைமப் க்குண் ம், 
வறளடம்பின் மலர்மைலந் ம், கயனாட்டக் கைடசியர்தங் காதலர்ேதாள் கலந்தனேர" 
என உச்சாித் க் க ய யாமா  கண் ெகாள்க. (23) "ேகாழி ெயறிந்த ெகா ங்காற் 
கனங்குைழ" என்ப  ெவள்ள ; இதைன, "ேகாழி ெயறிந்த ெகா ங்காற் 
கனங்குைழ,யாழி சூழ் ைவயக் கணி" என உச்சாித் , 'ெவள்ள யாமா  
கண் ெகாள்க' என்ப , யாப்ப ங்கலம், அ ேயாத் ,*9 -ம் சூத்திரவி த்தி ைர; 
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இதைன, யாப்ப ங்கலக்காாிைக, ஒழிபியல், 4 -ம் க த் ைறயின் விேசட ைரயா ம் 
உணர்க; இதன் மற்றவரலாற்ைற க ைரயிற் காண்க. 
 
    10. -மைலப கடாம்: 583 - அ கைள ைடய ; பல்குன்றக் ேகாட்டத் ச் 
*ெசங்கண்மாத் ேவள் நன்னன்ேசய் நன்னைன இரணிய ட்டத் ப் ெப ங்குன் ர்ப் 
ெப ங்ெகளசிகனார் பா ய ; இதில் அவ ர்க்குச் ெசல் ம் வழியினியல் ம், 
அவ்வவ்விடத் க்கிைடக்கும் உணவின் வைகக ம் அவன  மைல ேசாைல 
கா களின் வளங்க ம், அவன  வள்ளன்ைம ம், ஆற்ற ம், அவன  
சுற்றத்திெனா க்கங்க ம், அவன  நாேளாலக்கச் சிறப் ம், அவன  நவிர ெமன் ம் 
மைலயில் காாி ண் க்கட  ெளன் ம் தி நாமத்ேதா  எ ந்த ளியி க்கும் 
சிவெப மான  மகிைம ம், அவ ைடய ன்ேனார்களின் ெப ைம ம், 
அவ ாினியல் ம், அவன  ேசயாெறன் ம் ஆ த யவற்றின் வளங்க ம் 
விளங்கக் கூறப்பட் ள்ளன. இ  கூத்தராற் ப்பைட ெயன ம் ெபயர்ெப ம். 
    ____________ 
 
    லாசிாியர். 
 
    இந் லாசிாியராகிய க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனாெரன்பவர், கைடச் 
சங்கப் லவர்க ள் ஒ வர். இவ ைடய ஊராகிய க ய ெரன்ப  இன்ன 
நாட் ள்ளெதன்  ெதாியவில்ைல. 
 
    இவ ைடய தந்ைதயார்: ஐயம்தீர்தற்ெபா ட் த் தந்ைதயின் ெபயைரப் 

தல்வ ைடயெபயர்க்கு விேசடணமாக்கிவழங்குதல் மரபாக இ ந்தலா ம், 
உ த்திரங்கண்ணனாெரன் ம் ெபயர்த்ெதாைகைய உ த்திரனா ைடய 

தல்வராகிய கண்ணனாெரன விாித்தற்கு இட ண்டாதலா ம் 'உ த்திரனார்' 
என்பவர், இவ ைடய தந்ைதயாராகக் க தப்ப கிறார்; உ த்திரனாெரன் ம் 
ெபயெரான் , கு ந்ெதாைகயில், “ ற ப் றத்தன்ன” என் ம் 274 -ம் 
ெசய் ளியற்றியவர் ெபயராகக் காணப்ப கின்ற . 
 
    இவர் சாதி: ெதால்காப்பியம், மரபிய ல், “ஊ ம் ெபய ம்” என் ம் 74 - ம் 
சூத்திரத்தின் விேசட ைரயில், 'உைற ர் ஏணிச்ேசாி டேமாசி, ெப ங்குன் ர்ப் 
ெப ங்ெகௗசிகன், க ய த்திரங்கண்ணன் என்பன அந்தணர்க்குாியன' என்ப  
வைரயப்ெபற்றி த்தலால், இவர் அந்தணராகக் க தப்ப கிறார். 
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    இவர  சமயம்: ெப ம்பாணாற் ப்பைடயில், [அ கள், 372 -373] “காந்தனஞ் 
சிலம்பிற் களி ப ந் தாங்குப், பாம்பைணப் பள்ளி யமர்ந்ேதானாங்கண்” எனக் 
காஞ்சிநகரத் ள்ள வி தலங்க ள் ஒன்றாகிய தி ெவஃகாெவன் ந் 
தி ப்பதிைய ம் அதிற் பள்ளிெகாண்ட ளிய தி மாைல ம் பாராட் க் 
கூறியி த்த ன், இவர் ைவ ணவசமயத்தில் அதிகப் பற் ைடயவெரன்  
ெசால் வதற்கு இட ண் . 
 
    இவாியற்றியைவ: பத் ப்பாட் ள், 4 -வதாகிய ெப ம்பாணாற் ப்பைட ம், 9 -
வதாகிய இந் ம், எட் த்ெதாைக ட் கு ந்ெதாைகக் கண்ணதாகிய, 
"ெந நீராம்பல்" என் ம் 352 -ம் ெசய் ம், அகநா ற்றின் கண்ணதாகிய, 
"வயங்குமணிெபா த" என் ம் 166 -ம் ெசய் மாகிய  இைவகள் இவரால் 
இயற்றப்ெபற்றைவெயன்  இப்ெபா  ெதாிகின்ற . 
 
    இவைர ஆதாித்தபிர க்கள்: ெப ம்பாணாற் ப்பைடத் தைலவனாகிய 
ெதாண்ைடமான் இளந்திைரய ம், இந் ற்றைலவனாகிய ேசாழன் காிகாற் 
ெப வளத்தா ம் இவைர ஆதாித்ததைலவர்கள். 
 
    இவர் ெபற்ற பாிசில்: ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தான் இந் ைலக் ேகட் மகிழ்ந்  
பதினா றாயிரம்ெபான் இவர்க்குப் பாிசளித்தாெனன்  ெதாிகின்ற . இதைன, 
க ங்கத் ப்பரணி, இராசபாரம்பாியம், 22: "த  ெசந்தமிழ்ப் பாிசில் வாணர்ெபான், 
பத்ெதா டா  றாயிரம்ெபறப், பண்  பட் னப் பாைல ெகாண்ட ம்" 
என்பதனா ணர்க. 
 
    இவர  காலம்: கைடச்சங்கப் லவர்க ைடயகாலம், இற்ைறக்கு ஆயிரத் 
ெதண்  வ ஷங்க க்கு ற்பட்டெதன்  இங்கிலீ பாைஷயி ம் 
தமிழ்ப்பாைஷயி ம் பயிற்சி ள்ள பல லவர்கள் கி ஆராய்ந்  தக்க  
ஆதாரங்கள்காட் ெய தி ேமன்ேம ம் ெவளிப்ப த்திவ தல் இக்காலத்தில் 
யாவ க்கும் ெதாிந்ததாத ன், கைடச்சங்கப் லவர்க ள் ஒ வராகிய  இவர்கால ம் 
அ ேவெயன்ப  கூறாமேலவிளங்கும். 
    _______________ 
 
    இந் ல் உைரயாசிாியராகிய  நச்சினார்க்கினியர் வரலா . 
 
    வி த்தம். 
 
        எவனால வாயிைடவந் த தவா ைடயெனன வியம்பப் ெபற்ேறான் 
        எவன்பண்ைடப் ப வல்பல விறவா  நிலவ ைர ெய தி யீந்ேதான் 
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        எவன்பரம பகாாி ெயவனச்சி னார்க்கினிய ென ம்ேப ராளன் 
        அவன்பாத வி ேபா  ெமப்ேபா  மலர்கெவன தகத்  மன்ேனா. 
 
    இந் ன் உைரயாசிாியராகிய ஆசிாியர் நச்சினார்க்கினியர், பாண்  
வளநாட் ள்ள ம ரா ாியிற் பிராமணகுலத்திற் பாரத் வாசேகாத்திரத்திற் பிறந்தவர். 
தமிழ்ப்பாைஷயி ள்ள பல்வைகயான எல்லா ல்களி ம் அதிபாண் த்திய -

ைடயவர். இவர  சமயம் ைசவேம. இவர் இன்ன ராதல், "வண் மிர் ேசாைல ம ரா 
ாிதனி ெலண் ைச விளங்க வந்த வாசான், பயின்ற ேகள்விப் பாரத் வாச, 

னான்மைற ணிந்த நற்ெபா ளாகிய, ய ஞான நிைறந்த சிவச்சுடர், தாேன யாகிய 
தன்ைம யாளன்" என் ம் உைரச்சிறப் ப்பாயிரத்தால் விளங்கும். சிவ தலங்க ட் 
சிறந்த சிதம்பரத்தின  தி நாமங்களாகிய 'தி ச்சிற்றம்பலம்,' 'ெப ம்பற்றப் ர்' 
என்பவற்ைற ைறேய ஆெற த்ெதா ெமாழிக்கும் ஏெழ த்ெதா ெமாழிக்கும் 
உதாரணமாக இவர், ெதால்காப்பியம் எ த்ததிகாரத்  ெமாழிமரபில், 
"ஓெர த்ெதா ெமாழி" என் ஞ் சூத்திரத்  விேசட ைரயிற் காட் யி த்தலா ம், 
ைசவசமயத் ச் சிறந்த ல்களாகிய தி வாசகம் தி ச்சிற்றம்பலக்ேகாைவயார் 
என்பவற்றினின் ம் தம  உைரகளிற் பலவிடங்களில் இலக்கிய விலக்கணப் 
ெபா ள்க க்கன்றித் தத் வப்ெபா க்கும் ேமற்ேகாள்கள் எ த் க் 
காட் யி த்தலா ம், அங்ஙனம் ேமற்ேகாள்ெகாண்ட சில விடங்களில் எ தி ள்ள 
விேசட ைரகளா ம், நாமகளிலம்பகத்  'ேமகம் மீன்ற' என் ம் 333 -ம் ெசய் ளில், 
'ேபாகம்மீன்ற ண்ணியன்' என்பதற்கு எ திய விேசட ைரயா ம், 
தி காற் ப்பைட ைரயிற் காட் ய சில நயங்களா ம், உைரச்சிறப் ப்-
பாயிரத்தில், " ய ஞானநிைறந்த சிவச்சுடர், தாேன யாகிய தன்ைம யாளன் " 
எனக்கூறப்ெபற்றதனா ம், மற் ஞ் ெசலவற்றா ம், இவர் ைசவசமயியாதல் 
நன்குெவளியாகும். 
 
    இவ் ைரயாசிாியர், பத் ப்பாட் ள் இந் க்கன்றி மற்ற ல்க க்கும் 
ெதால்காப்பியத்திற்கும் க த்ெதாைகக்கும் கு ந்ெதாைகயில் ேபராசிாியர் 
ெபா ெள தாெதாழிந்த இ ப  ெசய் ட்க க்கும் உைரெசய்த ளினர். இன் ம் 
சில ல்க க்கு இவர் உைரயியற்றினெரன்பர்; அைவ இைவெயன்  

லப்படவில்ைல. இக்காலத்  வழங்கும் தி க்ேகாைவயா ைர ேபராசிாியராற் 
ெசய்யப்பட்டெதன்  ெதாிகின்றைமயா ம், இவர் அந் ற்குச்ெசய்த ேவ ைர 
கிைடயாைமயா ம் அதற்கும் தி க்குறள் த ய மற் ஞ்சிலவற்றிற்கும் இவர் 
உைரெசய்தி ப்பதாக இவ ைடய உைரச்சிறப் ப்பாயிரத்திேல ம் 
ேவெறான்றிேல ம் கூறப்படாைமயா ம், அைவகள் இங்ேக எ தப்பட் ல. 
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    சீவகசிந்தாமணிக்கு நச்சினார்க்கினியர் தன் ைற ஓ ைரெய தி, அக்காலத் ப் 
பிரசித்திெபற்றி ந்த ைசனவித் வான்கள் சில க்குக்காட்ட, அவர்கள் அவ் ைரைய 
அங்கீகாியாைம கண் , பின்  ஆ கத ல்கள் பலவற்ைற ம் நல ற ஆராய்ந்  
இரண்டா ைற ஓர்உைரைய ெய தி அவர்க க்குக் காட்டேவ, அவர்கள் 
உற் ேநாக்கி வியந்  அவ் ைரைய அங்கீகாித் க்ெகாண்டார்கெளன்  ைசனர் 
கூ கின்றனர். 
 
    நாமகளிலம்பகத்தில் "கண் ளார் ங்காதலர்" என் ம் 43 -ம் ெசய் ைரயில் 
'ஈங்குத் தன்ைமைய ணர்த் தல், "ெசலவி ம் வரவி ம்" என் ஞ் சூத்திரத்திற் 
கூறினாம்' என் ம் , குணமாைலயாாிலம்பகத்தில் "மங்ைக நல்லவர்" என் ஞ் 
ெசய் ைரயில் 'ஆசிாியர் "நண் ந் ம்பி ம்" என்  ம்பிையப்பின்ைவத்த . 
ேமல்வ ஞ் சூத்திரத்தில், "மா  மாக்க ைமயறி ெவன்ப" என்ற ஐயறி  இதற்கும் 
ஏ தற்கின் ணர்க; இதைன வாராததனால் வந்த த்த ெலன் ந் தந்திர த்தியாற் 
ெகாள்க ெவன்  ஆண்  உைர கூறிப்ேபாந்தாம்' என் ம் நச்சினார்க்கினியர் 
எ தியி த்தலால், இவர் ெதால்காப்பியத்திற்கு உைரெய தினபின்  
சீவகசிந்தாமணிக்கு உைரெய தினெரன்  விளங்குகின்ற . 
 
    ெதால்காப்பிய ைர த யவற்றில் இவரால் எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள 
ேமற்ேகாள்களைமந்த ல்க ள் இ கா ம் விளங்கியைவ வ மா : - 
        1. அகத்தியம்.  36. ெதால்காப்பியம். 
        2. அகநா .  37. நற்றிைணநா . 
        3. அணியியல்.  38. நாடக ல். 
        4. அவிநயம்.  39. நால யார். 
        5. ஆசாரக்ேகாைவ.  40. ெந நல்வாைட. 
        6. இராமாயண ெவண்பா. 41. பட் னப்பாைல. 
        7. இைறயனாரகப்ெபா ள்.  42. பதிற் ப்பத் . 
        8. ஏலாதி.  43. பாிபாடல். 
        9. ஐங்கு .  44. பல்காப்பியம். 
        10. ஐந்திைணெய ப .  45. பல்காயம். 
        11. ஐத்திைணையம்ப .  46. பழெமாழி. 
        12. கடகண் .  47. பன்னி படலம். 
        13. க த்ெதாைக.  48. பாரதெவண்பா. 
        14. களவழிநாற்ப .  49. றநா . 
        15. காக்ைகபா னியம்.  50. றப்ெபா ள்ெவண்பாமாைல. 
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        16. குணநாற்ப .  51. த ராணம். 
        17. குறிஞ்சிப்பாட் .  52. ெப ங்கைத. 
        18. கு ந்ெதாைக.  53. ெப ம்பாணாற் ப்பைட. 
        19. கூத்த ல்.  54. ெப ம்ெபா ள்விளக்கம். 
        20. ைகந்நிைல.                       55. ெபாய்ைகயார் தலாயிேனார் ெசய்த அந்தாதி. 
        21. ெகான்ைறேவந்தன்.  56. ெபா நராற் ப்பைட. 
        22. சிலப்பதிகாரம்.  57. மணிேமகைல. 
        23. சி காக்ைகபா னியம்.  58. ம ைரக்காஞ்சி. 
        24. சி பஞ்ச லம்.  59. மைலப கடாம். 
        25. சி பாணாற் ப்பைட.  60. மா ராணம். 
        26.  61. த்ெதாள்ளாயிரம். 
        27.  62. ெமாழிக்காஞ்சி. 
        28. தக ர்யாத்திைர.  63. ல்ைலப்பாட் . 
        29. திைணமாைல ற்ைறம்ப . 64. ேமாதிரப்பாட் . 
        30. திைணெமாழிையம்ப . 65. யாழ் ல். 
        31. திாிக கம்.  66. வைசக்கடம். 
        32. தி க்குறள்.  67. வஞ்சிப்பா. 
        33. தி க்ேகாைவயார்.  68. வைளயாபதி. 
        34. தி காற் ப்பைட.  69. விளக்கத்தார்கூத் . 
        35. தி வாசகம். 
 
    ெதால்காப்பிய ைர த யவற்றில் ேவதம், ேவதாங்கம் த ய பல 

ல்களி ந் ம் பல உைரகளி ந் ம் பற்பல அாியவிஷயங்கைள ஆங்காங்கு 
எ த் க்காட்  நன்குவிளக்கிப்ேபாகின்றைமயின், இவைர வடெமாழியி ம் மிக்க 
பயிற்சி ள்ளவராகச் ெசால் தற் கிட ண் . 
 
    உைரயாசிாியர், ேசனாவைரயர், ேபராசிாியர், ஆளவந்தபிள்ைளயாசிாியர் த ய 
உைரயாசிாியர்கள் இவ ைடய உைரயில் எ த் க்கூறப்பட் த்த ன், அவர்க க்கு 
இவர் காலத்தினாற்பிற்பட்டவெரன்  ெதாிகின்ற . 
 
    அமிழ்தி மினிய தமிழ்மடவரல் ெசய் அ ந்தவத்தின் ெப ம்பயனாக 
அவதாித்த ளிய இம்மேகாபதாாியின் அ ைமெப ைமகள் விாிவஞ்சி 
வி க்கப்பட்டன. 
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    இவ ைடய ேமம்பாட்ைடப்பாராட்  அக்காலத்  ஆன்ேறாராற் ெசய்யப்பட்ட 
உைரச் சிறப் ப்பாயிரச் ெசய் ட்கள் வ மா : - 
 
        ெவண்பா. 
 
        பாரத்ெதால் காப்பிய ம் பத் ப்பாட ங்க  
        மாரக் கு ந்ெதாைக  ைளஞ்ஞான்குங் - சாரத் 
        தி த்தகு மா னிெசய் சிந்தா மணி ம் 
        வி த்திநச்சி னார்க்கினிய ேம. 
 
        ெதால்காப் பியத்திற் ெறாகுத்த ெபா ளைனத்  
        ெமல்லார்க்கு ெமாப்ப வினி ைரத்தான் - ெசால்லார் 
        ம ைரநசசி னார்க்கினியன் மாமைறேயான் கல்விக் 
        கதிாின் சுடெரறிப்பக் கண் . 
 
        ஆசிாியப்பா. 
 
        பாற்கடல் ேபாலப் பரந்த நன்ெனறி 
        ற்ப  வான்ெபா  ண் தி ணர்ந்த 
        ேபாக்க  ேகள்விப் லேவார் லத்தி 
        னாற்ெபா ள் ெபாதிந்த க்கைம யாப்பிைனத் 
        ேதக்கிய சிந்ைதய னாகிப் பாற்பட 
        ெவ த் ஞ் ெசால் ம் ெபா மிம் ன்  
        மி க்கற வாய்ந்த வ க்கிெறால் சீர்த்தித் 
        ெதால்காப் பியெம ந் ெதா கடற் பரப்ைப 
        ம ங் குைற  மின்றி ெயன் ங் 
        கைலயி னிைறந்த கதிர்மதி ெயன்ன 
        நிைல ைட கலத்தி ென ங்கைர காணாக் 
        கல்லா மாந்தர் கற்ப  ேவண்  
        நல்லறி ைடேயார் நயப்ப  ேவண்  
        ைரயிைட யிட்ட காண் ைக ைரத்  
        மான்ேறார் கழ்ந்த வறிவினிற் ெறாிந்  
        சான்ேறா ைரத்த தண்டமிழ்த் ெதாிய 
        ெலா ப  பாட்  ணர்பவர்க் ெகல்லா 
        ைரயற ம் ைரபட ைரத்  
        ெமா த்திைரத் தலத்தி ணர்ந்ேதா ைரக்குங் 
        க த்ெதாைகக் க த்திைனக் காட்சியிற் கண்டதற் 
        குள் ைற வம  ேமைன வம ந் 
        ெதள்ளிதிற் ெறாிந்  திைணப்ெபா ட் ேகற்ப 
        ள் ைற வமத் ெதாளித்த ெபா ைளக் 
        ெகாள்பவர் ெகாள்ளக் குறிப்பறிந் ணர்த்தி 



 12

        யிைறச்சிப் ெபா க் ெகய் ம் வைகையத் 
        திறப்படத் ெதாிந்  சீர்ெபறக் ெகாளீஇத் 
        ைறப்ப  ெபா ெளா  ெசாற்ெபா ள் விளக்கி 
        ைறப்பட விைனைய த் க் காட் ப் 
        பாட் ைட ெமய்ப்பா  பாங்குறத் ெதாித் ப் 
        பாற்பட ன் யாப் ற ைரத்த 
        நாற்ெபயர் ெபயரா நடப்பக் கிடத்திப் 
        ேபாற்ற வின் ைர ெபா ள்ெபற விளம்பி ம் 
        ைவயம் கழ்ந்  மணி  சூட் ய 
        ெபாய்யில் வான்கைத ெபாதிந்த ெசந்தமிழ்ச் 
        சிந்தா மணிையத் ெதண்கடன் மாநிலம் 
        வந்தா தாிப்ப வண்ெப  வஞ்சிப் 
        ெபாய்யா ெமாழி கழ் ைமய  காட்சித் 
        தி த்தகு னிவன் க த்தி  ெவன்னப் 
        ப ப்ெபா ள் க ந்  ெபா ட்ெடாடர்ப் ப த்  
        விைனெயா  யப் ைன ைர ைரத்  
        நல்லறி ைடய ெதால்ேப ராசான் 
        கல்வி ங் காட்சி ங் காசினி யறியப் 
        ெபா ெடாி கு ந்ெதாைக யி ப  பாட் ற் 
        கி ெபா  ெளன்றவ ென தா ெதாழிய 
        வி ெபா  ெளன்றதற் ேகற்ப ைரத் ந் 
        தண்டமிழ் ெதாிந்த வண் கழ் மைறேயான் 
        வண் மிர் ேசாைல ம ரா ாிதனி 
        ெலண் ைச விளங்க வந்த வாசான் 
        பயின்ற ேகள்விப் பாரத் வாச  
        னான்மைற ணிந்த நற்ெபா  ளாகிய  
        ய ஞான நிைறந்த சிவச்சுடர் 
        தாேன யாகிய தன்ைம யாள  
        னவின்ற வாய்ைம நச்சினார்க் கினிய  
        னி விைன க  ம வியம் ெபாதியின் 
        ம விய கு னி ெதாிதமிழ் விளங்க  
        ழி ழி காலம் 
        வாழி வாழியிம் மண்மிைச தாேன. 
 
        வி த்தம். 
 
        பச்ைசமா லைனய ேமகம் ெபௗவநீர் ப கிக் கான்ற  
        ெவச்சினாற் றிைச  ண்  மமிழ்ெதன ெவ நா ெவச்சின் 
        ெமச்சிநா ணா ம் விண்ேணார் மிைசகுவர் ேவத ேபாத  
        னச்சினார்க் கினிய ெனச்சி ன ந்தமிழ் கர்வர் நல்ேலார். 
        -------- 
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    உ 
    கணபதி ைண. 

பத் ப்பாட்  : 9. -பட் னப்பாைல. 
நச்சினார்க்கினிய ைர. 

 
        வைசயில் கழ் வயங்குெவண்மீன் 
        றிைசதிாிந்  ெதற்ேககி ந் 
        தற்பா ய தளி ணவிற் 
        ட்ேடம்பப் யன்மாறி 
        வான்ெபாய்ப்பி ந் தான்ெபாய்யா  5 
        மைலத்தைலய கடற்காவிாி 
        னல்பரந்  ெபான்ெகாழிக்கும் 
        விைளவறா வியன்கழனிக் 
        கார்க்க ம்பின் கமழாைலத் 
        தீத்ெத விற் கவின்வா   10 
        நீர்ச்ெச வி னீெணய்தற் 
        ச்சாம் ம் லத்தாங்கட் 
        காய்ச்ெசந்ெநற் கதிர ந்  
        ேமாட்ெட ைம க்குழவி 
        கூட் நிழற் யில்வதி ங்  15 
        ேகாட்ெடங்கிற் குைலவாைழக் 
        காய்க்க கிற் கமழ்மஞ்ச 
        ளினமாவி னிணர்ப்ெபண்ைண 
        தற்ேசம்பின் ைளயிஞ்சி 
        யக னகர் வியன் ற்றத் ச்  20 
        சுடர் தன் மடேநாக்கி 
        ேனாிைழ மகளி ணங்குணாக் கவ ங் 
        ேகாழி ெயறிந்த ெகா ங்காற் கனங்குைழ 
        ெபாற்காற் தல்வர் ரவியின் ட்  
        க்காற் சி ேதர் ன்வழி விலக்கும்  25 
        விலங்குபைக யல்ல  கலங்குபைக யறியாக் 
        ெகா ம்பல்கு ச் ெச ம்பாக்கத் க் 
        கு ம்பல் ர் ெந ஞ்ேசாணாட்  
        ெவள்ைள ப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி 
        ெநல்ெலா  வந்த வல்வாய்ப் பஃறி  30 
        பைணநிைலப் ரவியி னைண தற் பிணிக்குங் 
        கழிசூழ்படப்ைபக் க யாணர்ப் 
        ெபாழிற் றவிற் ந்தண்டைல 
        மைழநீங்கிய மாவிசும்பின் 
        மதிேசர்ந்த மகெவண்மீ  35 
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        ெக திற யர்ேகாட்டத்  
        கமர்  ரண்கிடக்ைக 
        வாியணிசுடர் வான்ெபாய்ைக 
        யி காமத் திைணேயாிப் 
        ப்ெபாறிப் ேபார்க்கதவிற்  40 
        றி த் ஞ்சுந் திண்காப்பிற் 
        கழ்நிைலஇய ெமாழிவளர 
        வறநிைலஇய வகனட் ற் 
        ேசா வாக்கிய ெகா ங்கஞ்சி 
        யா ேபாலப் பரந்ெதா கி  45 
        ேய ெபாரச் ேசறாகித் 
        ேதேராடத் கள்ெக மி 
        நீறா ய களி ேபால 
        ேவ பட்ட விைனேயாவத்  
        ெவண்ேகாயின் மாசூட் ந்  50 
        தண்ேகணித் தைக ற்றத் ப் 
        பகட்ெட த்தின் பலசாைலத் 
        தவப்பள்ளித் தாழ்காவி 
        னவிர்சைட னிவ ரங்கி ேவட்கு 
        மா தி ந ம் ைக ைனஇக் குயிறம்  55 
        மாயி ம் ெபைடேயா ாியல் ேபாகிப் 
        தங் காக்கும் கல ங் க  நகர்த் 
        ணம் றெவா  ச்சிற் ேசக்கு 
        மரத்த ரண்களாி 
        வாிமண லகன்றிட்ைட  60 
        யி ங்கிைள யினெனாக்கற் 
        க ந்ெதாழிற் க மாக்கள் 
        கட றவின் சூ தின் ம் 
        வயலாைமப் க்குண் ம் 
        வறளடம்பின் மலர்மைலந் ம்  65 
        னலாம்பற் ச்சூ  
        நீனிற விசும்பின் வலேனர்  திாித  
        நாண்மீன் விராய ேகாண்மீன் ேபால 
        மலர்தைல மன்றத் ப் பல டன் குழீஇக் 
        ைகயி ங் கலத்தி  ெமய் றத் தீண் ப்  70 
        ெப ங்சினத்தாற் றக்ெகாடாஅ 
        தி ஞ்ெச வி னிகன்ெமாய்ம்பிேனார் 
        கல்ெலறி ங் கவண்ெவாீஇப் 
        ள்ளிாி ம் கர்ப்ேபாந்ைதப் 
        பறழ்ப்பன்றிப் பல ேகாழி  75 
        ைறக்கிணற் ப் றச்ேசாி 
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        ேமழகத் தகெரா  சிவல்விைள யாடக் 
        கி குநிைரத் ெதஃகூன்றி 
        ந கல்  ன ரண்ேபால 
        ெந ந் ண் ற் காழ்ேசர்த்திய  80 
        கு ங்கூைரக் கு நாப்ப 
        ணிலவைடந்த வி ள்ேபால 
        வைல ணங்கு மணன் ன்றில் 
        ழ்த்தாைழத் தாட்டாழ்ந்த 
        ெவண்கூ தாளத் த் தண் ங் ேகாைதயர்  85 
        சிைனச்சுறவின் ேகா நட்  
        மைனச்ேசர்த்திய வல்லணங்கினான் 
        மடற்றாைழ மலர்மைலந் ம் 
        பிணர்ப்ெபண்ைணப் பிழிமாந்தி ம் 
        ன்றைல யி ம்பரதவர்  90 
        ைபந்தைழமா மகளிெரா  
        பாயி ம் பனிக்கடல் ேவட்டஞ் ெசல்லா 
        வ ம ந் ண்டா ம் 
        ல மணற் ங்கானன் 
        மாமைல யைணந்த ெகாண் ப் ேபால ந்  95 
        தாய் ைல த விய குழவி ேபால ந் 
        ேத நீர்ப் ணாிெயா  யா தைல மணக்கு 
        ம ேயாத த் ெதா கூடற் 
        றீ நீங்கக் கடலா  
        மாசுேபாகப் னல்ப ந்   100 
        ம லவ னாட்  ர த்திைர ழக்கி ம் 
        பாைவ சூழ்ந் ம் பல்ெபாறி ம ண்  
        ம கலாக் காதெலா  பகல்விைள யா ப் 
        ெபறற்க ந் ெதால்சீர்த் றக்க ேமய்க்கும் 
        ெபாய்யா மரபிற் ம  ெப ந் ைறத்  105 
        ைணப் ணர்ந்த மடமங்ைகயர் 
        பட் நீக்கித் கி த்  
        மட் நீக்கி ம மகிழ்ந்  
        ைமந்தர் கண்ணி மகளிர் சூட  
        மகளிர் ேகாைத ைமந்தர் மைலய   110 
        ெந ங்கான் மாடத் ெதாள்ெளாி ேநாக்கிக் 
        ெகா ந்திமிற் பரதவர் கு உச்சுட ெரண்ண ம் 
        பாட ேலார்த்  நாடக நயந் ம் 
        ெவண்ணிலவின் பயன் ய்த் ங் 
        கண்ணைடஇய கைடக்கங்குலான்  115 
        மாஅகாவிாி மணங்கூட் ந் 
        உெவக்கர்த் யின்ம ந்  
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        வா ணர் மடற்றாைழ 
        ேவலாழி வியன்ெற வி 
        ன ல் ைறவன் ெபா ள்காக்குந்  120 
        ெதால் ைசத் ெதாழின்மாக்கள் 
        காய்சினத்த கதிர்ச்ெசல்வன் 
        ேறர் ண்ட மாேபால 
        ைவகெறா  ம ைசவின்றி 
        ல்குெசயக் குைறபடா   125 
        வான் கந்தநீர் மைலப்ெபாழிய  
        மைலப்ெபாழிந்தநீர் கடற்பரப்ப  
        மாாி ெபய் ம் ப வம் ேபால 
        நீாினின்  நிலத்ேதற்ற  
        நிலத்தினின்  நீர்ப்பரப்ப   130 
        ம ளந்தறியாப் பலபண்டம் 
        வரம்பறியாைம வந்தீண்  
        ய ங்க ப் ெப ங்காப்பின் 
        வ ைட வல்லணங்கிேனான் 
        ெபாறித் ப் றம்ேபாக்கி  135 
        மதிநிைறந்த ம பண்டம் 
        ெபாதி ைடப் ேபாேரறி 
        மைழயா  சி*மய மால்வைரக் கவாஅன் 
        வைரயா  வ ைடத் ேதாற்றம் ேபாலக் 
        கூ கிர் ஞம க் ெகா ந்தா ேளற்ைற  140 
        ேயழகத் தகேரா க  ன்றிற் 
        கு ந்ெதாைட ெந ம்ப க்காற் 
        ெகா ந்திண்ைணப் பஃறைகப்பிற் 
        ைழவாயிற் ேபாகிைடகழி 
        மைழேதா  யர்மாடத் ச்  145 
        ேசவ ச் ெசறிகுறங்கிற் 
        பாசிைழப் பகட்டல்குற் 
        சுைடத் கிர்ேமனி 
        மயி யன் மாேனாக்கிற் 
        கிளிமழைல ெமன்சாயேலார்  150 
        வளி ைழ ம் வாய்ெபா ந்தி 
        ேயாங்குவைர ம ங்கி ண்டா ைறக்குங் 
        காந்தளந் ப்பிற் கவிகுைல யன்ன 
        ெசறிெதா  ன்ைக கூப்பிச் ெசவ்ேவள் 
        ெவறியா  மகளிெரா  ெசறியத் தாஅய்க்  155 
        குழலகவ யாழ் ரல 
        ழவதிர ரசியம்ப 
        விழவறா வியலாவணத்  
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        ைமய  சிறப்பிற் ெறய்வஞ் ேசர்த்திய 
        மலரணி வாயிற் பலர்ெதா  ெகா ம்  160 
        வ ன ற ந்த ெவண்மணற் கான்யாற் 
        ெக  க ம்பி ெனாண் ப் ேபாலக் 
        கூ ைடக் ெகா மஞ்சிைகத் 
        தா ைடத் தண்பணியத்  
        வாலாிசிப் ப சிதறிப்  165 
        பாகுகுத்த பசுெம க்கிற் 
        கா ன்றிய கவிகி கின் 
        ேம ன்றிய கிற்ெகா ம் 
        பல்ேகள்வித் ைறேபாகிய 
        ெதால்லாைண நல்லாசிாிய  170 
        றழ்குறித் ெத த்த ெக  ெகா ம் 
        ெவளி ளக்குங் களி ேபாலத் 
        தீம் கார்த் திைர ன் ைறத் 
        ங்குநாவாய் வன்றி க்ைக 
        மிைசச்கூம்பி னைசக்ெகா ம்  175 
        மீன்ற ந்  விடக்க த் 
        ன்ெபாாிக்கு ெமா ன்றின் 
        மணற்குைவஇ மலர்சிதறிப் 
        பலர் குமைனப் ப ப் தவி 
        ன ற ெநாைடக் ெகா ேயா   180 
        பிறபிற  நனிவிைரஇப் 
        பல்ேவ விற் பதாைக நீழற் 
        ெசல்கதிர் ைழயாச் ெச நகர் வைரப்பிற் 
        ெசல்லா நல் ைச ய மரர் காப்பி 
        னீாின் வந்த நிமிர்பாிப் ரவி ங்  185 
        கா ன் வந்த க ங்கறி ைட ம் 
        வடமைலப் பிறந்த மணி ம் ெபான் ங் 
        குடமைலப் பிறந்த வார  ம கி ந் 
        ெதன்கடன் த் ங் குணகடற் கி ங் 
        கங்ைக வாாி ங் காவிாிப் ப   190 
        மீழத் ண ங் காழகத் தாக்க  
        ம ாிய ம் ெபாிய * ெநளிய ண்  
        - - - - - - - 
        * ெநாியலீண் ெயன் ம் பாடம் 
 
        வளந்தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கி 
        னீர்நாப் பண்  நிலத்தின் ேம  
        ேமமாப்ப வினி ஞ்சிக்  195 
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        கிைளக த் ப் பைகேபணா  
        வைலஞர் ன்றின் மீன்பிறழ ம் 
        விைலஞர்குரம்ைப மா ண்ட ங் 
        ெகாைலக ந் ங் கள நீக்கி  
        ம மரர்ப் ேபணி  மா தி ய த்தி   200 
        நல்லாெனா  பகேடாம்பி  
        நான்மைறேயார் கழ்பரப்பி ம் 
        பண்ணிய ம ட் ம் பசும்பதங் ெகா த் ம் 
        ண்ணிய ட்டாத் தண்ணிழல் வாழ்க்ைகக் 
        ெகா ேமழி நைச ழவர்  205 
        ெந கத் ப் பகல்ேபால 
        ந நின்ற நன்ெனஞ்சிேனார் 
        வ வஞ்சி வாய்ெமாழிந்  
        தம ம் பிற  ெமாப்ப நா க் 
        ெகாள்வ உ மிைகெகாளா  
        ெகா ப்ப உங் குைறப டா   210 
        பல்பண்டம் பகர்ந் சுந் 
        ெதால்ெகாண் த் வன்றி க்ைகப* 
        பல்லாயெமா  பதிபழகி 
        ேவ ேவ யர்ந்த வா ெயாக்கற் 
        சாறயர் ர் ெசன் ெதாக் காங்கு  215 
        ெமாழிபல ெப கிய பழிதீர் ேதஎத ப் 
        லம்ெபயர் மாக்கள் கலந்தினி ைற  
        ட்டாச் சிறப்பிற் பட் னம் ெபறி ம் 
        வாாி ங் கூந்தல் வயங்கிைழ ெயாழிய 
        வாேரன் வாழிய ெநஞ்ேச கூ கிர்க்  220 
        ெகா வாிக் கு ைள கூட் ள் வளர்ந்தாந்குப் 
        பிறர், பிணியகத* தி ந்  பீ காழ் ற்றி 
        ய ங்கைர கவியக் குத*திக் குழிெகான்  
        ெப ங்ைக யாைன பி க் காங்கு 
        ண்ணிதி ணர நா  நண்ணார்  225 
        ெசறி ைடத் திண்காப* ேபறி வாள்கழித் 
        ெக  தாய ழி ெனய்திப் 
        ெபற்றைவ மகிழ்தல் ெசய்யான் ெசற்ேறார் 
        க யரண் ெடாைலத்த கத ெகான் ம ப்பின் 
        ைடக் க ந்தைல ரட்  ன்றா  230 
        கி ைட ய ய ேவாங்ெகழில் யாைன 
        வ மணிப் ரவிெயா  வயவர் ழப் 
        ெப நல் வானத் ப் ப ந் லாய் நடப்பத் 
        றிவர் கற் ேபாலப்ேபார் ேவட்  
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        ேவ பல் ைளெயா ழிைஞ சூ ப்  235 
        ேபய்க்க ண ன்ன பிளி க  ரச 
        மாக்க ண கலைற ய திர்வன ழங்க 
        ைனெகடச் ெசன்  ன்சம க்கித் 
        தைலதவச் ெசன்  தண்பைண ெய ப்பி 
        ெவண் க் க ம்ெபா  ெசந்ெந னீ   240 
        மாயிதழ்க் குவைளெயா  ெநய்த  மயங்கிக் 
        கராஅங் க த்த கண்ணகன் ெபாய்ைகக் 
        ெகா ங்காற் தவெமா  ெச ந்தி நீ ச் 
        ெச ம் வாவிய மயங்கி நீரற் 
        ற ேகாட் ரைலெயா  மான்பிைண கள ங்  245 
        ெகாண்  மகளி ண் ைற ழ்கி 
        ய ந்தி மாட் ய நந்தா விளக்கின் 
        மலரணி ெம க்க ேமறிப் பலர்ெதாழ 
        வம்பலர் ேசக்குங் கந் ைடப் ெபாதியிற் 
        ப நிைல ெந ந்  ெணால்கத் தீண் ப்  250 
        ெப நல் யாைனெயா  பி ணர்ந் ைறய  
        ம விைல ந ம் த் உய்த் ெத வின் 
        வாய்க் ேகா யர் ழெவா  ணர்ந்த 
        திாி ாி நரம்பின் றீந்ெதாைட ேயார்க்கும் 
        ெப விழாக் கழிந்த ேப திர் மன்றத் ச்  255 
        சி  ெந ஞ்சிேயா ட ைக பம்பி 
        ய ழல்வா ேயாாி ய ஞ்சுவரக் கதிர்ப்ப  
        ம குரற் கூைகேயா டாண்டைல விளிப்ப ங் 
        கணங்ெகாள் கூளிெயா  க ப்பிகுத் தைசஇப் 
        பிணந்தின் யாக்ைகப் ேபய்மக வன்ற ங்  260 
        ெகா ங்கான் மாடத்  ெந ங்கைடத் வன்றி 
        வி ந் ண் டானாப் ெப ஞ்ேசாற் றட்  
        ெலாண்சுவர் நல்  யர்திைண யி ந்  
        ைபங்கிளி மிழற் ம் பாலார் ெச நகர்த் 
        ெதா ேதா ல யர் படக் குழீஇக்  265 
        ெகா வி ெலயினர் ெகாள்ைள ண்ட 
        ணவில் வ ங்கூட் ள்ளகத் தி ந்  
        வைளவாய்க் கூைக நன்பகற் குழற  
        ம ங்க  வைரப்பி ர்கவி னழியப் 
        ெப ம்பாழ் ெசய்  ம ைமயான் ம ங்கற  270 
        மைலயகழ்க் குவேன கட ர்க் குவேன 
        வான் ழ்க் குவேன வளிமாற் வெனனத் 
        தான் ன்னிய ைறேபாக ற் 
        பல்ெலாளியர் பணிெபா ங்கத் 
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        ெதால்ல வாளர் ெதாழில்ேகட்ப  275 
        வடவர் வாடக் குடவர் கூம்பத் 
        ெதன்னவன் றிறல்ெகடச் சீறி மன்னர் 
        மன்ெனயில் க  மத ைட ேநான்றான் 
        மாத்தைன மறெமாய்ம்பிற் 
        ெசங்கண்ணாற் ெசயிர்த் ேநாக்கிப்  280 
        ன்ெபா வர் வழிெபான்ற 
        வி ங்ேகாேவண் ம ங்குசாயக் 
        கா ெகான்  நாடாக்கிக் 
        குளந்ெதாட்  வளம்ெப க்கிப் 
        பிறங்குநிைல மாடத் றந்ைத ேபாக்கிக்  285 
        ேகாயிெலா  கு நிறீஇ 
        வாயிெலா * ைழயைமத்  
        ஞாயிெறா ம் ைதநிறீஇப் 
        ெபா ேவெமனப் ெபயர்ெகா த் 
        ெதா ேவெமன ப் றக்ெகாடா   290 
        தி நிைலஇய ெப மன்ெனயின் 
        மின்ெனாளி ெயறிப்பத் தம்ெமாளி ம ங்கி 
        - - - - - - - 
        * வழியைமத்ெதன் ம் பாடம். 
 
        விசிபிணி ழவின் ேவந்தர் சூ ய 
        பசுமணி ெபா த பேரெர ழ க் *கழற்காற் 
        ெபாற்ெறா ப் தல்வ ேரா  யாட   295 
        ற்றிைழ மகளிர் கிழ்....... திைளப்ப ஞ் 
        ெசஞ்சாந்  சிைதந்த மார்பி ெனாண்  
        ண ாிமா வ ன்ன வ ணங்குைடத் ப்பிற் 
        றி மா வளவன் ெறவ்வர்க் ேகாக்கிய 
        ேவ ம் ெவய்ய கானமவன்  300 
        ேகா ந் தண்ணிய தடெமன் ேறாேள. 
        ----------- 
 
    இதன் ெபா ள் 
 
    இந் ல், பட் னத்ைதச் சிறப்பித் க்கூறிய பாைலத்திைணயாக ன், இதற்குப் 
பட் னப்பாைலெயன்  ெபயர் கூறினார். பாைலயாவ  பிாித ம் பிாிதனிமித்த ம் 
கூ வ . இப்பாட் , ேவற் நாட்டகல்வயின் வி மத் த் தைலவன் 
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ெசலவ ங்கிக்கூறிய . இ , த ங் க ங்கூறா  உாிப்ெபா ேள சிறப்பக் 
கூறிய . 
 
    (குறிப் .) பட் னம் - காவிாிப் ம் பட் னம்: இ  பண்ைடக்காலத்திற் 
ேசாழர்க ைடய இராசதானியாக இ ந்த ; காவிாிநதி கட ெலா கலக்குமிடத்  
உள்ளநகரமாத ன், இஃ  இப்ெபயர் ெபற்ற . பட் னம் - கடற்கைரயி ள்ள ர். 
யாேதாரைடெமாழி மின்றிப் பட் ன ெமன்ேற இந்நகரம் அக்காலத்  
வழங்கப்ெபற் வந்த ; இதைன, "ஓங்குதன ைடயாேனார் வணிகன் ைவயத் 

யர் ளேதார் பட் னத்  ன்ேனார் நாளி, னீங்காிய சுற்ற ட னி ப்ப" 
(தி வாலவா ைடயார் தி விைளயாடற் ராணம், 62 -ம் தி விைளயாடல், 1) 
என்பதனா ணர்க. பாைலத்திைண - பாைலயாகிய ஒ க்கம். பாைலெயன்ற 
ெசால் க்குப்ெபா ள், பிாித ம், பிாிதனிமித்த ெமன்பர். பிாிதல் - தைலவிையத் 
தைலவன் பிாிதல்; நிமித்தம் - காரணம். இப்பாட்  - 'வைசயில் கழ்' என் ம் 
இச்ெசய் ள். ேவற் நாட்  அகல்வயின் வி மத்  - ேவ ேதயஞ்ெசல் தற்குத் தைல 
    விையப்பிாி ங்காலத் த் தானைட ம் ன்பத்தில்; வி மம் - ன்பம்;ெசல  
அ ங்கி – ெசல் தல் தவிர்த் . 'ேவற் நாட்டகல்வயின்' என்ப , ெதால்காப்பியம், 
கற்பியல். 5 -ம் சூத்திரத்தி ள்ளபகுதி. ெஷ சூத்திரம், தைலவ ைடயெசாற்கள் 
இன்னஇன்ன இடத் நிக ெமன்பைதத் ெதாிவிக்கவந்த . த ம் க ம் கூறா  - 
பாைலத்திைணக்குாிய * தற்ெபா ைள ம் க ப்ெபா ைள ம் ெசால்லாமல். 
ஒவ்ெவா திைணக்கும் தற்ெபா ள் க ப்ெபா ள் உாிப்ெபா ெளனப் ெபா ள்கள் 

வைகப்ப ம். 
 
    தற்ெபா ள்களாவன: - - நில ம், ெபா ம், க ப்ெபா ள்களாவன: - - ெதய்வம், 
உண , மி கம், மரம், பறைவ, பைற, ெசய்தி, யாழ் த யன. 
உாிப்ெபா ள்களாவன: - - ணர்தல், பிாிதல், இ த்தல், இரங்கல், ஊடெலன்பன. 
இவற் ள் பாைலத்திைணக்குாிய உாிப்ெபா ளாவ  பிாிதல். இவற்ைறத் 
ெதால்காப்பியம் அகத்திைணயியல் த யவற்றால் விளங்க உணர்க. 
தைலவிையப்பிாியக்க தியதைலவன், தன ெநஞ்ைசேநாக்கி, 'ெநஞ்ேச! தைலவிைய 
உடன்ெகாண் ெசல்ேவாெமனின், வழியி ள்ளகா கள் ேசாழன் 
காிகாற்ெப வளத்தா ைடய ேவ ம் ெவம்ைமைய உைடயனவாக இராநின்றன. ; 
இவ ைடயேமனி அவ ைடய ெசங்ேகா ம் தண்ைமைய ைடயதாக 
இராநின்ற . ஆதலால் காவிாிப் ம்பட் னங்கிைடக்குமாயி ம் இவைளப்பிாிந்  
நின் டன்வாேரன்' என்  கூ தன் கமாகக் காவிாிப் ம்பட் னத்ைத ம் 
அதைனயாண்ட காிகாற்ெப வளத்தா ைடய ேவற்பைடைய ம் அவன் 
ெசங்ேகாைல ம்சிறப்பித் ப் பாராட் ச் ெசய்யப் ெபற்ற  இப்பாட்ெடனக் ெகாள்க. 
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    1 வைச இல் கழ் - குற்றங்கூ த ல்லாத கைழ ைடய, காவிாி(6) ெயன்க. 
 
    (கு - ) காவிாிநதி மிக்க க ைடயெதன்பைத, றநா ; 
    43 -"மிக்கு வ நீ்ர்க் காவிாி", 58 -"தண் னற்காவிாி" 
    98 - " னி தீர்குழவிக் கி ற் .......ேபாலச், சுரந்த காவிாி", 
    169 - " விாி நீர்க்காவிாி" 393 -"ேகாைடயாயி ங்.காவிாி ரக்கும்" 
    399 - " ழங்கு நீர்ப்படப்ைபக் காவிாி" ெபா நராற் ப்பைட: 
    246 -248 - "ேவ , யாயிரம் விைள ட்டாகக் காவிாி ரக்கும்", சிலப்பதிகாரம், 
கானல்வாி : "ஊழி ய்க்கும் ேப தவி ெயாழியாய் வாழி காேவாி" பாரதம், 
அ ச்சுனன்றவ நிைலச்ச க்கம், 24 : "காவிாிெயன்னத் தப்பாக் க ைணயான்" 
என் ம் ெசய் ட்களா ணர்க. 
 
    1 -2 வயங்கு ெவண்மீன் திைச திாிந்  ெதற்கு ஏகி ம் - விளங்குகின்ற 
ெவள்ளியாகியமீன் தான் நிற்றற்குாிய வடதிைசயினில்லாமல் ெதன்றிைசக்கண்ேண 
ேபாகி ம், 
 
    இதனாற் ெபய் ம்ப வத் ப் ெபய்யாைமக்குக் காரணங்கூறினார். 
 
    (கு - ) ெவள்ளியாகியமீன் - சுக்கிரனாகியநக்ஷத்திரம். சுக்கிரன் ெதன்றிைசயிற் 
ெசன்றால் க்ஷாமகால ண்டாகுெமன்ப  ேசாதிட ற் ணி ; றநா , 
117:"ைமம்மீன் ைகயி ந் மந் ேதான்றி ந், ெதன்றிைச ம ங்கின் ெவள்ளி 
ேயா ம்" என்பதனா ணர்க. 
 
    3 -5 [தற்பா ய தளி ணவிற், ட்ேடம்பப் யன்மாறி, வான்ெபாய்ப்பி ம்] தளி 
உணவின் தன் பா ய ள் ேதம்ப யல் மாறி வான் ெபாய்ப்பி ம் - ளி 
உணவாைகயினாேல தன்ைனப்பா ய வானம்பா  ல ம்ப  
மைழையப்ெபய்தைலத்தவிர்ந்  ேமகம்ெபாய்த்  வற்கடகாலமாயி ம், 
 
    (கு - ) வானம்பா  - ஒ வைகப்பறைவ; அ  ேமகத்தின் ளிையேய ண்ப ; 
சாதகப் ள்ெளன் ங் கூறப்ப ம்; தி ேவங்கட ெவண்பா, 97" "தண்டா 
மைரச்சுைனயிற் சாதக ம் ேவ வ ம், விண்டாைர நா கின்ற ேவங்கடேம" 
என்பதனா ணர்க. ல ம்ப  - உல ம்ப . வற்கடகாலம் - க்ஷாமகாலம். 
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    5 -6 தான் ெபாய்யா மைல தைலய கடற் காவிாி - தான் 
ெபாய்யாமற்காலந்ேதா ம்வ கின்ற குடகமைலயிடத்ேத தைலயிைன ைடய. 
கட டத்ேத ெசல்கின்ற காவிாி, 
 
    கடல், கணவன். 
 
    (கு - ) எந்தக்காலத் ம் காவிாி ெபாய்த்த ன்றிப் ெப குெமன்பைத, றநா , 
35:"அலங்குகதிர்க் கன  நால்வயிற் ேறான்றி  மிலங்குகதிர் ெவள்ளி ெதன் லம் 
படாி , மந்தண் காவிாி வந் " என ம் மணிேமகைல, பதிகம், 23 -25: "ேகானிைல 
திாிந்  ேகாைட நீ ந் தானிைல திாியாத் தண்டமிழ்ப் பாைவ" என ம் ெபாிேயார் 
பாராட் யி த்தல் காண்க. குடகமைல - ேமற்ேக காவிாி ண்டாகுமிடத்ேத ள்ள 
மைல. 
    இந்நதியின் அதிேதவைத கேவரெரன் ம் இராச ஷியின் த்திாியாக அவதாித்த  
பற்றி, இ  காேவாிெயன்  ெபயர்ெபற்றெதன் கூ வர்; மணிேமகைல, 3 -ம் காைத 
55 -56 "தவாநீர்க் காவிாிப் பாைவதன் றாைத கேவரன்" என்பதனா ணர்க. அப்ெபயர் 
காவிாிெயன் ம விய . குடக மைலையக் காவிாியின் பிறந்த ெடன் ம் கடைல 
அதன்கணவெனன் ம் கூ தல் கவிமரபாத ன் கடைலக் கணவெனன்றார். 
 
    7 னல் பரந்  ெபான் ெகாழிக்கும் - நீர்பரந்  கைரயிேல ெபான்ைனப்ேபாக ம், 
ேசாழநா  (28). 
 
    (கு - ) காவிாியின் ெமல் யமணல் ெபான்னிறமாக இ த்தல் பிரத்தியக்ஷம்; 
இ பற்றிேயா அல்ல  ேவ  எ பற்றிேயா அந்நதி, வடெமாழியில் 
ஸுவர்ணநதிெயன் ம் ெதன்ெமாழியில் ெபான்னிெயன் ம் கூறப்ப ம்,. ' னல்பரந்  
ெபான்ெகாழிக்கும்' என்ற  ெபான்னிெயன் ம் அதன் ெபயர்ப்ெபா ைள 
விளக்கியப . 
 
    8 விைள  அறா வியல் கழனி - விைளதற்ெறாழின்மாறாத அகற்சிைய ைடய 
கழனியிடத்தில். 
 
    (கு - ) கழனி - ம தநிலம். 
 
    9 -12 கார் க ம்பின் கமழ் ஆைலத் தீ ெத விற் கவின் வா  நீர் ெச வின் நீள் 
ெநய்தற்  சாம் ம் லத்  ஆங்கண் - பசிய க ம்பின் கம ம் பாைக அ கின்ற 
ெகாட் ல் ெந ப்பிற் ைக சு ைகயினாேல அழகு ெகட்  நீைர ைடத்தாகிய 
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ெசய்யின்கணின்ற நீண்ட ெநய்தற்  வா ம் நிலத்ைத ைடய வய டத் , 
கு ம்பல் ர். (28,) 
 
    (கு - .) கமழ், தீ - ஆகுெபயர்கள். ெகாட் ல் - பாகுகாய்ச்சுமிடம். ெசய் - வயல். 
கு ம்பல் ர் - ெந ங்கிய பல ஊர்கள். 
 
    13 - 15. காய்ச் ெசந்ெசற் கதிர் அ ந்  ேமா  எ ைம க்குழவி கூ  நிழல் யில் 
வதி ம் - காய்த்தைல ைடய ெசந்ெநற்கதிைரத்தின்ற வயிற்ைற ைடய எ ைமயீன்ற 

ற்பட்டகன் கள் ெந ங்கூட் ைடய நிழ ேல உறக்கத்ைதக்ெகாள் ம், 
கு ம்பல் ர் (28), 
 
    (கு - .) கூ  - ெநற்ேசர். 
 
    16. ேகாள் ெதங்கின் - குைலகைள ைடய ெதங்கிைன ம், 
    16. குைல வாைழ - குைலகைள ைடய வாைழயிைன ம், 
    17. காய் க கின் - காைய ைடய க கிைன ம், 
 
    (கு - .) க கு - பாக்குமரம். 
 
    17. கமழ் மஞ்சள் - மனநா ம் மஞ்சளிைன ம், 
    18. இனம் மாவின் - இனமான மாமரங்களிைன ம், 
    18. இண ெபண்ைண - குைலகைள ைடய பைனயிைன ம், 
    19. தல் ேசம்பின் - அ பரந்த ேசம்பிைன ம், 
    19. ைன இஞ்சி - ைனயிைன ைடய இஞ்சியிைன ைடய, விைனவறா 
    வியன் கழனி (8) ெயன ன்ேனகூட் க. 
    20 - 25. [அகனகர் வியன் ற்றத் ச், சுடர் தன் மடேநாக்கி, ேனாிைழ மகளி ணங் 
குணாக் கவ ங், ேகாழி ெயறிந்த ெகா ங்காற் கனங்குைழ, ெபாற்காற் தல்வர் 

ரவியின் ட் , க்காற் சி ேதர் ன்வழி விலக்கும்:] 
 
    21 - 23. சுடர் தல் மட ேநாக்கின் ேநர் இைழ மகளிர் உணங்கு உணா கவ ம் 
ேகாழி எறிந்த ெகா ங்கால் கனம் குைழ – ஒளிைய ைடய த ைன ம் 
மடப்பம்ெபா ந்தினேநாக்கிைன ம் ெபா ந்தின ணிைன  ைடயமகளிர் 
உல கின்ற ெநல்ைலத்தின் ங் ேகாழிையெயறிந்த வைளந்த இடத்ைத ைடய 
ெபான்னாற்ெசய்த மகரக்குைழ. 
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    (கு - .) தல் - ெநற்றி. மடப்பம் = மடம் - அறியாைம; 'மடப்பம் – ெகா த்தக் 
ெகாண் ெகாண்ட விடாைம' என்பர் நச்சினார்கினியர். ண் - ஆபரணம். 
மகரக்குைழ - மகரமீன்வ வமாகச்ெசய்யப்பட்ட குண்டலம். 
 
    24, 25,20. ெபான் கால் தல்வர் ரவி இன்  உ ட் ம் க்கால் சி ேதர் ன்வழி 
விலக்கும் அகல் நகர் வியன் ற்றத்  - ணணிந்த தாளிைன ைடய சிறார் 
குதிைர ட்டாமற் ைகயா ட் ம் ன் ைளைய ைடய சி ேதாின  
வழியின் ன்ைபவிலக்கும் ெசல்வமகன்ற மைனயின  அகன்ற ற்றத்ைத ைடய, 
கு ம்பல் (28)ெரன்க. 
 
    (கு - .) சிறார் - சி பிள்ைளகள். ெநல்ைலக்கவரவந்த ேகாழிகைள ஓட் தற்கு 
மகளிெரறிந்த குண்டலங்கள் சி வர்கள் ெச த் ம் சி ேதைரத் த க்குெமன் மிக் 
க த்ைத, "ெபாற்சி  ேதர்மிைசப் ைபம்ெபாற் ேபாதக, நற்சிறா ர்த  னங்ைகமார் 
விாீஇ, ற்றவர் ேகாழிேம ெலறிந்த ெவாண்குைழ, மற்றத்ேத ள்ெகாடா வளைம 
சான்றேவ" (சீவக. நாமக. 62) என்ப ம் "தளர்நைட தாங்காக் கிளர் ட் தல்வைரப், 
ெபாலந்ேதர் மீமிைசப் கார் க ேவழத், திலங்குெதா  நல்லார் சிலர்நின் ேறற்றி" 
(மணிேம. 3 -ம் காைத, 141 -143) என்ப ம் ' ெப வாழ்க்ைகயினெரன்பார் குைழ 
ெகாண்  ேகாழி ெயறி மவெரன்றார்' (நன் ல் 408, வி த்தி) என்ப ம் "ேகாழி 
விட்ெடறி குைழயிைனக் குண்டலப் ெவன், றாழி யின்கைர மீன்கவர் காகமங் 
காப்ப" (தி வாைனக்காப் ராணம், தி நாட் ச். 122) என்ப ம் ஒ வைகயாகத் 
த விவந்தி த்தல் காண்க. 
 
    26 -27. [விலங்குபைக யல்ல  கலங்குபைக யறியாக், ெகா ம்பல் கு ச் 
ெச ம்பாக்கத் ] 
 
    இஃ  இ ஞ்ெச வின் (72) விலங்குபைகயல்ல  கலங்குபைகயறியாப் பாக்கெமன 
ேமேலகூட் ற் . 
 
    28 கு  பல் ஊர் ெந  ேசாணாட்  - ஒன்றற்ெகான்  அண்ணிதாய்ப் பலவாகிய 
ஊர்கைள ைடய ெபாியேசாழநாட் ல், ேசாழநாெடன்ப  ேசாணாெடன ம உ . 
    ேசாழநாட் ப்பட் ன (218) ெமன்க. 
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    29 -30 ெவள்ைள உப்பின் ெகாள்ைள சாற்றி ெநல்ெலா  வந்த வல் வாய் பஃறி - 
ெவள்ளிதாகிய உப்பின  விைலையச்ெசால்  விற்ற ெநல்ைலக் ெகாண் வந்த வ ய 
இடத்ைத ைடய படைக. 
 
    பஃறி - ஓட மாம். 
 
    31 -32 பைண நிைல ரவியின் அ  தல் பிணிக்கும் கழி சூழ்படப்ைப - 
பந்தியிேல நிற்றைல ைடய குதிைரகைளப்பிணிக்குமா ேபாேல 
சார்ந்ததறிகளிேலபிணிக்கும் கழிசூழ்ந்த பக்கத்திைன ம். 
 
    அைண தல் - அைணயிடத் த் தறி மாம்;. படப்ைப - ேதாட்ட மாம். 
 
    (கு - ) பந்தி - குதிைரச்சாைல. அைண - கைர 
 
    32 -33 க  யாணர் ெபாழில் றவின் தண்டைல - மனச்ெச க் ெக தற்குக் 
காரணமான வ வாயிைன ைடய ேதாப் க்க க்குப் றம்பாகிய 

ஞ்ேசாைலகைள ம். 
 
    (கு - ) வ வாய் - வ ம்ப  
 
    34 -38 [மைழநீங்கிய மாவிசும்பின் மதிேசர்ந்த மகெவண்மீ ெக திற் 

யர்ேகாட்டத்  கமர்  ரண்கிடக்ைக வாியணிசுடர் வான்ெபாய்ைக] 
 
    34,35,36,38 மைழநீங்கிய மா விசும்பின் மதி ேசர்ந்த மகெவண்மீன் உ  ெக  திறல் 
உயர் ேகாட்டத்  வான் ெபாய்ைக - மைழமாசு நீங்கினெபாிய ஆகாயத்திடத்  
மதிையச் ேசர்ந்த மகமாகிய ெவள்ளியமீனின  வ ெபா ந்தின வ ைய ைடய 
உயர்ந்த கைரைய ைடய நன்றாகிய ெபாய்ைககைள ம், 
 
    மதி ம் மீ ம் ெபாய்ைகக்கும் கைரக்கும் உவமிக்கும்ெபா ள். 
 
    இனி, உயர்ேகாட்டத்ைத, எல்லா ம் மதிையச்ேசர்ந்த மகெவண்மீைனப் 
பார்க்ைகக்கிடமாகிய ேகாயிலாக்கிக் ேகாயி ம் ெபாய்ைக ெமன எண் த மாம். 
 
    இனிப் ெபாய்ைகக்கைரயிேல ேகாயிலாக்கிக் ேகாயி ம் ெபாய்ைக ம் மதிேசர்ந்த 
மகெவண்மீன்ேபான்றெவன் மாம். 
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    (கு - ) மகெவண்மீன் - மகநக்ஷத்திரம்; அ  ட கம்ேபான்ற 
வ வ ைடயதாத ன், கைரக்கு உவைமயாயிற் . ேகாட்டெமன்பதற்குக் 
ேகாயிெலன் ம் ெபா ண் . 'எல்லா ம் மதிையச்ேசர்ந்த மகெவண்மீைனப் 
பார்க்ைகக்கு இடமாகிய ேகாயில்' என்ற  சந்திரன் ேகாயிைல; 
காவிாிப் ம்பட் னத்திற் சந்திர க்குக் ேகாயி ந்தெதன்பைத, சிலப்பதிகாரம், 
கனாத்திற ைரத்தகாைதயி ள்ள (13 -ம் அ ) "நிக்கந்தன் ேகாட்ட 
நிலாக்ேகாட்டம் க்கு" என்பதனா ணர்க. எல்லா ம் பார்க்ைகக்ெகன இையக்க. 
 
    37 -38 கு அமர்  ரண் கிடக்ைக வாி அணி சுடர் ெபாய்ைக - 
மணம்ெபா ந்தின க்கள் நிறத்தாற் றம் ள் மா பட்டபரப்பாேல பலநிறமணிந்த 
ஒளியிைன ைடய ெபாய்ைக. 
 
    39 இ  காமத்  இைண ஏாி - இம்ைமயி ம் ம ைமயி ண்டாகிய காமவின் 
பத்திைனக் ெகா த்தற்குாிய இைணந்த ஏாிகைள ம். அ , "ேசாமகுண்டஞ் சூாிய 
குண்டத் ைற ழ்கிக், காமேவள் ேகாட்டந் ெதா தார் கணவெரா ந், தாமின் வ 

லகத் த் ைதயலார் ேபாகஞ்ெசய் மியி ம் ேபாய்ப்பிறப்பர்." 
என்றதனா ணர்க.; (சிலப். கனாத்திற ைரத்தகாைத, 59 -62) 
 
    (கு - ) இைணந்த - இரண்டாகிய. ேமற்ேகா க்குப் ெபா ள்: ேசாமகுண்டம் 
சூாியகுண்டத் ைற ழ்கி - ேசாமகுண்டம் சூாியகுண்டெமன் ம் அத்தீர்த்தத்தில் ஆ , 
காமேவள் ேகாட்டம் ெதா தார் ைதயலார் - மன்மத ைடய ேகாயி ற் குந்  
அவைனத்ெதா தாராகியமகளிர், உலகத் க் கணவெரா ம் தாம் இன் வர். - 
இவ் லகத்திற் பிாிவின்றியி ந்  கணவேரா ம் இன் ற்றி ப்பார்கள், ேபாகம் ெசய் 

மியி ம் ேபாய்ப் பிறப்பர் - ம ைமயி ம் ேபாக மியிற்ேபாய்ப்பிறந்  
கணவேரா ம் இன் ற்றி ப்பார்கள். இங்ேககூறிய ேசாமகுண்டம் சூாியகுண்ட ம் 

ைறேய காவிாிப் ம்பட் னத்ைதச்சார்ந்த தி ெவண்காட் ள்ள ேசாமதீர்த்த ம் 
    சூாியதீர்த்த மாெமன்  சிலெபாிேயார் கூ கின்றனர். 
 
    40 -41  ெபாறி ேபார் கதவின் தி  ஞ்சும் திண் காப்பின் - யாகிய 
அைடயாளத்திைன ம் பலைககள் தம்மிற்ேச தைல ைடய கதவிைன ைடய 
தி மகள்தங்கும் திண்ணிய மதி ைன ம், 
 
    (கு - ) காவிாிப் ம்பட் னம் ேசாழர்க க்குாிய இராசதானியாத ன், 
அவர்க க்குாிய அைடயாளமாகிய வ வம்கூறப்பட்ட . 
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    42 -50 [ கழ்நிைலஇய ெமாழிவளர, வறநிைலஇய வகனட் ற், ேசா வாக்கிய 
ெகா ங்கஞ்சி, யா ேபாலப் பரந்ெதா கி, ேய ெபாரச் ேசறாகித், ேதேராடத் 

கள்ெக மி, நீறா ய களி ேபால ேவ பட்ட விைனேயாவத்  ெவண்ேகாயின் 
மாசூட் ம்] 
 
    44 -45 ேசா வாக்கிய ெகா  கஞ்சி யா  ேபால பரந்  ஒ கி - ேசாற்ைறவ த் 
ெதா க்கிய ெகா விய கஞ்சி யா கள்ேபால எங்கும்பரந் ெதா கி, 
 
    46 ஏ  ெபார சீறாகி - இடங்கள் தம்மிற்ெபா ைகயினாேல பின்  ேசறாய், 
 
    47 ேதர் ஓட கள் ெக மி - பலேதர்க ம் ஓ ைகயினாேல ளியாய்ப்ெபா ந்தி, 
 
    49 -50 ேவ பட்டவிைன ஓவத்  ெவண் ேகாயில் - ேவ பட்ட 
ெதாழில்கைள ைடய சித்திரங்கைள ைடய ெவள்ளிய ேகாயில்கைள, 
 
    (கு - ) ேகாயில்கைள - அரண்மைனகைள 
 
    48, 50 நீ  ஆ ய களி  ேபால மாசு ஊட் ம் - திையேமேல சிக்ெகாண்ட 
யாைனையப்ேபால அ க்ேகறப்பண் ம், கஞ்சி ஒ கிச் ேசறாகிக் ெக மிக் 
ேகா ைல மாசு ஊட் தற்குக்காரணமாகிய அட் ல் (43) எனக்கூட் க. 
 
    (கு - ) அட் ல் - - மைடப்பள்ளி. 
 
    42 -43 கழ் நிைலஇய ெமாழி வளர அறம நிைலஇய அகன் அட் ல் - இம்ைமக்குப் 

கழ் நிைலெபற்றெசால் எங்கும்பரவாநிற்க ம ைமக்கு அறம்நிைலெபற்ற அகன்ற 
அட் ல், 
 
    இ ைமயி ம் ெப ம் பய ண்டாகச் ேசாறி ம் சாைலெயன்றவா . 
 
    51 -52 தண் ேகணி தைக ற்றத்  பக  எ த்தின் பல சாைல - குளிர்ந்த 
சிறியகுளங்கைள உள்ேளயடக்கின ற்றத்திைன ைடய ெபாிய எ த்திற்கு 
ைவக்ேகா ம் பலசாைலயிைன ம், 
 
    (கு - ) ற்றத்திைன ைடயசாைல. 
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    53 தவ பள்ளி - தவஞ்ெசய் ம் அமண்பள்ளி ெபௗத்தப்பள்ளிகைள ம், 
 
    (கு - ) அமண்பள்ளி - அமணாி ப்பிடம்; ெபௗத்தப்பள்ளி - ெபௗத்தாி ப்பிடம். 
 
    53 -58 [தாழ்காவி, னவிர்சைட னிவ ரங்கி ேவட்கு. மா தி ந ம் ைக ைனஇக் 
குயிறம்., மாயி ம் ெபைடேயா ாியல் ேபாகப், தங் காக்கும் கல ங் க நகர்த், 

ணம் றெவா  ச்சிற் ேசக்கும்] 
 
    54, 55, 56. அயிர் சைட னிவர் அங்கி ேவட்கும் ஆ தி ந  ைக ைனஇ குயில் 
தம் மா இ  ெபைடெயா  இாியல் ேபாகி – விளங்குகின்ற சைடயிைன ைடய 
இ கள் தீயின்கண்ேண ேவட்டைலச்ெசய் ம் ெநய் த யவற்றின் நறிய 

ைகையெவ த் க் குயில்கள் தம் ைடய க ைமைய ம் ெப ைமைய ைடய 
ேபைடக டேன ெக தைல ைடயவாய் நீங்கிப்ேபாய், 
 
    (கு - ) ேவட்டைல - ஓமஞ்ெசய்தைல. 
 
    57, 58, 53 தம் காக்கும் கல் அ  க  நகர்  உண் அம் றெவா  ச்சில் 
ேசக்கும் தாழ் காவின் - தங்கள் வாச ேலகாத்தி க்கும் கற்ாிய அச்சத்ைத ைடய 
காளிேகாட்டத்திடத்திற் கல்ைலத்தின் ம் அழகிய ற க டேன கு யி ப்பாகத் 
தங்கும் இளமரக்காவிைன ம், 
 
    னிவைரத் தன்னிடத்ேத ெகாண் த்த ன், கரக காரணமாயிற் . 
 
    (கு - ) பாைலநிலத் ள்ள ஒ வைகப் றாக்கள், கல்ைலேயதின்  
காலங்கழித்தி க்கு-ெமன்பைத " ணம் பறைவக ண் ேடாவறக் காதலந் 

ைணெயா  க மிப் ல் வ ேவ ண ண்ணி  ெமவர்க்கும் ேவள்கைண, தீர்திற 
மாிெதனத் ெதளிப்ப ேபான்றன" (தி நாட் ப்படலம். 52) என் ம் 
தி த்தணிைகப் ராணத்தா ணர்க. கா - ேசாைல. 
 
    59 -77 [ மரத்த ரண்களாி வாிமண லகன்றிட்ைட, யி ங்கிைள யினெனாக்கற், 
க ந்ெதாழிற் க மாக்கள், கட றவின் சூ தின் ம், வயலாைமப் க்குண் ம், 
வறளடம்பின் மலர்மைலந் ம், னலாம்பற் ச்சூ , நீனிற விசும்பின் வலேனர்  
திாித , நாண்மீன் விராய ேகாண்மீன்ேபால, மலர்தைல மன்றத் ப் பல டன் குழீஇக், 
ைகயி ங் கலத்தி  ெமய் றத் தீண் ப், ெப ஞ்சினத்தாற் றக்ெகாடாஅ, 
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தி ஞ்ெச வி னிகன் ெமாய்ம்பிேனார், கல்ெலறி ங் கவண்ெவாீஇப், ள்ளிாி ம் 
கர்ப்ேபாந்ைதப், பறழ்ப்பன்றிப் பல்ேகாழி, ைறக்கிணற் ப் றச்ேசாி, ேமழகத் 

தகெரா  சிவல்விைளயாட:] 
 
    74,73 கர் ேபாந்ைத ள் ெவாீஇ இாி ம் கல் எறி ம் கவண் - நிறத்ைத ைடய 
பைனயி க்கும் பறைவகளஞ்சிக் ெகட் ப்ேபாதற்குக் காரணமான கல்ைலெயறி ம் 
கவைண ைடய, க மாக்கள் (32) என ன்ேன கூட் க. 
 
    (கு - ) பைனயி க்கும்பறைவகள் - அன்றில் த யன. க மாக்கள். - 
ெச க்ைக ைடயபிள்ைளகள். 
 
    61 -62 இனன் ஒக்கல் க  ெதாழிற் க  மாக்கள் - ஓாினச்சுற்றத்திைன ம் 
வ யெதாழிைல ைடய ெச க்கின பரதவர்பிள்ைளகள்., 
 
    (கு - ) பரதவர் - ெநய்தனிலமாக்கள். 
 
    63 கடல் இற  இன் சூ  தின் ம் - கட றாக்களின் இனிய சுடப்பட்டதைனத் 
தின் ம், 
    (கு - ) இறாக்கள் - ஒ வைகமீன்கள். சுடப்பட்ட  - இைறச்சி. 
 
    64 வயல் ஆைம க்கு உண் ம் - வய ல் ஆைமையப் க்கின 
இைறச்சிையத்தின் ம், 
 
    65 வறள் அடம்பின் மலர் மைலந் ம் - மண ேலபடர்ந்த அடப்பம் ைவத் 
தைலயிேலகட் ம். 
 
    66 னல் ஆம்பல்  சூ ம் - நீாினின்ற ஆம்பற் ைவப் பறித் ச் சூ ம், 
 
    67 -68 நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்  திாித  நாள் மீன் விராயேகாள் மீன் ேபால - 
நீலநிறத்ைத ைடய ஆகாயத்ேத வலமாகஎ ந்  திாி ம் நாள்களாகிய 
மீன்கேளாேடகலந்த ேகாள்களாகிய மீன்கள்ேபால, 
 
    (கு - ) நாள்களாகியமீன் - இ பத்ேத நக்ஷத்திரங்களாகிய மீன்கள். ேகாள்களாகிய 
மீன்கள். - நவக்கிரகங்களாகிய மீன்கள். 
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    69, 77, 69. மலர்தைல மன்றத்  ேமழகம் தகெரா  சிவல் விைளயாடபலர் உடன் 
குழீஇ - அகன்ற இடத்ைத ைடய மன்றிேல ேமழகக்கிடாேயாேட சிவைல ங் 
ெகாண்  ெபா வித்  விைளயா ம்ப  பல ம் ேசரத் திரண் , 
 
    (கு - ) மன்;  - ெபா விடம். ேமழகக்கிடாய் - ஆட் க்கிடாய். சிகல் - 
ஒ வைகப்பறைவ. 
 
    மாக்கள் தின் ம் உண் ம் மைலந் ம் சூ ம் விைளயா ம்ப  மீன்ேபாற் 
குழீஇெயன்க. 
 
    72, 71, 60, 61, 59, 71, 70, 72. இகல் ெமாய்ம்பிேனார் ெப  சினத்தால் வாி மணல் 
அகன் திட்ைட இ  கிைள  மரத்த ரண் களாி றக்ெகாடா  ைகயி ம் 
கலத்தி ம் ெமய் உற தீண்  இ  ெச வின் விலங்கு பைக அல்ல  (26) ெகா  பல் 
கு  (27) கலங்குபைக அறியா(29) ெச  பாக்கத்  (27) – அங்ஙனம் 
ெபா வித்த ற்ேறான் ம் மா பா ெசய் ம் வ யிைன ைடயராய் ஆண் ப்பிறந்த 
ெபாியசினத்தாேல அறவிைன ைடத்தாகிய மண ைன ைடய அகன்றேமட் ல் 
ெபாிய கிைளத்தைல ைடய பைழயமரத்ைத ைடயவாகிய ெபா தற்குச்சைமந்த 
ேபார்க்கள த்ேதெசன்  குெகாடாமற் ைகயாற்குத்தி ம் பைடக்கலங்களாேல 
    ெவட் ம் ஒ வர்ெமய்ேயா  ஒ வர்ெமய் உ ம்ப  கலந் ெபா ம் ெபாியேபாைர 
விலங்குகின்ற பைகயல்ல  ெச க்கிைன ைடய பலகு  கலங்கி எ ந்தி த்தற்குக் 
காரணமானபைகைய அறியாத பாக்கங்கைள ம், பாக்கம் - கடற்கைரயி ர்கள். 
    (கு - ) பாக்கங்களில் விைளயாட் ச்சண்ைடகேள ள்ளன ெவன்றப . 
 
    75 -76 பறழ் பன்றி பல் ேகாழி உைற கிண  றச்ேசாி - குட் கைள ைடய 
பன்றிகைள ம் பலசாதியாகிய ேகாழிகைள ம் உைறைவத்த கிண கைள ைடய 
இழிக்குலத்ேதாாி க்குந்ெத கைள ம், 
 
    78 -79 [கி குநிைரத் ெதஃகூன்றி, ந கல்  னரண்ேபால:] ந கல் ன் அரண் ேபால 
கு கு நிைரத்  எஃகு ஊன்றி – ந கல் னிற்கின்ற ெதய்வமாயவ ம் 
அவ க்குைவத்த கி கும் ேவ ம்ேபாலக் கி ைகநிைரத்  ேவைல ன்றி, 

றக்ெகாடா  (71) என ன்ேன கூட் க. அரண், ஆகுெபயர். 
 
    (கு - ) சண்ைடயிற் பின்னிடாமற்ேபார்ெசய்  இறந்த ரைரத் 
ெதய்வமாகப்பாவித் , அவர்ெபயைர ஒ கல் ெல தி, அதைனநட்  அதன் ன்ேன 
ேவைல ன்றி அக்கல்ைலச்சூழத் தட் கைளக்கட்  வழிப தல் 
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பண்ைடக்காலவழக்கம்; அக்கல் ரக்கல்ெலன ம், அத்ெதய்வம் ரெனன ம் 
வழங்கும். கி கு - ேகடக மாம். அரண், ெதய்வத்திற்கு ஆனைமயின், ஆகுெபயர். 
 
    80 -93 [ெந ந் ண் ற் காழ்ேசர்த்திய கு ங்கூைரக் கு நாப்ப, ணிலவைடந்த 
வி ள்ேபால, வைல ணங்கு மணன் ன்றில், ழ்த்தாைழத் தாட்டாழ்ந்த, ெவண்கூ 
தாளத் த் தண் ங் ேகாைதயர், சிைனச்சுறவின் ேகா நட் , மைனச்ேசர்த்திய 
வல்லணங்கினான், மடற்றாைழ மலர்மைலந் ம் பிணர்ப்ெபண்ைணப் பிழிமாந்தி ம், 

ன்றைல யி ம்பரதவர், ைபந்தைழமா மகளிெரா . பாயி ம் பனிக்கடல் ேவட்டஞ் 
ெசல்லா, வ ம ந் ண்டா ம்.] 
 
    90 ல் தைல இ  பரதவர் - சிவந்த தைலயிைன ைடய ெபாியபரதவர் 
 
    93 உவ  - உவாநாளாைகயினாேல 
 
    (கு - ) உவாநாள் - ெபௗர்ணிைமத்திதி. 
 
    92 -93 பாய் இ  பனி கடல் ேவட்டம் ெசல்லா  ம ந்  - பரந்த க ைமைய ைடய 
குளிர்ந்த கட ல் மீன்பி த்தற்குப்ேபாகா  மன எ ச்சிதவிர்ந் , 
 
    (கு - ) கடல் ெபௗர்ணிைமயிற்ெபாங்கிக் ெகாந்தளித் க் ெகாண் க்குமாதலால் 
பரதவர் மீன்பி த்தற்காகக் கட ற்ெசல்லார். 
 
    91 ைபந்தைழ மா மகளிெரா  - பசிய தைழயிைன ைடய காிய நிறத்திைன ைடய 
தம்மகளிேராேடகூ , 
 
    (கு - ) தைழ - மலர்கள். தளிர்கள், தைழகள் இவற்றாலாகிய உைடவிேசடம் 
[ றநா  116, 248 -ம் ெசய் ட்கைளப் பார்க்க] 
 
    80 -81 ெந  ண் ல் காழ் ேசர்த்திய கு  கூைர கு  நாப்பண் – ெந ய 

ண் ற் காம் கள் சார்த்திைவத்த குறிய இறப்பிைன ைடய கு யி ப்  ந வில் 
 
    82, 83, 87. நில  அைடந்த இ ள் ேபால வைல உணங்கு மணல் ன்றில் மைன - 
நில ந ேவேசர்ந்த இ ைளப்ேபாேல வைலகிடந்  உல ம் மணைல ைடத்தாகிய 

ன்றி ைன ைடய மைனயிடத்ேத 
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    (கு - ) நில  மண க்கும் இ ள் வைலக்கு வைம. 
 
    86 -87 சிைன சுறவின் ேகா  நட்  ேசர்த்திய வல் அணங்கினால் - 
சிைனைய ைடய சுறவின் ெகாம்ைபநட்  அதனிடத்ேதேயற்றிய வ ய 
ெதய்வம்காரணமாக 
 
    84 -85 ழ் தாைழ தாள் தாழ்ந்த ெவன்கூதாளத்  தண்  ேகாைதயர் - 
வி ைத ைடய தாைழயின்அ யிடத்ேதநின்ற ெவண்டாளியின  
தண்◌ிய வாற்ெசய்த மாைலயிைன ைடயராய், 
 
    88 மடல் தாைழ மலர் மைலந் ம் - மடைல ைடய தாைழயின  மலைரச்சூ ம். 
 
    89 பிணர் ெபண்ைண பிழி மாந்தி ம் – ச க்கைரைய ைடய பைனயிற் கள்ைள-

ண் ம். 
 
    93 உண்  ஆ ம் - ெநற்கள்ைள ண்  விைளயா ம் 
 
    (கு - ) ெநய்தனிலத்தில் வைலவளம் தப்பினால் ைனச்சாதிமகளிர் சுறாமீன் 
ெகாம்ைபநாட்  வழிபட அதனினின் ம் வ ணன் ெவளிப்பட்  அவர்க க்கு 
வரங்ெகா ப்பாெனன்ப  மர . ; இதைன "சுறவ ண்ம ப் பணங்கயர் வனகழிச் 
சூழல்" (ெபாிய ராணம் தி க்குறிப் . 7) என ம் " ற க் ேகாட்டஞ் ெச ம்வனப்பிற் 

ைவ ெமாழியார் விழி தான்வா, ழிற க் ேகாட் க் கடல்பணிக்கு ெமழிலா லவர்நாட் 
னாிைறஞ்சுஞ், சுற க் ேகாட் ட் கடலரசன் ேறான்றி வரங்க னினித  நறவக் 

    ேகாட்  மலர்ப் ன்ைன ஞாழற் ெபா ம்ப ெரவ்விட ம்" (தி வாைனக்கப் ராணம் 
தி நாட் ச்சிறப்  96) என ம் வ வனவற்றா ணர்க. ெவண்டாளி - ஒ வைகச்ெச  
 
    94 ல  மணல்  கானல் - லானாற்றத்ைத ைடய மண டத்ேத க்கைள ைடய 
கடற்கைரயில், கு  (81) ெயன்க. 
 
    95 மா மைல அைணந்த ெகாண்  ேபால ம் – காியமைலையச் ேசர்ந்த ெசக்கர் 
ேமகம் ேபால ம் 
 
    இ  காிய உயர்ந்த திைரயின்மீேத சிவந்த யாற் நீர் பரந்ததற்குவைம. 
    (கு - ) ெசக்கர்ேமகம் - ெசம்ேமகம். திைர - அைல. 
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    96. தாய்.............த விய குழவி ேபால ம் - தா ைடய (மார்ைபத்) த விய 
பிள்ைளையப் ேபால ம், 
 
    இஃ  ஒன் ப தற்கு உவைம. 
 
    (கு - .) இங்ேககூறிய உவைமையேய "தாய்...த விய குழவி ேபால , மாமைல 
த விய மஞ்சு ேபால ம்" (சீவக. நாம. 71) எனத் தி த்தக்கேதவ ம் 
கூறியி க்கின்றனர். 
 
    97. ேத  ேநர் ணாிெயா  யா  தைலமணக்கும் - ெதளிந்த கட ற்றிைரேயாேட 
காவிாி தைலகரக்கும், 
 
    (கு - .) கரக்கும் - ஒளிக்கும். 
 
    98. [ம ேயாதத் ெதா கூடல்:] ஓதத்  ஒ  ம  கூடல் - ஓதத்தினால் ஒ ம ந்த 

கார் கத்ேத, 
 
    (கு - ) கார் கம் - சங்க கத் ைற. 
 
    99. தீ  நீங்க கடலா ம் - தீவிைனேபாகக் கடலா ம், 
 
    100. மாசு ேபாக னல் ப ந் ம் - உப் ப்ேபாக நீாிேலகுளித் ம், 
 
    (கு - .) நீர் - உப்பில்லாத நல்லநீர். 
 
    101. அலவன் ஆட் ம் - ெஞண் கைளயாட் ம், 
    (கு - .) ெஞண் கள் - நண் கள். 
 
    101. உர  திைர உழக்கி ம் - பரக்கின்றதிைரயிேல விைளயா ம், 
 
    102. பாைவ சூழ்ந் ம் - பாைவகைளப்பண்ணி ம், 
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    (கு - .) தண்டான் ேகாைரயாற்ெசய்யப்ப ம் பாைவையைவத் க் ெகாண்  
விைளயாடல் ெநய்தனிலத்  மகளிர்ெதாழில்; "ைபஞ்சாய்ப் பாைவ யீன்றெனன் 
யாேன" (ஐங்கு , 155) என்பதனா ணர்க. 
 
    102. பல் ெபாறி ம ண் ம் - ஐம்ெபாறிகளால் க ம் ெபா ள்கைள கர்ந்  
மயங்கி ம், 
 
    103. அகலாக் காதெலா  பகல் விைளயா  - நீங்காத வி ப்பத் டேன 
பகற்ெபா ெதல்லாம் விைளயா , 
 
    பரதவர் (90) உவ ம ந்  (96) மகளிேராேடகூ க் (91) கு நாப்பண் (81) 
மைனயிடத்ேதேசர்த்திய அணங்கினாற் (87) ேகாைதயராய் (85) மைலந் ம் (88) 
மாந்தி ம் (86) ஆ ம் (96) பின்னர்க் கூட ேல (98) தீ நீங்க ஆ ம் (99) ப ந் ம் 
(100) ஆட் ம் உழக்கி ம் (101) சூழ்ந் ம் ம ண் ம் (102) காதெலா  
பகல்விைளயா  (109) ெயன க்க. 
 
    104 -117. [ெபறற்க ந் ெதால்சீர்த் றக்க ேமய்க்கும், ெபாய்யா மரபிற் ம  
ெப ந் ைறத் ைணப் ணர்ந்த மடமங்ைகயர் பட் நீக்கித் கி த் , மட் நீக்கி 
ம மகிழ்ந்  ைமந்தர் கண்ணி மகளிர் குட  மகளிர்ேகாைதைமந்தர் மைலய , 
ெந ங்கான்மாடத் ெதாள்ெளாி ேநாக்கிக், ெகா ந்திமிற் பரதவர் கு உச்சுட 
ெரண்ண ம், பாட ேலார்த்  நாடக நயந் ம், ெவண்ணிலவின் பயன் ய்த் ங், 
கண்ணைடஇய கைடக்கங்குலான், மாஅகாவிாி மணங்கூட் ந், உெவக்கர்த் 

யின்ம ந் :] 
 
    104, 111. ெபறற்கு அ  ெதால் சீர் றக்கம் ஏய்க்கும் ெந  கால் மாடத்  - 
ெப தற்காிய பைழய தைலைமயிைன ைடய சுவர்க்கத்ைதெயாக்கும் ெந ய 
கால்கைள ைடய மாடத்திடத்ேதயி ந் . 
 
    113 -114. பாடல் ஓர்த்  நாடகம் நயந் ம் ெவள் நிலவின் பயன் ய்த் ம் - 
பாட்ைடக்ேகட்  நாடகங்கைளவி ம்பிக்கண் ம் ெவள்ளிய நிலவிற் ெப ம்பயைன 

கர்ந் ம். 
 
    108 மட்  நீக்கி ம  மகிழ்ந் ம் - கள் ண்டைலக்ைகவிட் க் காமபானத்ைத ண்  
மகிழ்ந் ம், 
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    (கு - ) காமபானம் - காமவின்ப கர்ச்சிக்காகப் ப குவ . 
 
    107 பட்  நீக்கி கில் உ த் ம் - பட் த்தவற்ைறநீக்கி ெநாய்யவாகிய 
ெவள்ளியவற்ைற த் ம். 
 
    106, 115 ைண ணர்ந்த மடமங்ைகயர் கண் அைட இய கைட கங்குலான் - 
கணவைரக்கூ ன மடப்பத்ைத ைடயமகளிர் பின் கண் யின்ற 
பிற்பட்டசாமத்ைத ைடய இராக்காலத்ேத மாடத்ேதயி ந்  நயந் ம் ய்த் ம் 
மகிழ்ந் ம் உ த் ம் ைணப் ணர்ந்த மடமங்ைகயர் கண் யின்ற கங்குெலன்  
கங்குற்கு அைடகூறினார். 
 
    109 -110 ைமந்தர் கண்ணி மகளிர் சூட ம் மகளிர் ேகாைத ைமந்தர் மைலய ம் - 
மாடத்ேதயி ந்  கர்ந்  அனந்தர்மிக்கைமயால் கணவர் சூ ய கண்ணிையத் 
தம ேகாைதயாகநிைனத்  மகளிர்சூ க்ெகாள் ம் ப யாக ம் மகளிர் 
சூ யேகாைதையத் தம  கண்ணியாகநிைனத்  ைமந்தர் சூ க்ெகாள் ம்ப யாக ம் 
கண் யின்றகங்குெலன இ ம் கங்குற்கு அைடகூறினார். 
 
    (கு - ) அனந்தர் - கள்ளின்மயக்கம். கண்ணி, ேகாைத – மாைல விேசடங்கள். 
 
    111, 112, 115. ெந கால் மாடத்  கு உ சுடர் ஒள் ஏாி ேநாக்கி ெகா  திமில் 
பரதவர் எண்ண ம் கண்அைட இய கைடகங்குல் – அம்மாடத் திட்ட நிறவிய 
விளக்குக்களால் வி யற்காலத்  அவியாமல் ஒள்ளியவாய் எாிகின்ற 
அைவயிற்ைறப்பார்த்  இராக்காலத்ேத வைளந்த திமிைலக்ெகாண்  கட ேலேபான 
பரதவெரண் ம்-ப யாக ம் கண் யின்ற கைடக்கங்குெலன் ம் கங்குற்கு 
அைடகூறினார். 
 
    விளக்குக்களிேல எண்ெணையவார்த் த் ண் வாாின்றி எல்லா ம் 
    யில்ேகாட ற் சில எாிந்தவற்ைறெயண்ணினார். 
 
    (கு - ) அைவயிற்ைற - அவற்ைற. திமில் - மீன்பி த்தற்குாியபடகு. 
 
    105, 116, 105, 116, 117. ெபாய்யா மரபின் மா காவிாி  ம  ெப ந் ைற மணம் 
கூட் ம்  எக்கர் யில் ம ந்  - ெபாய்யாமல் நீர்வ ைறைமயிைன ைடய ெபாிய 
காவிாி மிக்க ெபாிய ைறகளிற் மணங்கைளக் ெகாண் வந் திரட் ம் ய 
இ மண ேல யில்ெகாண் கிடந் , 
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    பரதவர்(90), பகல்விைளயா *(106) மாடத்தி ப்பாெரல்லா ம் கண்ணைடஇய 
கைடக்கங்கு ேல (115) ெவக்கர்த் யின்ம ந்  (117) மற்ைறநாள் மகளிெரா  
ெசறிய (155) எ த்த விழவறா வியலாவணம் (158) எனக்கூட் க. 
 
    118 -141. [வா ணர் மடற்றாைழ, ேவலாழி வியன்ெற வி, னல் ைறவன் 
ெபா ள்காக்குந், ெதால் ைசத் ெதாழின்மாக்கள், காய்சினத்த கதிர்ச்ெசல்வன், 
ேறர் ண்ட மாஅேபால, ைவகெறா  மைசவின்றி, ல்குெசயக் குைறபடா , 
வான் கந்தநீர் மைலப்ெபாழிய , மைலப்ெபாழிந்தநீர் கடற்பரப்ப , மாாிெபய் ம் 
ப வம்ேபால, நீாினின்  நிலத்ேதற , நிலத்தினின்  நீர்ப்பரப்ப , மலந்தறியாப் 
பலபண்டம், வரம்பறியாைம வந்தீண் , ய ங்க ப் ெப ங்காப்பின், வ ைட 
வல்லணங்கிேனான், ெபாறித் ப் றம்ேபாக்கி, மதிநிைறந்த மணிமண்டபம், 
ெபா ைடப் ேபாேரறி. மைழயா  சிமய மால்வைரக் கவாஅன், வைரயா  வ ைடத் 
ேதாற்றம் ேபாலக், கூ கிர் ஞம க் ெகா ந்தா ேனற்ைற, ேயழகத் தகேரா க  

ன்றில்:] 
 
    126 -128. வான் கந்த நீர் மைல ெபாழிய ம் மைல ெபாழிந்த நீர் கடல் பரப்ப ம் 
மாாி ெபய் ம் ப வம் ேபால - ேமகம் தான் கந்தநீைர மைலயிடத்ேத 
ெசாாிதற்காக ம் மைலயிற்ெசாாிந்தநீைர மீண்  கட ேல பரப் தற்காக ம் 
மாாிக்காலத்ேத ெபய்கின்றெசவ்விேபால, வான், எ வாயாகப் ெபய் ெமன் ம் 
பயனிைலெகாண்ட . 
 
    118 - 119, 133. வால் இணர் மடல் தாைழ ேவலாழி வியல் ெத வில் அ  க  ெப  
காப்பின் - ெவள்ளிய ங்ெகாத் க்கைள ம் மட ைன ைடய தாைழைய ைடய 
கைரயிைன ைடத்தாகிய கடல கின்கண் இ க்கும் பரதவ ைடய அகன்ற 
ெத விடத்  அகன்ற காவைல ைடய பண்ட சாைலயின்கண்ேண, 
 
    132, 130. வரம்  அறியாைம வந்  ஈண்  நிலத்தினின் ம் நீர் பரப்ப ம் - 
எல்ைலயறியாதப  வந் திரண்  பின்னர் அப்பண்ட சாைலயிேல நின் ம் கட ேல 
ஏற் தற்காக ம், 
 
    134, 135, 125, 136. வல் அணங்கின் ேநான் வ  உைட  ெபாறித்  றம் 
ேபாக்கி உல்கு ெசய மதி நிைறந்த ம  பண்டம் - வ ய வ த் ந்தன்ைமைய ைடய 
அச்சைடயாளமாகிய வ ைய ைடய ைய அைடயாளமாகவிட் ப் 
பண்டசாைலக்குப் றம்ேப * றப்படவிட் ச் சுங்கம் ெகாள் தற்கு மதித்தற்ெறாழி ற் 
குைறயற்ற மிக்கபண்டங்கைள ம், 
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    (கு - ) அச்சு அைடயாளம் - அச்சாகிய அைடயாளம். 
 
    129, 135, 125, 131, 136, 131. நீாினின்  நிலத்ேதற ம்  ெபாறித்  றம்ேபாக்கி 
உல்குெசய அளந்  அறியா மதி நிைறந்த பல பண்டம் – கட னின் ம் 
பண்டசாைலயிேல இறக்குதற்காக ம் ெபாறித்  மரக்கலத்திற்குப் றம்ேப 

றப்படவிட் ச் சுங்கங்ெகாள் தற்கு ெநஞ்சாேலஅளந்தறிந்  மதித்தல் நிைறந்த 
பலபண்டங்கைள ம், பரப்ப ம் ஏற ெமன் ெமச்சங்கள் ெபாறித்ெதன் ம் 
விைனெயா ந்தன. 
 
    137 ெபா  ைட ேபார் எறி - ெபாதிந்த ெபாதிகள க்கின ேபாாிேலேயறி, 
    (கு - ) ைட - ட்ைட. 'நீர் கடற்பரப்ப ம்' (127) என்ற உவைமக்கு 
நிலத்தினின் ம் நீர்ப் பரப்ப ம் (130) 'நீர் மைலப்ெபாழிய ம்' (126) என்ற உவைமக்கு 
நீாினின்  நிலத்ேதற ம் (129) ெபா ளாகக்ெகாள்க. 
 
    (கு - ) ெபா ள் - உவேமயம். 
 
    120 -125 நல் இைறவன் ெபா ள் காக்கும் ெதால் இைச ெதாழில் மாக்கள் காய் 
சினத்த கதிர் ெசல்வன் ேதர் ண்ட மா ேபால ைவகல் ெதா ம் அைச  இன்றி 
குைறபடா  உல்கு ெசய - நல்ல அரச ைடயெபா ைளப் பிறர் ெகாள்ளாமற்காக்கும் 
பைழய கழிைன ைடய சுங்கங்ெகாள்ேவார் எாிகின்ற சினத்ைத ைடய 
கிரணங்கைள ைடய பகலவன் ேதர் ண்ட குதிைரகைளப்ேபால ஒ ெபா ம் 
ம ந்திரா  நாேடா ம் இைளப்பின்றித் தாழ்வின்றாகச் சுங்கங்ெகாள்ள, 
 
    இதைன இ வைகப்பண்டங்க க்குங் கூட் ைரப்ப. 
 
    (கு - ) ம ந்திரா  - ேசாம் த ற்றிராமல். உல்கு - சுங்கம். இ வைகப் 
பண்டங்களாவன, பண்டசாைலயி ந்  கப்ப ேலற்றப்ப வன ம், கப்ப ந்  
பண்டசாைலயில் இறக்கப்ப வன ம். 
 
    138 -139 மைழ ஆ  சிமய மால் வைர கவாஅன் வைர ஆ  வ ைட ேதாற்றம் 
ேபால - மைழ லா ம் சிகரத்ைத ைடயவாகிய, ெபாிய ங்கிைல ம் 
பக்கமைலயிைன ைடய மைலயிடத்ேத லா ம் வ ைடமானின் ேதாற்றர ேபால, 
 
    (கு - ) ேதாற்றர  - ேதான் தல். 
 



 39

    140 -141 கூர் உகிர் ஞம  ெகா  தான் ஏற்ைற எழகம் தகேரா  உக ம் ன்றில் - 
கூாிய உகிைர ைடய நாயில வைளந்த காைல ைடய ஏறானைவ ேமழகக் 
கிடாேயாேட குதிக்கும் பண்டசாைலயின் ற்றத்திைன ம் ஏற்ைற தகேரா  
இ வைகப்பண்டங்கைள ம்ெபாதிந்த ைடப்ேபாேரறி உக ற்றெமன்க. 
 
    (கு - ) உகிர் - நகம். ஏ  - ஆண். ேமழகக்கிடாய் - ஆட் க்கிடாய்; இஃ , 
ஏழகெமன ம் வழங்கும். 
 
    142 -143. கு  ெதாைட ெந  ப க்காற் ெகா ந்திண்ைண - அ கின 
ப கைள ைடய ெந ய ஏணிகள்சார்த்தின சுற் த்திண்ைணயிைன ம், 
 
    (கு - .) ப க்கால் - ஏணி; ப கைள ைடயகால்கெளன்றப . 
 
    143. பல் தைகப்பின் - பலகட் க்கைள ம், 
 
    144. ைழ - சி வாசைல ம், 
    144. வாயில் - ெபாியவாசைல ம், 
    144. ேபாகு இைடகழி - ெபாிய இைடகழிகைள ைடய, 
 
    (கு - .) இைடகழிெயன்ப  இக்காலத்  'ேரழி' என வழங்கும். 
 
    145 -151. [மைழேதா  யர்மாடத் ச், ேசவ ச் ெசறிகுறங்கிற், பாசிைழப் 
பகட்டல்குற், சுைடத் கிர்ேமனி, மயி யன் மாேனாக்கிற், கிளிமழைல 
ெமன்சாயேலார் வளி ைழ ம் வாய்ெபா ந்தி:] 
 
    145, 151. மைழ ேதா ம் உயர் மாடத்  வளி ைழ ம் வாய் ெபா ந்தி - 
ேமகஞ்ெசறி ம் உயர்ந்த மாடத்தில் ெதன்காற் வ ம் சாளரங்கைளச்ேசர்ந்ெதன்க. 
 
    (கு - .) ெதன்காற்  - ெதன்றல். சாளரம் - பல்கணி. 
 
    146. ேசவ  - சிவந்த அ யிைன ம், 
 
    146. ெசறி குறங்கின் - ெசறிந்த குறங்கிைன ம், 
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    (கு - .) குறங்கு - ைட. 
 
    147. பாசிைழ - பசிய ணிைன ம், 
 
    (கு - .) பசிய - பளபளப் ள்ள. 
 
    147. ................................................... 
 
    148. சு உைட - சாகிய உைடயிைன ம், 
 
    148. கிர் ேமனி - பவளம்ேபா நிறத்திைன ம், 
 
    149. மான் ேநாக்கின் - மான்ேபா ம் பார்ைவயிைன ம், 
 
    150. கிளி ெமன் மழைல - கிளிேபா ம் ெமல் ய மழைலவார்த்ைதயிைன ம், 
 
    149 -150. மயில் இயல் சாயேலார் - மயி ன  இயல்ேபா ம் 
ெமன்ைமயிைன ைடய மகளிர், 
 
    (கு - ) இயல் - ெமன்ைம. 
 
    152 -154. ஓங்கு வைர ம ங்கின் ண் தா  உைறக்கும் காந்தள் அம் ப்பின் கவி 
குைல அன்ன ெசறி ெதா  ன்ைக கூப்பி - உயராநின்ற மைலப்பக்கத்ேத 
ெமல் யேதன் ளிக்கும் ெசங்காந்தளின அழகிய கண்ணிடத்  இைணந்த 
குைலையெயாத்த ெசறிந்த ெதா யிைன ைடய ன்ைக குவிக்க, கூப்பி, கூப்ப 
ெவனத்திாிக்க. இரண் காந்தண் ைக ேசர்ந்தாெலாத்த ைகெயன்க. கவிதல் - 
ஒன்ேறாெடான்  ேசர்தல். 
 
    (கு - ) ெதா  - வைளயல். ைக - அ ம் . 
 
    154 -155 [ெசவ்ேவள், ெவறியா ] ெவறியா  ெசவ்ேவள் - ெவறியா தற்குாிய 

க க்கும்., 
    (கு - ) ெவறியாடல் - ஆேவச ற் ஆ தல். 
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    155 -160 [மகளிெரா  ெசறியத் தாஅய்க், குழலகவ யாழ் ரல, ழவதிர ரசியம்ப, 
விழவறா வியலாவணத் , ைமய  சிறப்பிற் ெறய்வஞ் ேசர்த்திய மலரணி வாயிற் 
பலர்ெதா  ெகா ம்:] 
 
    159, 160, 159. ைம அ  சிறப்பின் ேசர்த்திய பலர் ெதா  ெதய்வம் – 
பிறப்ப தற்குக் காரணமான தைலைமைய ைடைமயாற் ேகாயில்களிடத்ேத 
உண்டாக்கின பல ந்ெதா ந்ெதய்வங்க க்கும், 
 
    155 -158 மகளிெரா  ெசறிய தாஅய் குழல் அகவ யாழ் ரல ழ  அதிர ரசு 
இயம்ப விழ  அறா வியல் ஆவணத்  – பா மகளிேராேட ெபா ந்தப் பரந்  
வங்கியம் இைசைய ண்டாக்க யாழ் வாசிக்க ழ  ழங்க ரசு ஒ ப்ப எ த்த 
தி நாள் நீங்காத அகன்ற அங்கா த்ெத விைன ம், மகளிெரா  ெசறிய எ த்த 
விழெவன்க. 
    (கு - ) வங்கியம் - ல்லாங்குழல். யாழ் - ைண. ழ  - மத்தளம். அங்கா த்ெத  - 
கைடத்ெத . 
 
    ேசவ த யவற்ைற ைடய சாயேலார் மாடங்களிற் சாரளங்களிற் ெபா ந்தி 

ன்ைககூப்பப் பல ந் ெதா ம் கேவ க்கும் ஏைனத் ெதய்வங்க க்குெம த்த 
விழவறா வியலாவணெமனக்கூட் க. 
 
    160 மலர் அணி வாயில் ெகா ம் - இல் ைறெதய்வமகிழ மலரணிந்த 
மைனவாச ற் கட் ன ெகா க ம், 
    (கு - ) இல் ைறெதய்வம் - ட் த்ெதய்வம். 
 
    161 -162 [வ ன றந்த ெவண்மணற் கான்யாற், ெக  க ம்பிெனாண் ப் 
ேபால] வ னல் தந்த ெவண்மணல் கான்யா  உ  ெக  க ம்பின் ஒண் ேபால 
ேமல் ஊன்றிய கிற்ெகா ம் (168) -வ கின்ற நீர் ெகாண் வந்த ெவள்ளிய 
மணைல ைடய காட்டாற் க்கைரயினின்ற அழகு ெபா ந்தின க ம்பின  ஒள்ளிய 

ைவெயாக்க ேம ன்றின கிற்ெகா ம், கான் - மண மாம். கைடத்ெத விற்கு 
இரண் றத்தி ெம த்த ெகா க்கு யாற்றங்கைர ம் க ப்பம் ம் உவைம 
கூறினார். 
 
    163 -168 [கூ ைடக் ெகா மஞ்சிைகக் தா ைடத் தண்பணியத்  வாலாிசிப் 
ப சிதறிப் பாகுகுத்த பசுெம க்கிற், கா ன்றிய கவிகி கின், ேம ன்றிய 

கிற்ெகா யம்.] 
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    163. கூழ்உைட ெகா  மஞ்சிைக - ெநல்ைல ம் அாிசிைய ைடய அழகிய 
மஞ்சிைக, 
 
    மஞ்சிைக - ெகாட்டகார மாம். 
 
    (கு - .) மஞ்சிைக - ஒ வைக ங்கிற்ெபட் . 
 
    164, 163. தாழ் உைட தண் பணியத்  மஞ்சிைக - தாழி தைல ைடய, தண்ணிய 
பண்டங்கைள ைடய மஞ்சிைக. 
 
    ெநல் ப்ேபால ஏைனப்பண்டங்கள் சிறந்தனவன்ைமயின், தண்ணிய 
பண்டெமன்றார். பண்டெமனெவ உலகில்விற்கும் பண்டங்கெளல்லாம் அடங்கின. 
 
    (கு - .) தாழ் - தாழ்ப்பாள். 
 
    166, 163. பாகு உகுத்த மஞ்சிைக - பாக்குெவற்றிைல ெசாாிந்த மஞ்சிைக, இனி, 
உகுத்தபாெகனமாறி, சிந்தினபாகிைன ைடய மஞ்சிைகெயன் மாம். 
    என்ற  கண்  சர்க்கைரக் கட் ப்பாகிைன. 
 
    (கு - .) கண் சர்க்கைர - கற்கண் . 
 
    166, 163. பசுெம க்கின் மஞ்சிைக - ெம க்கிைன ைடய மஞ்சிைகயிடத்ேத, 
    (கு - .) ேபைழையச் சாணத்தால் ெம குவ ண்டாத ன், ெம க்கு, கூறப்பட்ட . 
 
    165. வால் அாிசி ப  சிதறி - ெவள்ளிய அாிசியாகிய ப கைளத் வி, 
    (கு - ) ப  - ேதவ ண . 
 
    167 -168. காழ் ஊன்றிய கவி கி கின் ேமல் ஊன்றிய கில்ெகா ம் - கால்கள் 
நட் ைவத்த கவிந்தசட்டங்களின்ேமேல நட் ைவத்த ெவள்ளிய கிற்ெகா க ம், 
    கால்கள் - சட்டங்கைளத்தாங்குவன. சிதறி ஊன்றிய மஞ்சிைகயிற்கவிந்த 
கி ெகன்க. 
 
    169 -171. பல் ேகள்வி ைற ேபாகிய ெதாவ் ஆைண நல் ஆசிாியர் உறழ் குறித்  
எ த்த உ  ெக  ெகா ம் - பலவாகிய ேகட்டற்ெறாழிைல ைடய ற்றிரைள 
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ற்றக்கற்ற ெபாிய ஆக்கிைனைய ைடய நல்ல ஆசிாியர் வா ெசய்யக்க திக்கட் ன 
அச்சம்ெபா ந்தின ெகா க ம், 
 
    172. ெவனில் இளக்கும் களி  ேபால - அைசயாத கம்பத்திைன அைசக்கும் 
யாைனேபாலநின் , ங்குநாவாய் (174), 
 
    173 -175. [தீம் கார்த் திைர ன் ைறத், ங்குநாவாய் வன்றி க்ைக, 
மிைசக்கூம்பினைசக்ெகா ம்:] 
 
    173. தீ கார் திைர ன் ைற - கண் க்குஇனிதாகிய காாிடத் த் 
திைரயிைன ைடய ைறயின் ன்ேன, 
 
    174 -175 வன்  இ க்ைக ங்கு நாவாய் மிைச கூம்பின் நைச ெகா ம் - 
நிைறந்த இ ப்பிைன ைடய அைசகின்ற நாவாயின் ேமல்நட்ட 
பாய்மரத்தின்ேமெல த்த வி ம் தைல ைடய ெகா க ம் 
 
    176 - 178 [மீன்ற ந்  விடக்க த் ன்ெபாாிக்கு ெமா ன்றின் மணற்குைவஇ 
மலர்சிதறி] 
 
    178 மணல் குைவஇ மலர்சிதறி - மணைல மிகப்பரப்பிச் ெசம் க்கைள ஞ்சிதறி 
 
    176 - 177 மீன் த ந்  விடக்கு அ த்  ஊன் ெபாாிக்கும் ஒ ன்றில் - 
மீைனய த் ப் பின் இைறச்சிைய ம த்  அவ்விரண்  தைசயிைன ம்ெபாாிக்கும் 
ஆரவாரத்திைன ைடய ற்றத்திைன ம், 
 
    179 -181 [பலர் குமைனப் ப ப் தவி, னற ெநாைடக் ெகா ேயா , பிறபிற  
நனிவிைரஇ] 
 
    179 ப  தவின் - ெதய்வத்திற்குக்ெகா க்கும் ப யிைன ைடய 
வாச ைன ைடய 
 
    179 -181 பலர் கும் மைன நற  ெநாைட ெகா ேயா  பிறபிற ம் நனி விைரஇ - 
கள் ண்பார்பல ஞ்ெசல் ம் மைனகளிற் சிறப் ைடக் கள்ளின்விைலக்குக் கட் ன 
ெகா ேயாேட ஏைனயவற்றிற்குக் கட் னெகா க ம் மிகக்கலக்ைகயினாேல 
ெசல்கதிர் ைழயா (183) ெவன்க. 
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    182 பல் ேவ  உ வின் பதாைக - பலவாய் ேவ பட்ட வ விைன ைடய 
ெப ங்ெகா க ம் 
    182 நீழல் - நற ெகாைடக்ெகா ேயாேட ற்கூறியெகா க ம் பிறெகா க ம் 
பதாைகக ம் விர ைகயினாேல இவற்றினிழ ல், 
 
    183 ெசல் கதிர் ைழயா ெச நகர் வைரப்பின் - ெசல்கின்ற ஞாயிற்றின்கிரணங்கள் 

ைழயப்படாத வளவிய ஊெரல்ைலயிடத்  ம கு (193)எனக்கூட் க. 
 
    184 ெசல்லா நல் இைச அமரர் காப்பின் - ெகடாத நல்ல கழிைன ைடய ேதவர்கள் 
பா காவ னாேல 
 
    185 -186 [நீாின் வந்த நிமிர் பாிப் ரவி ங், கா ன் வந்த க ங்கறி ைட ம்] 
 
    185 நீாில் கா ன் வந்த நிமிர் பாி ரவி ம் - கட ேல காற்றான் வந்த நிமிர்ந்த 
ெசலவிைன ைடய குதிைரக ம் 
 
    185 -186 நீாில் கா ன் வந்த க ங்கறி ைட ம் - கட ேல காற்றான்வந்த காிய 
மிளகுெபாதிக ம் 
 
    187 வடமைல பிறந்த மணி ம் ெபான் ம் - ேம விேலபிறந்த மாணிக்க ம் 
சாம் ந தெமன் ம்ெபான் ம் 
    (கு - ) சாம் ந தம் - ேம மைலயின் ெதன்பா ள்ள நாவன்மரத்தின் கனிச் 
சாற்றி ந்  உண்டாயெபான்; சம்  நாவன்மரம் 
 
    188 குடமைல பிறந்த ஆர ம் அகி ம் - ெபாதியின்மைலயிேலபிறந்த 
    சந்தன ம் அகி ம், கார்க்குத் ெதன்ேமற்காத ற் குடமைலெயன்றார். 
ெபாதியின்மைலைய; அன்றி ேமற்குள்ளமைலெயன் மாம். 
    189 ெதன்கடல் த் ம் - ெதன்றிைசக்கட ற்பிறந்த த் ம், 
    (கு - ) ெதன்கடெலன்ற  தாம்பிரபன்னிநதி கலக்கப்ெபற்றகடைல; அந்தப்பாகம் 
ெகாற்ைகத் ைறெயன்  வழங்கும். 
 
    189 குணகடல் கி ம் - கீழ்த்திைசக்கட ற்படர்ந்த பவள ம், 
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    190 கங்ைக வாாி ம் - கங்ைகயாற்றி ண்டாகிய ெபா ம். அைவ யாைன ம் 
மாணிக்க ம் த் ம் ெபான் த யன ம் பிற மாம். 
 
    189 -191 * [காவிாிப் பய  மீழத் ண ம்] 
    (கு - ) காவிாி பய ம் - காவிாிநதியி ந்  உண்டாகியெபா ம், ஈழத்  
உண ம் - சிங்களேதசத்தி ண்டாகிய க ம்ெபா ள்க ம் 
    -------- 
    * இதற்குப் பைழய உைர கிைடத்தில . 
 
    191 காழகத்  ஆக்க ம் - கடாரத்தி ண்டான க ம்ெபா ள்க ம், ஆக்கம், 
ஆகுெபயர். 
 
    (கு - ) பர்ம்மாத்ேதயம் பண்ைடக்காலத்தில் கடாரெமன்  வழங்கப் ெபற்  
வந்தெதன்பர். 
 
    192 அாிய ம் - சீன த ய இடங்களினின் ம்வந்த க ப் ரம் பனிநீர் 
குங்கும த யன ம். 
 
    (கு - ) சீனம் -சீனேதசம். 
 
    192 ெபாிய ம் - இைவெயாழியப் ெபாியைவயாகிய பலெபா ள்க ம், 
    192 ெநளிய ஈண்  - நிலத்தின் கு ெநளி ம்ப  திரண்  
 
    193 -195 [வளந்தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கி, னீர்நாப் பண்  நிலத்தின் ேம , 
ேமமாப்ப வினி ஞ்சி:] 
 
    195, 194 ஏமாப்ப நீர் நாப்ப ம் நிலத்தின் ேம ம் இனி  ஞ்சி. ஏமாப்பினாேல 

காாின்ந விடத் ம் கைரயினிடத் ம் அழிவின்றி இனிதாகத் தங்குைகயினாேல, 
    (கு - ) ஏமாத்தல் - இ மாப் ற்றி த்தல். 
 
    193 வளம் தைல மயங்கிய நனந்தைல ம கின் - ெசல்வம் தைலெதாியாத அகன்ற 
இடங்கைள ைடய ெத கைள ம், ெச நகர்வைரப்பிற் (183) 

ரவி த யனஈண் த் (192) ஞ்சி (195) மயங்கிய ம கு (193) என்க. 
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    இனி, இனி  ஞ்சி மீன்பிறழ ம் (197) மா ஈண்ட ம் (198) என ேமேல 
கூட் வா ளர். 
 
    196 -217. [கிைளக த் ப் பைகேபணா  வைலஞர் ன்றின் மீன்பிறழ ம் 
விைலஞர் குரம்ைப மா ண்ட ங், ெகாைலக ந் ங் கள நீக்கி , மமரர்ப் ேபணி  
மா தி ய த்தி , நல்லாெனா  பகேடாம்பி , நான்மைறேயார் கழ்பரப்பி ம், 
பண்ணிய மட் ம் பசும்பதங்ெகா த் ம், ண்ணிய ட்டாத் தண்ணிழல் வாழ்க்ைகக், 
ெகா ேமழிநைச ழவர், ெந கத் ப் பகல்ேபால, ந நின்ற நன்ெனஞ்சிேனார், 
வ வஞ்சி வாய்ெமாழிந் , தம ம் பிற  ெமாப்ப நா க், ெகாள்வ உ மிைகெகாளா  
ெகா ப்ப உங் குைறபடா , பல்பண்டம் பகர்ந் சுந், ெதால்ெகாண் த் 

வன்றி க்ைகப் பல்லாயெமா  பதிபழகி, ேவ ேவ யர்ந்த வா ெயாக்கற் , 
    சாறயர் ர் ெசன் ெதாக் காங்கு, ெமாழிபல ெப கிய பழிதீர் ேதஎத் ப், 

லம்ெபயர் மாக்கள் கலந்தினி ைற ம்:] 
 
    216, 214, 215. பழி தீர் *ேதஎத்   வாய் ஒக்கல் சா  அயர் ர் ெசன்  
ெதாக்காங்கு - குற்றமற்ற பிறேதசங்களிேல அறி  வாய்த்த சுற்றத்திைன ைடய 
விழாக்கைளநிகழ்த்தின பைழய ாி ள்ளார் ஈண் வந்  கு ேயறினாற்ேபால, 
 
    *"ெசலவி ம் வரவி ம்" என் ஞ்சூத்திரத்தால், 'ெசன் ' என்ப  
வாெதன் ம்ெபா டந்த . 
    (கு - .) விழா - உத்ஸவம். 
 
    214, 217. ேவ  ேவ  உயர்ந்த லம் ெபயர் மாக்கள் - பலபலசாதிகளா யர்ந்த 
தத்தம்நிலத்ைதக் ைகவிட் ப்ேபாந்த மாக்கள், 
 
    216,217. பலெமாழி ெப கிய மாக்கள் - பலபாைஷமிக்க மாக்கள், மாக்கெளன்றார், 
ஐயறிேவ ைடயராத ன். என்ற  ேசானகர் சீனர் த ேயாைர. 
 
    (கு - .) ஐயறி  - ஐம்ெபாறி ணர் . மாக்கள் - மன ணர்வின்றி 
    ஐம்ெபாறி ணர்ைவேய ைடய விலங்குேபால்வார். இதைன "மா  மாக்க ைமயறி 
வினேவ", "மக்க டாேம யாறறி யிேர" என் ந் ெதால்காப்பிய மரபியற் 
சூத்திரங்களா ணர்க; "*ெபா தளந் தறி ம் ெபாய்யா மாக்கள்" என் ம் 

ல்ைலப்பாட் ம், "ெசவியிற் சுைவ ணரா வா ணர்வின் மாக்கள்" என ம், 
"ெகாைலவிைனய ராகிய மாக்கள்" என ம் வ ந்தி க்குறள்களி ம், 
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'ைகயறியாமாக்கட்கன்றி யற் ம் அறிவிைன ைடய மக்கட்குப் பல்கைலக்குாிசில் 
பவணந்திெயன் ம் லவர்ெப மான் கழ்ேபால விளங்கிநிற்றலான்' (நன் ல், 
"கடலாம சீ" என் ஞ் சூத்திர ைர) என் ம் சங்கரநமச்சிவாய ைடய உைரயி ம் 
'மாக்கள்' என்ப  இப்ெபா ள்பட வந்தி த்தல்காண்க. 
    ------------ 
    * ெதால்காப்பியம்,. ெசால்லதிகாரம், கிளவியாக்கம், 28 
 
    217, 213, 217. மாக்கள் பல் ஆயெமா  பதி பழகி கலந்  இனி  உைற ம் ம கின் 
(193) - இம்மாக்கள் பலதிரேளாேட இவ் ாிடத்ேத பழகி ஈண்ைடநன்மக்கேளாேட கூ  
நன்றாகவி க்கும், ம ெகன ன்ேன கூட் க. 
 
    இவர்களி த்த ன் வளந்தைலமயங்கிய ம குகளாயின. 
    196 -199 கிைள க த்  பைக ேபணா  வைலஞர் ன்றில் மீன் பிறழ ம் 
விைலஞர் குரம்ைப மா ஈண்ட ம் ெகாைல க ந் ம் கள  நீக்கி ம் - மீன்றிர ம் 
விலங்கின்றிர ம் ெச க்கி வைலயாற் பி ப்பாைர ம் ெகான்  இைறச்சி 
விற்பாைர ம் தமக்குப் பைகயாகக்க தியஞ்சாேத வைலஞர் ற்றத்ேத மீன்பிறழ்ந்  
திாி ம்ப யாக ம் விைலஞர் கு ேல விலங்குகள் கிடக்கும்ப யாக ம் ற்படக் 
ெகாைலத்ெதாழிைல அவர்களிடத்தினின் ம் ேபாக்கி ம் பின்னர்க் 
கள காண்பாாிடத் க் கள த்ெதாழிைலப்ேபாக்கி ம், 
    (கு - ) விலங்கு - மி கம். கு ல் - கு ைச 
 
    200 அமரர்ேபணி ம் - ேதவர்கைள வழிபட் ம் 
 
    200 ஆ தி அ த்தி ம் - யாகங்கைளப்பண்ணி அவற்றான் ஆகுதிகைள அவர் 

கரப்பண்ணி ம், 
 
    201 நல் ஆெனா  பக  ஓம்பி ம் - நல்ல பசுக்கேளா  எ கைளப் பாிகாித் ம் 
    (கு - ) பாிகாித்தல் - பா காத்தல் 
 
    * "ைவசிகன் ெப ேம வாணிக வாழ்க்ைக" † "ெமய்ெதாி வைகயிெளண்வைக 

ணவின் ெசய்தி ம் வைரயா ரப்பா லான" என்பவற்றால் வாணிகர்க்கு உழ த் 
ெதாழி ாித்தாக ன் பகேடாம்பி ெமன்றார். யாகத்திற்குப் பசுைவ ஓம்பி ெமன்றார். 
    (கு - ) எண்வைக ணவாவன: பய , உ ந் , க கு, கடைல, எள் , ெகாள் , 
அவைர, வைரெயன்பன. 
    -------- 
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    * ெதால்காப்பியம் ெபா ளதிகாரம் மரபியல் 77. 
    † ெதால்காப்பியம் ெபா ளதிகாரம் மரபியல் 78 
 
    202 நான்மைறேயார் கழ் பரப்பி ம் - அந்தணர்க்குண்டாம் கழ்கைளத் தாங்கள் 
அவர்க்கு நிைலெப த்தி ம், 
 
    204, 203 ண்ணியம் பண்ணி அட் ம் - ெபாியதாகிய ண்ணியங்கைளத் தாங்கள் 
பண்ணி அவற்ைறச் ெசய்யமாட்டாதார்க்குத் தானம் பண்ணி ம், அம் - அைச. 
பண்ணிய மட் ெமன்றதற்குச் ேசாற்ைற ஆக்கியிட்  ெமன்பா ளர். 
    (கு - .) அம் 'பண்ணியம்' என்பதி ள்ள . 
 
    203 பசு பதம் ெகா த் ம் - விைளந்தெநல்ைல ம் பறிக்குங்க ைக ம் உணவாகக் 
ெகா த் ம், இதற்கு அாிசி ம் கறி ம் ெகா த் ெமன்பா ளர். 
 
    204 ட்டா தண் நிழல் வாழ்க்ைக - இங்ஙனஞ்ெசய் ம் அறத் ெதாழில்கள் 

ட் ப்படாத குளிர்ந்த அ டேனவா ம் இல்வாழ்க்ைகைய ைடய, 
நன்ெனஞ்சிேனா (207) ெரன்க. 
    (கு - ) ட் ப்படாத - குைற படாத, 
 
    205 - 207 ெகா  ேமழி நைச உழவர் ெந  கத்  பகல் ேபால ந  நின்ற நல் 
ெநஞ்சிேனார் - வைளந்தேமழியால் உழ த்ெதாழிைல நச்சு தைல ைடய உழவர  
ெந ய கத்திற்ைறத்த பகலாணிேபால ந நிைல ெயன் ங்குணம் நிைலெபற்ற 
நன்றாகிய ெநஞ்சிைன ைடேயார், என்ற  ஆண் ைற ம் ேவதவாணிகைர. 
 
    (கு - ) ேமழி - கலப்ைபயின் ஓ ப் . பகலாணி – ந ேவ ள்ள ஆணி; " கத்திற் 
பகலைனயாய்" என்றார் தஞ்ைசவாணன்ேகாைவயி ம். 
 
    209, 211 தம் பல் பண்ட ம் பிற பல் பண்ட ம் ஒப்ப நா  - தம் ைடயவாகிய 
பலசரக்குக்கைள ம் பிறவாகிய பலசரக்குக்கைள ம் ெபா ெளாப்ப ஆராய்ந்  
 
    208 வ  அஞ்சி வாய்ெமாழிந்  - தங்கு க்கு வ வாெமன்றஞ்சி ெமய்ேயெசால்  
    (கு - ) ெபாய்ெசால் தல் வ . 
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    210 ெகாள்வ உம் மிைக ெகாளா  ெகா ப்ப ம் குைறபடா  - 
தாங்ெகாள் ஞ் சரக்ைக ம் தாங்ெகா க்கும்ெபா ட்  மிைகயாகக்ெகாள்ளா  
தாங்ெகா க்குஞ் சரக்ைக ம் தாம்வாங்கும்ெபா ட்குக் குைறயக் ெகாடாமல் 
 
    211 பகர்ந்  சும் - இலாபத்ைத ெவளியாகச் ெசால் க் ெகா க்கும், 
    211 ெதால் ெகாண்  - பைழயதாகியெகாள்ைளயிைன ம் ெகாள்ைளெயன்றார், 
இந்ெநறிைய நடத்தினாாிடத்தல்ல  ெபா ட் ர ண்டாகாெதன்றற்கு. 
    (கு - ) ெகாள்ைள - மிகுதி. 
 
    தண்ணிழல் வாழ்க்ைகயிைன ம் (204) ெதால்ெகாண் யிைன  (212) ைடய 
நன்ெனஞ்சிேனா (207) ெரன்க. 
 
    212 வன்  இ க்ைக - ெந ங்கின கு யி ப்பிைன ம், காவிாி (6) னல்பரந்  
ெபான்ெகாழிக்கும் (7) பல் ர் ெந ஞ்ேசாணாட் ற் (28) கழிசூழ்படப்ைபயிைன ம் 
(32) தண்டைலயிைன ம் (33) ெபாய்ைகயிைன ம் (38) ஏாியிைன ம் (39) 
திண்காப்பிைன ம் (41) ேகாயிைல மரசூட் வதற்குக் காரணமான(50) 
அட் ைன ம்(43) சாைலயிைன ம் (52) பள்ளியிைன ம்(53) குயில்(55) ச்சிற் 
ேசக்ைகக்குக் காரணமான(58) தாழ்காவிைன ம்(53) பாக்கங்கைள ம்(27) 

றச்ேசாியிைன ம்(76) ன்றி ைன ம்(141) விழவறா ஆவணத்ைத ம் (158) 
மாக்கள் கலந்  இனி ைற ம் (217) வனந்தைலமயங்கிய ம குகைள ம்(193) 
நன்ெனஞ்சிேனார்(207) வன்றி க்ைக(218) யிைன ைடய பட் ன(218) ெம 
    னவிைன க்க. 
 
    218. ட்டா சிறப்பின் பட் னம் ெபறி ம் -குைற படாத தைலைமயிைன ைடய 
பட் னத்ைத எனக்கு உாித்தாகப் ெப ேவனாயி ம், 
    (கு - .)பட் னம் -காவிாிப் ம்பட் னம். 
 
    219. வார் இ  கூந்தல் வயங்கு இைழ ஒழிய -நீண்ட காிய கூந்தைல ைடய 
விளங்குகின்ற ணிைன ைடயாள் ஆண் ப் பிாிந்தி ப்ப, 
 
    220. வாேரன் வாழிய ெநஞ்ேச -யான் நின்ேனா கூடவாேரன்; ெநஞ்ேச, 
ேபாய்வாழ்வாயாக; 
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    * "அளிநிைல ெபறாஅ " என் ம் அகப்பாட்டால், ேபாக்கிற்  ஒ ப்படாமல் 
நிற்குங் குறிப் ணர்க. 
 
    220 -221. கூர் உகிர் ெகா  வாிகு ைள கூட் ள் வளர்ந்தாங்கு - கூாிய 
உகிாிைன ம் வைளந்த வாிகைள ைடய க்குட்  கூட் டத்ேத 
அைட ண் ந்  வளர்ந்தாற்ேபால, 
    (கு - .) உகிர் -நகம். வாி -ேகா . 
 
    222. பிறர் பிணி அகத்  இ ந்  பீ  காழ் ற்றி -பைகவர்காவ டத்ேதயி ந்  
தனக்குப்ெப ைம வயிரமாக ற்றி, 
    ---------- 
    * அகநா , களிற்றியாைனநிைர, 5: - "அளிநிைல ெபறாஅ தமாிய கத்தள், 
விளிநிைல ெகாளாஅ டமியண் ெமன்ெமல, நலமிகு ேசவ  நிலம் வ க்ெகாளாஅக், 
கு கவந் தன் கூெரயி  ேதான்ற, வறிதகத் ெத ந்த வாயின் வலன், கண்ணிய 

ணரா வளைவ ெயாண் தல், விைனதைலப் ப தல் ெசல்லா நிைன டன், னிந்த 
ேவாைம ைதயலங் காட் ப், பனிங்கத்தன்ன பல்காய் ெநல் , ேமாட் ம் பாைற 
யீட் வட் ேடய்ப்ப, கிர்வன ப உங் கதிர்ெத  கவாஅன், மாய்த்த ேபால 
ம கு ைனத் ேதாற்றிப், பாத்தியன்ன பகுதி கூர்ங்கல், விர தி சிைதக்கு நிைரநிைல 
யதரயிற், பரன் ரம் பாகிய பயமில் கான, மிறப்ப ெவண் தி ராயி னறத்தா, றன் 
    ெறன ெமாழிந்த ெதான் ப  கிளவி, யன்ன வாக ெவன் நள் ேபால, ன்னங் 
காட்  கத்தி ைறயா, ேவாவச் ெசய்தியி ெனான் நிைனந்ெதாற்றிப், பாைவ 
மாய்த்த பனிநீர் ேநாக்கெமா, டாகத் ெதா க்கிய தல்வன் ன்றைலத், நீர் பயந்த 

ைணயைம பிைணயன், ேமாயின யிர்த்த காைல மாமலர், மணி  விழந்த 
வணியிைழ ேதாற்றங், கண்ேட க ந்தனஞ் ெசலேவ ெயாண்ெடா , ைழய மாக  
மிைனேவாள், பிைழயலண் மாேதா பிாி நா ெமனிேன." என்ற : ெபா ள்வயிற் 
பிாியக்க திய தைலமகன் தன்ெனஞ்சிற்குச் ெசால் ச் ெசலவ ங்கிய ; பாைலபா ய 
ெப ங்க ங்ேகா. 
 
    223 - 225. {அ ங்கைர கவியக் குத்திக் குழிெகான் , ெப ங்ைகயாைன பி க் 
காங்கு, ண்ணிதி ணர நா :} 
 
    225. ண்ணிதின் உணர நா  - தன் ணர்  கூாிதாக ண ம்ப  
இ ேவகாாியெமன்  ஆராய்ந் , 
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    224, 223, 224. ெப  ைக யாைன அ  கைர கவிய குத்தி குழி ெகான்  பி  
க்காங்கு - ெபாிய ைகயிைன ைடய யாைன தான் அகப்படப்பண்ணின குழியில் 

ஏ தற்காிய கைரகைள இ ம்ப  ேகாட்டாேல குத்திக் குழிையத் ர்த் ப் 
பி யிடத்ேத ெசன்றாற்ேபால, 
 
    (கு - .) ேகா  - ெகாம் . பி  - ெபண்யாைன. 'பிறர்பிணியகத் தி ந் ' என்றதனால், 
இளைமப்ப வத்தில், இவன் பைகவ ைடய காவ ந்தாெனன்  ெதாிகின்ற . 
 
    225 - 226. {கண்ணார், ெசறி ைடத் திண்காப் ேபறி வாள்கழித் :} கண்ணார் 
ெசறி ைட திண் காப்  வாள் கழித்  எறி - அப்பைகவ ைடய ெந ங்கின திண்ணிய 
காவலாகிய வாட்பைடைய ஓட்  அவ்விடத்தினின் ம் ேபாந் , 
 
    இனி, திண்காப்பிடத்ேத வாைள உைறகழித்  ெவட் ப்ேபாந்ெதன் மாம். 
 
    (கு - .) வாட்பைட - வாளா தத்ைத ைடய காலாட்பைட. 
 
    227. உ  ெக  தாயம் ஊழின் எய்தி - பைகவர் அச்சம் ெபா ந் தற்குக் 
காரணமான தன் அரசுாிைமைய ைறயாேலெபற் , 
 
    228. ெபற்றைவ மகிழ்தல் ெசய்யான் - தான் இைறயாகப்ெபற்ற அரசுாிைமயால் 
மகிழ்ச்சிெபா ந் தல் ெசய்யானாய், ேம ம் ஆைசமிக்கு, 
    (கு - .) இைற - கப்பம். 
 
    228 - 238. {ெசற்ேறார், க யரண் ெடாைலத்த கத ெகான் ம ப்பின், ைடக் 
க ந்தைல ரட்  ன்றா, கி ைட ய ய ேவாங்ெகழில யாைன, வ மணிப் 

ரவிெயா  வயவர் ழப், ெப நல் வானத் ப் ப ந் லாய் நடப்பத், றிவர் கற் 
ேபாலப் ேபார்ேவட் , ேவ பல் ைனெயா ழிைஞ கு ப், ேபய்க்க ணன்ன பிளி க  

ரச, மாக்க ணகல * யதிர்வன ழங்க, ைனெகடச் ெசன்  ன்சம க்கி.} 
 
    230 -231.  உைட க  தைல ரட் ம் ன்தான் உகிர் உைட அ ய - 

ைய ைடய காியதைலகைள ட் ம் ன்கா ல் உகி ைடய 
அ கைள ைடயவாய், 
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    234, 235, 228, 229, 231, 232,  இவர்  கல் ேபால உழிைஞ சூ  ெசற்ேறார் 
க  அரண் ெதாைலத்த யாைனெயா  - றிபடர்ந்த ெந ங்குன மைலகள்ேபால 
உழிைஞையச்சூ த் தம்மரசராற் ேபார்ெபற்றா ைடய காவைல ைடய 
அரண்கைளயி த்த யாைனகேளா ம், 
    (கு - .) உழிைஞ - பைகவ ைடய மதிைலவைளத்தற்கு அறிகுறியாக 
அணியப்ப மாைல; "எயில்காத்த ெனாச்சி, ய வைளத்த லாகு ழிைஞ" 
என்பதனா ணர்க. றத்திைணமாைலகைள ரர்க க்ேகயன்றி யாைன குதி 
    ைரக க்கும் ஆ தங்க க்கும் சூட் தல்மர . அரண் - ேகாட்ைட 
 
    229, 231 கத  ெகால் ம ப்பின் ஓங்கு எழில் யாைன – கதைவ றிக்கும் 
ெகாம்பிைன ம் உயர்ந்த அழகிைன ைடய யாைனெயன்க. 
 
    232 வ  மணி ரவிெயா  - வ த்த மணிகட் ன குதிைரகேளா ம், 
 
    234 ேபார்ேவட்  - ேபாைரவி ம்பி, 
 
    236 -237 ேபய் கண் அன்ன பிளி  க  ரசம் மா கண் அகல் அைற அதிர்வன 

ழங்க - ேபயின்கண்ைணெயாத்த ழங்குகின்ற காவைல ைடய ரசம் ெப ைமைய 
உைடத்தாகிய இடத்ைத ைடய பாசைறயிேல ந ங்குவனவாய் ழங்க.அகலைற - 
மைலப்பக்க மாம். 
    (கு - ) ேபய்க்கண் - வட்டவ வ ள்ளதாக ல்கள் கூ ம். 
 
    238 ைனெகடெசன்  - பைகப் லங் ெக ம்ப  ெசன்  
 
    233, 232, 238 ெப  நல் வானத்  ப ந்  உலாய் நடப்ப வயவர் ழ ன் சமம் 

க்கி - ெபாிய நல்லவானிடத்ேத ப ந்  உலாவித்திாி ம் ப யாக ரர்ப ம்ப  
ற்பட்ட சிையக்ெக த் . யாைனகேளா ம் ரவிகேளா ம் ேபார்ேவட்  ரசு 
ழங்கச்ெசன்  ப ந்  உலாய்நடப்ப வயவர் ழ க்கிெயன்க. 

    (கு - ) சி - ற்பைட 
 
    239 தைல தவ ெசன்  - அப்பைகவர் அரணிடத்ேத மிகநடந்  
    (கு - ) தைல - இடம் 
 
    239 -242 [தண்பைண ெய ப்பி ெவண் க் க ம்ெபா  ெசந்ெநனீ  மாயிதழ்க் 
குவைளெயா  ெநய்த  மயங்கிக் கராஅங் க த்த கண்ணகன் ெபாய்ைக] ெவண்  
க ம்ெபா  ெசந்ெநல் நீ  குவைளெயா  மாஇதழ் ெநய்த ம் மயங்கி காரம் க த்த 
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கண் அகல் ெபாய்ைக தண்பைண எ ப்பி - ெவள்ளிய க்கைள ைடய 
க ம் க டேன ெசந்ெநல் ம்வளர்ந்  குவைளேயாேட ெப ைமைய ைடய 
இதழ்கைள ைடய ெநய்த மயங்கப்பட்  தைலகள் ெச க்கித் திாிந்த இடமகன்ற 
ெபாய்ைககைள ைடய தண்ணியம தநிலத் ள்ள கு கைளேயாட் , 
 
    243 -244 [ெகா ங்காற் தவெமா  ெச ந்தி நீ ர், ெச ம் வாவி  மயங்கி 
நீரற் :] ெச ம் வாவி ம் நீரற்  மயங்கி ேவ  பல் ைள (235) ெயா  ெகா  கால் 

தவெமா  ெச ந்தி நீ  - ெசய்க ம் வாவிக ம் நீரற் த் தம்மில் ஒன்றாய் 
இ வைகப்பட்ட பலவாகிய ைளகேளாேட ெகா விய தண் கைள ைடய 
அ ேகாேட ேகாைரக ம் வளரப்பட் , ேவ பல் ைள, இங்ேககூட் ற் . 
சி ைள ம் ெப ம் ைள ண்ைமயின், 'ேவ பல் ைள' என்றார். 
    (கு -  ) ெசய் - வயல் 
 
    245.அ  ேகா  இரைலெயா  மான்பிைண உகள ம் - அறல்பட்ட  
ெகாம்பிைன ைடய ல்வாய்க்ககைலெயா  மான்பிைண ள்ளி 
விைளயா ம்ப யாக ம், 
    (கு - .) ல்வாய் -ஒ வைகமான். கைல -ஆண்மான். தைலதவச்ெசன்  
தண்பைணெய ப்பி (239) நீ  (240) உகள (245) ெமன்க. 
 
    246 -249.[ெகாண்  மகளி ண் ைற ழ்கி, ய ந்தி மாட் ய நந்தா விளக்கின் 
மலரணி ெம க்க ேமறிப் பலர்ெதாழ; வம்பலர் ேசக்குங் கந் ைடப் ெபாதியில்:] 
 
    ெகாண்  மகளிர் உண் ைற ழ்கி ெம க்கம் அந்தி மாட் ய நந்தாவிளக்கின் 
மலரணி கந்  உைட ெபாதியில் - பைகவர்மைனேயாராய்ப் பி த் வந்த மகளிர் 
பல ம் நீ ண் ந் ைறயிேல ெசன் கி ெம குெம க்கத்திைன ம் அவர்கள் 
அந்திக்காலத்ேதெகா த்தின அவியாத விள க்கிைன ைடய க்கைளச்சூட் ன 
தறியிைன ைடய அம்பலம், 
    கந்  -ெதய்வம் உைற ந் தறி. 
 
    ெபாதியிைலெம கி விள க்குமிட் க்க பைகவர்மகளிைரைவத்தார். அத னால் 
தமக்குப் க ளதாெமன் க தி. 
 
    (கு -. .) 'ெம கும்' என்ப  வ விக்கப்பட்ட . ெகாண்  -ெகாள் தல். தறி - ண். 
அம்பலம் -ெபா விடம். 
 



 54

    249,248,249. வம்பலர் பலர் ஏறி ெதாழ ேசக்கும் ெபாதியில் - தியவர்கள் 
பல ேமறித் ெதா தற்குத்தங்கும் ெபாதியில், 
 
    250 -251. ப  நிைல ெந  ண் ஒல்க தீண்  ெப  நல் யாைனெயா  பி  

ணர்ந்  உைறய ம் - அத்ெதயவ ைற ம் அமபலத்தினின்ற ப த்த  
நிைலைமயிைன ைடய ெந ய ண் சா ம்ப  தம் டம் ாிஞ்சிப் ெபாிய  நல்ல 
களி க டேன பி கள் கூ த்தங்கும்ப யாக ம், 
    (கு - .) களி  -ஆண்யாைன. 
 
    '252 -255. [அ விைல ந ம் த் உய்த் ெத வின், வாய்க் ேகா யர் ழெவா  

ணர்ந்த, திாி ாி நரம்பின் றீந்ெதாைட ேயார்க்கும், ெப விழாக் கழிந்த ேபஎ திர் 
மன்றத் :] ெத வில் அ விைல ந   உய் வாய் ேகா யர் ழெவா  ணர்ந்த 
திாி ாி நரம்பின் தீ ெதாைட ஓர்க்கும் ெப  விழா கழிந்த ேபஎம் திர் மன்றத்  - 
ஆண் ள்ள ெத வின்கண்ேண விைலகூ தற்காிய நறிய க்கைளச்சிதறி 
அறி வாய்த்தைல ைடய கூத்த ைடய மத்தளத்தில் தாளத்ேதாேடகூ ன க்குதல் 
    ாிந்த நரம்பின் இனிதாகிய கட் ைன ைடய யாைழக்ேகட்கும் ெபாிய  
தி நாளின்றாகிய அச்ச திர்ந்த மன்ற த்திடத்ேத, உய் ஓர்க்குெமன்க. ெதாைட, 
ஆகுெபயர். 
    (கு. .) ெதாைட - கட் ; யாழிைசக்கானைமயின், ஆகுெபயர். 
 
    256 -257.*[சி  ெந ஞ்சிேயா ட ைக பம்பி, ய ழல்வா ேயாாி ய ஞ்சுவரக் 
கதிர்ப்ப ம்:] 
 
    (கு - .)சி   ெந ஞ்சிேயா  - சிறிய க்கைள ைடய ெந ஞ்சிக ேளா , அ ைக 
பம்பி - அ கம் ற்கள் பரப்பப்ெபற் . அழல் வாய் ஓாி - ெகா ய வாைய ைடய 
நாிகள், அஞ்சு வர கதிர்ப்ப ம் - பிறர்க்கு அச்சம் ேதான்ற மிக்கு ழங்க ம். 
 
    258. அ  குரல் கூைகேயா  ஆண்டைல விளிப்ப ம் - இைசக்கு வ ந்திக் 
கூப்பி கின்ற குரைல ைடய கூைகக டேன கூ  ஆண்டைலப் ள் 
கூப்பி ம்ப யாக ம், 
 
    (கு - .) கூைக - ேகாட்டான். ஆண்டைலப் ள் - ஆண்மக்க ைடய  
தைலகைளப்ேபான்ற வ வ ைடய ஒ வைகப்பறைவ. 
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    259 -260. கணம் ெகாள் கூளிெயா  க ப்  இகுத்  அைசஇ பிணம் தின் யாக்ைக 
ேபய்மகள் வன்ற ம் - திரட்சிெகாண்ட ஆண்ேபய்க டேன மயிைரத்தாழ்த்  
இைனத் ப் பிண த்ைதத்தின் ம் வ ைவ ைடய  ேபய்மகள் ெந ங்கும்ப யாக ம், 
 
    261. ெகா  கால் - வைளந்த கால்கைள ைடய, ேபய்மகள் (260) என 

ன்ேனகூட் க. 
 
    262,261,262. வி ந்  மாடத்  ெந  கைட வன்றி உண்  ஆனா ெப  ேசா  
அட் ல் - வி ந்தினர் மாடத்திடத்  ெந ய தைல வாச ேல ற்பட ெந ங்கியி ந்  
பின்  உள்ேளெசன்  உண்  மிக்குக்கிடக்கின்ற  ெபாியேசாற்ைற ைடய அ க்கைள, 
 
    (கு - .) வி ந்தினர் - தியராய்வந்தவர், அ க்கைள - மைடப் பள்ளி. 
 
    263 -264. ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திைண இ ந்  ைபங்கிளி மிழற் ம் பால் ஆர் 
ெச  நகர் - சாந்திட்ட சுவர்கைள ைடய நன்றாகிய  அகங்களின் உயர் 
திண்ைணகளிேலயி ந்  பசியகிளி வார்த்ைத ெசால் தற்குக் காரணமாகிய 
பால்நிைறந்த வளவிய ர், திண்ைண, விகாரம். இனி உய ர்திைண, உய ர்ந்த 
ேமனிலெமன் மாம். 
 
    (கு - .) அகம் - , 'திண்ைண' என்ப  'திைண' என்  ஆன ைமயின், விகாரம்; 
இைடக்குைற. 
 
    265 -267. [ெதா ேதா ல யர் படக் குழீஇக், ெகா வி ெலயினர் ெகாள்ைள 

ண்ட, ணவில் வ ங்கூட் ள்ளகத் தி ந் :] ெகா  வில் எயினர் ெதா ேதால் 
அ யர்  பட குழீஇ ெகாள்ைள உண்ட உண  இல்வ  கூ  உள்ளகத்  இ ந்  - 
ெகா ய வில் ைன ைடய ேவடர் ெச ப் த் ெதாட்ட அ யிைன ைடயராய்த் 

ெயா ப்பத் திரண்  ெகாள்ைள யாகக் ெகாண் ண்ட ெநல் பின் இல்ைலயான 
வ விய கூட் ைடய உள்ளாகிய இடத்ேதயி ந் , 
    (கு - )  - உ க்ைக. கூ  - தானியச்ேசர் 
    --------- 
    * இதற்குப் பைழய உைர கிைடக்கவில்ைல. 
 
    268 வைளவாய் கூைக நன்பகல் குழற ம் - வைளந்த வாயிைன ைடய கூைக 
அ ெயாத்தகாலத்ேத கூப்பி ம்ப யாக ம் ெச நகர் (264) அட் டத் க் (262) 
கூட் ள்ேளயி ந்  (267) கூைக குழற  (268) ெமன்க. 
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    269 -279 [அ ங்;க  வைரப்பி ர்கவி னழியப் ெப ம்பாழ் ெசய்  மைமயான் 
ம ங்கற] அ  க  வைரப்பின் ஊர் கவின் அழிய ம ங்கு அற ெப  பாழ் ெசய் ம் 
அைமயான் - அாிய காவைல ைடய மதிைல ைடய பைகவர்பைட கள் அழகழிய 
அவர்கள்குலமின்றாகப் ெபாிய பாழாகப்பண்ணியதனா ம் ெசற்றம் ஆறானாய். 
 
    *(கு - ) ெசற்றம் - தணியாக்ேகாபம். 
    ெபற்றைவ மகிழ்தல்ெசய்யானாய் - (228) ேம ம் ஆைசமிக்கு யாைனகேளா ம் 
(231) ரவிகேளா ம் (232) ேபார்ேவட்  (234) ரச (236) ழங்கச் (237) ெசன்  

ன்சம க்கித் (238) தைலதவச்ெசன்  எ ப்பி (239) உகள ம் (245) உைறய ம் 
(251) கதிர்ப்ப ம் (257) விளிப்ப ம் (258) குழற ம் (268) வன்ற ம் (260) 
பாழ்ெசய் ம் (270) ஊர்கவினழியப் (269) பாழ்ெசய் ம் அைமயானா (270) ெயன 
விைன க்க. 
 
    பாழ்ெசய்தல் இரண் டத் ம் கூட் க. 
 
    271 -272 மைல அகழ்க்குவேன கடல் ர்க்குவேன வான் ழ்க்குவேன வளி 
மாற் வன் என - இவன் ெதய்வத்தன்ைம ைடயனாத ன் இம்மைலகைளெயல்லாம் 
அகழ்தைலச்ெசய்வன்; கடல்கைளெயல்லாம் தைலச்ெசய்வன். ேதவ லைகக் 
கீழ் ழ்த்தைலச்ெசய்வன்; காற்ைற இயங்காமல் விலக்குவனின்  உலகத்தார் 
ேமற்கூ ம்ப யாக ைறேபாக ன் (273) என்க. 
 
    ெப ம்பாழ்ெசய் ம் அைமயானாய் இங்ஙனம் பாழ்ெசய்தவன் ேமல் 
இைவ ஞ்ெசய்வெனன்  கூ ம்ப யாகத் ைறேபானாெனன்றவா . 
 
    (கு - ) அகழ்தல் - ேதாண் தல். 
 
    273 தான் ன்னிய ைற ேபாக ன் - தான்க திய ேபார்த் ைற கெளல்லாம் 
ெபா த்தானாக ன், 
 
    274 பல் ஒளியர் பணி  ஒ ங்க - பலராகிய ஒளிநாட்டார் தாழ்ந்  தம் ரம் குைறய, 
    ஒளியராவார் மற்ைற மண்டலத்திற்கு அரசராதற்குாியேவளாளர் 
 
    275 ெதால் அ வாளர் ெதாழில் ேகட்ப - பைழய அ வாளநாட் லரச ம் தாங்கள் 
ெசய் ந்ெதாழிைல வநந் ேகட்ப 
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    (கு - ) அ வாளநா  - ெகா ந்தமிழ் நா க ள் ஒன் . 
 
    276. வடவர் வாட - அதற்கு வடக்குநாட் ள்ள அரசர் குைறய, 
    (கு - .) அதற்கு வடக்குள்ளநா  - அ வாள் வடதைல. 
 
    276. குடவர் கூம்ப - குடநாட் ள்ளார் மனெவ ச்சி குைறய, 
 
    277 - 291. [ெதன்னவன் றிறல்ெகடச் சீறி மன்னர், மன்ெனயில் க  மத ைட 
ேநான்றாண் மாத்தாைன மறெமாய்ம்பிற், ெசங்கண்ணாற் ெசயிர்த் ேநாக்கிப் 

ன்ெபா வர் வழிெபான்ற வி ங்ேகாேவண் ம ங்குசாயக், கா ெகான்  நாடாக்கிக் 
குளந்ெதாட்  வளம்ெப க்கிப், பிறங்கு நிைல மாடத் றந்ைத ேபாக்கிக், ேகாயிெலா  
கு நிறீஇ வாயிெலா  ைழயைமத்  ஞாயிெறா ம் ைதநிறீஇப், ெபா ேவெமனப் 
ெபயர் ெகா த், ெதா ேவெமனப் றக்ெகாடா , தி நிைலஇய ெப மன்ெனயில்:] 
 
    281. ன் ெபா வர் வழி ெபான்ற - ல் ய இைடயராய் அரசாள்ேவார் 
கிைள ங் ெகட் ப்ேபாக, 
 
    (கு - .) க ெனன் ம் அரசெனா வன் இைடயர்க க்குத் தைலவனாக 
இ ந்தாெனன் ம் அவைனத் தக ெரறிந்த ெப ஞ்ேசர ம்ெபாைறெயன் ம் 
ேசரராசன் ெவன்றாெனன் ம் ெதாிகின்ற ; "ஆன்பயம் வாழ்நர் க  டைலமயங்க", 
"ெபா ர ெணய்திய க ள் றம்ெபற் " என்பவற்றா ம் இவற்றின் 
உைரயா ணர்க; (பதிற். 71, 88). 
 
    282. இ ங்ேகாேவள் ம ங்கு சாய - ஐம்ெப ேவளிர் குல ங் குைறய, 
 
    (கு - .) ேவளிர் - கு நிலமன்னர்; ஐம்ெப ேவளிராவார்; திதியன், எ னி, 
எ ைம ரன், இ ங்ேகாேவண்மான், ெபா நெனன்பார்; "சினங்ெக திதியன், 
ேபார்ேவ யாைனப் ெபாலம்  ெணழினி, நாராி நறவி ென ைம ரன், ேறங்கம 
ழகலத் ப் லர்ந்த சாந்தி, னி ங்ேகா ேவண்மா னியேறர்ப் ெபா நன்" என் ம் 
அகப்பாட்டா ணர்க; 36. 
 
    283. கா  ெகான்  - ேசாழமண்டலத்திற் காடாகிய இடங்கைள ெவட் ப்ேபாகட் , 
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    283. நா  ஆக்கி - பண் ேபாலக் கு யி ந்  விைளயப்பண்ணி, 
 
    284. குளம் ெதாட்  - ர்ந்தகுளங்கைளக் கல் , 
 
    284. வளம் ெப க்கி - நாட் ற்குச் ெசல்வத்ைதமிகுத் , 
 
    285. பிறங்கு நிைல மாடத்  உறந்ைதேபாக்கி - ெபாிய நிைலகைள ைடய 
மாடங்கைள ைடய உறந்ைதெயன் ந் தன் ைரப்ேபாக்கி, 
    (கு - ) உறந்ைத - உைற ர். ேபாக்கி - வி றச்ெசய் . 
 
    286. ேகா ெலா  கு  நிறீஇ - ேகாயில்கேளாேட பைழய கு கைள ம் 
பண் ேபால நிைலநி த்தி, 
 
    291. தி  நிைலஇய ெப  மன் எயில் - தி மகணிைலெபற்ற ெபாிய 
ஆக்கத்ைத ைடய உறந்ைதயின் மதி டத்ேத, 
 
    287. வாயிெலா  ைழ அைமத்  - ெபாிய வாசல்கேளாேட சிறிய  
    வாசல்கைள ண்டாக்கி, 
 
    288. ஞாயில் ெதா ம் ைத நிறீஇ - அதன்றைலயில் எய் மைற ம் சூட் த்ேதா ம் 
அம் க்கட் க்கைள ம் கட் ைவத் , 
 
    290,289,277,278,280,277. ஒ  ேவம் என ப் றக்ெகாடா  ெபா ேவெமனப் 
ெபயர்ெகா த்  மன்னர் மன் எயில் க ம் மதன்உைட ேநான் தாள் மாத் தாைன மற 
ெமாய்ம்பின் ெதன்னவன் திறல்ெகடச் ெசங்கண்ணாற் ெசயிர்த்  ேநாக்கிச் சீறி - யாம் 
தமிேயெமன் க திப் பல வரசர்கள்வந்தால் கிடா  அவர்க டன் 
ெபாரக்கடேவெமன வஞ்சினத்ைதச்ெசால்  அரச ைடய ெபாிய அரண்கைளக் 
ேகாபித்தழிக்கும் ெச க்கிைன ைடய வ ய யற்சியிைன ம் ெப ைமயிைன-

ைடய நாற்பைடயிைன ம் மறத்ைத ைடத்தாகிய வ யிைன ைடய 
பாண் யன  வ ெக ம்ப  தன் ெசய்யகண்ணாேல குற்றத்ைதச்ெசய் பார்த் க் 
ேகாபித் , ெபற்றைவ மகிழ்தல் ெசய்யான் (228) என ன்ேன கூட் க. 
 
    "ெகா யெனம் மிைறெயனக் கண்ணீர் பரப்பிக், கு பழி ற் ங் ேகாேல னாகுக" * 
என் கூ ம் வஞ்சினத்தாற் றனக்கு ஓர் ெபயர்ெப த ன் வஞ்சினத்ைதப் 
ெபயெரன்றார். 
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    (கு - .) வஞ்சினம் - சபதம். 
 
    292 -294. [மின்ெனாளி ெயறிப்பத் தம்ெமாளி ம ங்கி, விசிபிணி ழவின் ேவந்தர் 
சூ ய, பசுமணி ெபா த பேரெர ழ்க் கழற்கால்:] 
 
    293,292,293,294. விசி பிணி ழவின் ேவந்தர் தம் ஒளி ம ங்கி மின் ஒளி எறிப்பத் 
சூ ய கழல் கால் - இ கவ த்த வார்க்கட் ைன ைடய  ரசுகைள ைடய 
வழிபா ல்லாத ேவந்தர் தம்மரசிழத்த ற் றமக்கு ன் ள்ள விளக்கங்ெகட்  பின்  
அவ்விளங்குகின்ற விள க்கம் ேதான் ம்ப யாகத் தம் ேமேலசூ ன 

ரக்கழைல ைடய கா ைன ம், 
 
    (கு - .) வ த்த - கட் ன. 
 
    294. பசுமணி ெபா த பேரர் எ ழ்க் கழல் *** மணிகேளாேட மா பட்ட ெபாிய 
அழகிய வ யிைன ைடய கழெலன்க. 
 
    295 -297. ெபாற்ெறா  தல்வர் ஒ  ஆட ம் ற்றிைழ மகளிர் ................ 
திைளப்ப ம் ெசஞ்சாந்  சிைதந்த மார்பின் - ெபான்னாற் ெசய்த ெதா யிைன ைடய 

தல்வர் ஓ வந்  ஏறி விைளயா ைகயினா ம் ெமய்ம் மணிந்த 
அணிகலங்கைள ைடய மகளிர்.......................... ேசர்தலா ம் சிவந்தசந்தனமழிந்த 
மார்பிைன ம், 
 
    297. ஒண் ண் - ஒள்ளிய ேபரணிகலங்கைள ம், 
 
    298. அாிமா அன்ன அணங்கு உைட ப்பின் - சிங்கேவற்ைறெயாத்த 
வ த்தத்ைத ைடய வ யிைன ைடய, 
    -------- 
    * றநா , 72. 
 
    299. தி  மா வளவன் - தி வின் ெப ைமைய ைடய காிகாற் ெப வளத்தான், 
 
    திண்காப்  வாள்கழித்ேதறிக் (226) கா ெகான்  நாடாக்கிக் (283) குளந்ெதாட்  
வளம்ெப க்கி (284) உறந்ைதேபாக்கிக் (285) கு நிறீஇப் (286) ெப மன்ெனயி ேல 
(291) வாயிெலா  ைழயைமத்  (287) ஞாயிெறா ம் ைத நிறீஇ (288) இங்ஙனம் 
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உ ெக தாயம் ஊழிெனய் தித் (227) ெதன்னவன்றிறல்ெகடச்சீறி (277) அவன் 
திைறயாகத்தந்த அரச ாிைமகளாற் ெபற்றைவயில்தான் மகிழ்தல் ெசய்யானாய் (228) 
ேம மாைசமிக்கு இவன் மைலயகழ்க்குவன், ர்க்குவன்(271), ழ்க்குவன், 
மாற் வெனன்  உலகம் கூ ம்ப யாக (272) உழிைஞசூ  (235), யாைனேயா ம் 
(231) ரவிய ம் (232) ெசன்  க்கி (238) எ ப்பிப் (239) ெப ம்பாழ்ெசய் ம் 
அைமயானாய்ப் (270) பணிெபா ங்கக் (274) ேகட்ப (275) வாடக் கூம்பப் (276) 
ெபான்றச் (281) சாயத் (282) தான் ன்னிய ைறேபாைகயினாேல (273) வழிபடா 
ஏைனேவந்தர் (293) தம்ெமாளிம ங்கி மின்ெனாளிெயறிப்பச் (292) சூ ய (293) 
கா ைன ம் (294) மார்பிைன ம் ணிைன ம் (297) ப்பிைன  (298) ைடய 
    காிகாற்ெப வளத்தா (299) ெனன விைன க்க. 
 
    299 -300. ெதவ்வர்க்கு ஒக்கிய ேவ ம் ெவய்ய கானம் - பைக 
வைரக்ெகால் தற்கு அ தியிட் ைவத்த ேவ ம் க யவாயி ந்தனகா ; 
    (கு - .) அ தியிட்  - ெசய் . 
 
    300 -301. அவன் ேகா ம் தண்ணிய தட ெமல் ேதாேள - அவன் ெசங்ேகா ம் 
குளிர்ந்தி ந்தன ெபாிய ெமல் ய ேதாள்கள். 
 
    ெநஞ்ேச, (220) இவைன ேநச டன் ெகாண்  ெசல்ேவாெமன்னின், கானம் அவன் 
(300) ஓக்கிய (299) ேவ ம் ெவய்யவாயிராநின்றன (300) இவேடாள் (30*) அவன் 
(300) ேகா ம் தண்ணிய (301); இவைளப் பிாியா ைறத * யான்ேபாதற்கு 
ஆற்றாவாயிராநின்ற; ஆதலால், பட் னம்ெபறி ம் (2**) வ**கிைழ 
ஈண் ப்பிாிந்தி ப்ப (219) யான் நின் டன்வாேரன்; இனி ஆண் ப்ேபாய் 
வாழ்வாயாக (220) ெவன விைன க்க. 
 
    'வாேரன்' என்றான் அவைள ஆற் வித் ப் பின்  பிாிதல்க தி; அ , *"ெசலவிைட 
ய ங்கல்ெசல்லாைம யன்ேற, வன் ைற குறித்த றவிர்ச்சியாகும்" என்பதனா ணர்க. 
 
    (கு - .) "ெசலவிைட" என் ம் சூத்திரத்திற்குப் ெபா ள்: ெசல  இைட அ ங்கல் - 
தைலவன் க திய ேபாக்கிைன இைடயிேல தவிர்ந்தி த்தல், ெசல்லாைம அன்  - 
பிாிந் ேபாதலாற்றாைமக்கன் ; வன் ைற குறித்தல் தவிர்ச்சி ஆகும் - தைலவிைய 
ஆற் வித் ப் பிாிதற்குத் தவிர்ந்ததவிர்ச்சியாகும். எ - . 
    --------- 
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    * ெதால்காப்பியம், ெபா ளதிகாரம், கற்பியல், 44. 
 
    ேசாழன் காிகாற்ெப வளத்தாைனக் க ய ர் உ த்திரங்கண்ணனார் பா ய 
பட் னப்பாைலக்கு ம ைரயாசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த ைர 

ற்றிற் . 
    -------- 
 
    ெவண்பா. 
 
        ச்சக் கர  மளப்பதற்கு நீட் யகால் 
        இச்சக் கரேம யளந்ததால் - ெசச்ெசய் 
        அாிகான்ேமற் ேறெனெறா க்கு மாய் னனீர் நாடன் 
        காிகாலன் காேன ப் ற் . 
 
    (கு - .)  சக்கர ம் - ன்  உலகங்கைள ம், அளப்பதிற்கு நீட் ய கால் - 
அளத்தற்ெபா ட்  நீட்டப்ெபற்ற காலான , இ சக்கரேம அளந்த  - இந்த 
மண் லகத்ைதமட் ம் அளந்த , ெச ெசய் - ெசம்ைமைய ைடய வய ன் 
கண் ள்ள, அாிகால் ேமல் - ெநற்கதிர் அாிந்த தாளின் ேமேல, ேதன் ெதா க்கும் - 
வண் கள் ேதனைடைவக்கப்ெபற்ற, ஆய் னல் நீர்நாடன் - அழகிய னைல ைடய 
காவிாி பாயப்ெபற்ற நாட்ைட ைடயவனான, காிகாலன் - காிகாற்ெப வளத்தான , 
கால் ெந ப்  உற்  - பாதம் ெந ப் த் தீண்டப்ெபற்றைமயின். எ - . 

ன் லகத்ைத ம் அளத்தற்குாிய ெப ைம வாய்ந்த காிகாற்ெப வளத்தா ைடய 
பாதமான  ெந ப் த் தீண்டப்ெபற்றைமயின் இப் லகத்ைத மட் ம் அளந்த ; 
இதனால், இவன் தி மாைலப்ேபாலவாெனன்  கூறியப . இளைமப்ப வத்தில் 
ெந ப்பில் ழ்ந்தைமயின், இவ ைடய கால் காிந் ேபாயிற்ெறன் ம், 
அதனாேலதான் இவன் காிகாலெனன்  ெபயர் ெபற்றாெனன் ங் கூ வர்; இதைன, 
"சுடப்பட் யி ய்ந்த ேசாழன் மக ம், பிடர்த்தைலப் ேபராைனப் ெபற் க் - 
கைடக்காற், ெசயிர  ெசங்ேகால் ெசலீஇயினா னில்ைல, யி ைடயாெரய்தா 
விைன" (105) என் ம் பழெமாழி ெவண்பாவா ம், 'இளைமப் ப வத் ப் 
பிறராற்சுடப்பட்  உயி ய்ந் ேபாகிய காிகால ம் இ ம்பிடர்த்தைலயாெரன் ம் 
ெபய ைடய தன்மாமைனத் தனக்குத் ைணயாகப் பக தாலால், 
பின்ெனா காலத்தின்கண் தன் ாிைமயரசுெபற் க் குற்றமற்ற ெசங்ேகாைல 
நடாத்தினான்; ஆதலால், உயி ைடயார் எய்தாத்ெதா நல் விைனப் பயனில்ைல' 
என் ம் அத ைரயா ம் உணர்க. 
    ----------- 


