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        குர ச்சின ன்பா டற்சினஞ் ெச க்கிக் 
        கைணவி  ைட க் கானங் கல்ெலன          160 
        ம வி  ைளயர் ெவ ப த் ெததிரக் 
        கார்ப்ெபய மிற் பிளிறிச் சீர்த்தக 
        வி ம்பிணர்த் தடக்ைக யி நிலஞ் ேசர்த்திச் 
        சினந்திகழ் கடா அஞ் ெச க்கி மரங்ெகால்  
        ைமயல் ேவழ மடங்க  ெனதிர்தர          165 
        ய்விட மறிேய மாகி ெயாய்ெயனத் 
        தி ந் ேகா ெலல்வைள ெதழிப்ப நா மறந்  
        வி ப்  மனத்ேதம் விைரந்தவற் ெபா ந்திச் 
        சூ  மஞ்ைஞயி ன ங்க வார்ேகா 
        ம் பகழி வாங்கிக் க விைச          170 
        யண்ணல் யாைன யணி கத் த த்த ற் 
        ண் மிழ் கு தி கம்பாய்ந் திழிதரப் 
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        ள்ளி வாி தல் சிைதய நில்லா 
        தயர்ந் றங் ெகா த்த பின்னர் ெந ேவ 
        ளணங்கு  மகளி ரா களங் க ப்பத்          175 
        திணிநிைலக் கடம்பின் றிரளைர வைளஇய 
        ைணயைற மாைலயிற் ைகபிணி விேடஎ 
        ைர ைடக் க ழி பாய்த  ர த்திைர 
        ய ங்கைர வாைழயி ன ங்கப் ெப ந்தைத 
        யஞ்சி ேலாதி யைசயல் யாவ           180 
        மஞ்ச ேலாம் நின் னணிநல கர்ெகன 
        மாச  சுடர் த னீவி நீ நிைனந் 
        ெதன் க ேநாக்கி நக்கன னந்நிைல 
        நா  ட்கு நண் வழி யைடதர 
        ெவாய்ெயனப் பிாிய ம் விடாஅன் கைவஇ          185 
        யாக மைடய யங்க  னவ்வழிப் 
        ப மிள குக்க பாைற ெந ஞ்சுைன 
        தற் ெகாக்கின் றீங்கனி திர்ந்ெதனப் 
        ள்ெளறி பிரசெமா டீண் ப் பலவி 
        ெனகிழ்ந் கு ந ம்பழம் விைளந்த ேதற          190 
        னீர்ெசத் தயின்ற ேதாைக விய ர்ச் 
        சா ெகா ளாங்கண் விழ க்கள நந்தி 
        யாிக்கூட் ன்னியங் கறங்க வா மகள் 
        கயி ர் பாணியிற் றள ஞ் சாரல் 
        வைரயர மகளிாிற் சாஅய் விைழதக          195 
        விண்ெபா ஞ் ெசன்னிக் கிைளஇய காந்தட் 
        டண்கம ழலாி தாஅய் நன்பல 
        வம் விாி களத்திற் கவின்ெபறப் ெபா ந்த 
        குன் ெக  நாடெனம் விைழத  ெப விற 
        ள்ளத் தன்ைம ள்ளினன் ெகாண்           200 
 
        சாறயர்ந் தன்ன மிடாஅச் ெசான்றி 
        வ நர்க்கு வைரயா வளநகர் ெபாற்ப 
        மலரத் திறந்த வாயில் பல ணப் 
        ைபந்நிண ெமா கிய ெநய்ம்ம  ய சில் 
        வைசயில் வான்றிைணப் ைரேயார் க ம்ெபா           205 
        வி ந் ண் ெடஞ்சிய மிச்சில் ெப ந்தைக 
        நின்ேனா ண்ட ம் ைரவ ெதன்றாங் 
        கறம் ைண யாகத் ேதற்றிப் பிறங்குமைல 
        மீமிைசக் கட ள் வாழ்த்திக் ைகெதா  
        ேத  வஞ்சினம் வாய்ைமயிற் ேறற்றி          210 
        யந்தீந் ெதண்ணீர் கு த்த  ெனஞ்சமர்ந் 
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        த விட ரைமந்த களி த  ணர்ச்சி 
        வா ாி ைற ள் வயங்கிேயா ரவா ம் 
        ம  ேசாைல யப்பகல் கழிப்பி 
        ெயல்ைல ெசல்ல ேவ ர் பிைறஞ்சிப்          215 
        பல்கதிர் மண் லங் கல்ேசர்  மைறய 
        மான்கண மர தற் ெறவிட்ட வான்கணங் 
        கன் பயிற் குரல மன் நிைற குதர 
        ேவங்குவயி ாிைசய ெகா வா யன்றி 
        ேலாங்கி ம் ெபண்ைண யகமட லகவப்          220 
        பாம் மணி மிழப் பல்வயிற் ேகாவல 
        ராம்பலந் தீங்குழற் ெறள்விளி பயிற்ற 
        வாம்ப லாயிதழ் கூம் விட வளமைனப் 
        ந்ெதா  மகளிர் சுடர்தைலக் ெகா வி 
        யந்தி யந்தண ரயரக் கானவர்          225 
        விண்ேடாய் பணைவ மிைசெஞகிழி ெபாத்த 
        வான மாமைல வாய்சூழ்  க ப்பக் கானங் 
        கல்ெலன் றிரட்டப் ள்ளின ெமா ப்பச் 
        சிைனஇய ேவந்தன் ெசல்சமங் க ப்பத் 
        ைனஇய மாைல ன் தல் கா உ          230 
        ேநாிைற ன்ைக பற்றி மர்தர 
        நாடறி நன்மண மயர்கஞ் சின்னாட் 
        கலங்க ேலாம் மி னிலங்கிைழ யீெரன 
        ர நன்ெமாழி தீரக் கூறித் 
        ைண ண ேரற்றி ெனம்ெமா  வந்           235 
        ஞ்சா ழவின் ர் வாயி 
        ண் ைற நி த் ப் ெபயர்ந்தன னதற்ெகாண் 
        டன்ைற யன்ன வி ப்ேபா ெடன்  
        மிரவரன் மாைலய ேனவ  ேதா ங் 
        காவலர் க கி ங் கதநாய் குைரப்பி           240 
        நீ யி ெலழி  நில ெவளிப் ப ம் 
        ேவய் ைர ெமன்ேறா ளின் யி ெலன் ம் 
        ெபறாஅன் ெபயாி  னிய றாஅ 
        னிளைமயி னிகந்தன்  மிலேன வளைமயிற் 
        245 றன்னிைல தீர்ந்தன்  மிலேன ெகான் ர்          245 
        மாய வரவி னியல் நிைனஇத் ேதற்றி 
        நீெரறி மலாிற் சாஅயிதழ் ேசாரா 
        ாிய க மிவள் ெப மதர் மைழக்க 
        ணாகத் தாிப்பனி ைறப்ப நா ம் 
        வைலப்ப  மஞ்ைசயி னலஞ்ெசலச் சாஅய்          250 
        நிைனத்ெதா ங் க மா வேள கங்கு 
        லைளச்ெசறி ைவ  மாளி  ளிய ம் 
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        ழற்ேகாட் டாமான் கல்வி ங் களி ம் 
        வ யிற் றப் ம் வன்கண் ெவஞ்சினத் 
        ஞ் சூ  மிைரேத ரரவ           255 
        ெமா ங்கி ங் குட்டத் த ஞ்சுழி வழங்குங் 
        ெகா ந்தாண் தைல  மிடங்க ங் கரா  
        ழி  மி க்கு ழ  ட்ட ம் 
        ப ம் பாந்த  ளப்படப் பிற ம் 
        வ வின் வழாஅ வி மமவர்          260 
        கு மைல விடரக ைடயவா ெலனேவ. 
-------------  
 

குறிப் ைர 
 
    1 இ  ெப ங்குறிஞ்சிெயன ம் வழங்கும் ; "எ ைவ ெயன்ப , 'எ ைவ.......... 
க விைள' எனக் கபிலர் பா ய ெப ங்குறிஞ்சியி ம் வந்த " (பாி. 19:77, பாிேமல்.) ; 
"கபிலர் பா ய ெப ங்குறிஞ்சியில் வைரயின்றிப்  மயங்கியவா  காண்க" (ஐங். 
அகத். சூ. 19, ந.) 
 
    1. அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைன: (ெதால். 201-10; அகநா. 48:1, 68:1); "அன்ைன 
வாழிேவண் டன்ைன ;" (ஐங். 101-10) 
 
    வாழிேவண் டன்ைன: கு ந். 321:8. 
 
    3. இைழெநகிழ்த்த ேநாய் : " ைனயிைழ ெஞகிழ்த்த லம் ெகாளவலெமா " (நற். 
348:7) ; " ங்கிைழ ெநகிழ" கு ந். 358:1) ; "இைழெநகிழ் ெசல்லல்", "இைழநிைல 
ெநகிழ", "இைழ ெநகிழ் ெசல்ல றீஇ", "வில் ைழ ெநகிழ" (ஐங். 25:4, 310:2, 315:3, 
318:2) ; "பாசிைழ ெஞகிழ" (பதிற். 68:15) ; "தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்தன தடெமன் ேறாேள", 
" ங்கிைழ ெநகிழச் சாஅய்ச் ெசல்லெலா ", "தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்  ெப ங்கவின் 
சாய", "தி ந்திைழ ெநகிழ்ந்  ெப ந்ேதாள் சாஅய்" (அகநா. 206:16, 251:3, 255:17, 
387;1) 
 
    5. "பரவ ம் பர மின் விர மலர் மின்" (சிலப். 24:20) 
 
    6. ேவ  பல் விற் கட ள் : "ேவ பல் விற் கு ம்பல் கூளியர்" ( கு. 282) ; 
"மனக்ேகா ணினக்ெகன வ ேவ றிைலேய" (பாி. 4:56) 
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    8. எய்யாைம ெயன் ாிச்ெசால் அறியாைம ெயன் ங் குறிப் 

ணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 44, இளம். ேச. ெதய்வச். 
ந ; இ. வி. சூ. 290. 
 
    9. "ெதால்கவின் ெறாைலயத் ேதாணலஞ் சாஅய்" (நற். 14:1) ; "ெதால்கவின் 
ெறாைலந்  ேதாணலஞ் சாஅய்" (கு ந். 381:1) ; "ெமன்ேறா ெணகிழ ம் ............ 
ெபான்ேபால் விறற்கவின் ெறாைலத்த" (ஐங். 230:3-4) ; "ெநகிழ்ந்த ேதாேள ...... ேமனி 
ெதான்னலந் ெதாைலய" (அகநா. 270:4-10) 
 
    13-4. "ெபான்னின் குட ைடந்தாற் ெபான்னாகும்" ( ைர, 18) 
 
    23. (பி-ம்.) 'வாராதாயி ம்' 
 
    31. (பி-ம்.) 'வண்ண ந் ெதாைட ம்':    வண்ணெமன்ப  இயற்ெசாெலன்பதற்கு 
இவ்வ  ேமற்ேகாள் ; ெதால். றத். சூ. 27, ந. 
 
    35. "வாங்குேகா ெனல்ெலா  வாங்கி வ ைவகல், ங்கின் மிைசந்த 

ழந்தாளி ம்பி " (க த். 50: 1-2) 
 
    35-6. த்தார் யாைன ம ப் : கு. 304-5 ; மைலப . 517-8. 
 
    37. " ய்த்தைலப் னிற் க்குரல் பால்வார் பிைறஞ்சித், ேதாடைலக் ெகாண்டன 
ேவனல்" (நற். 206: 1-2) 
 
    35-8. திைனக்கதிர்க்கு யாைனக்ைக உவைம : "ெபாய்ெபா  கய னி யங்குைக 
க ப்பக், ெகாய்பத ற்றன குவ க்குர ேலனல்" (மைலப . 107-8) ; " ம்ெபாறி 
ெயா த்த ேலந் ைக க ப்பத், ேதா  தைல வாங்கிய நீ குரற் ைபந்திைன", "ஏனல், 
இ ம்பி த் தடக்ைகயிற் றைடஇய ெப ம் னம்", " றஞ்ெசவி யாைனத் தடக்ைகயிற் 
றைடஇ, இைறஞ்சிய குரல ைபந்தாட் ெசந்திைன" (நற். 317:2-3, 344:2-3, 376:1-2) ; 
"ைபந்தாட் ெசந்திைன மடப்பி த் தடக்ைக யன்ன............. குரல்", "பி க்ைக யன்ன 
ெப ங்குர ேலனல்" (கு ந். 198;2-4, 360:5); "உறங்குபி த் தடக்ைக ெயா ங்குநிைரத் 
தைவேபால், இறங்குகுர ற " (ெப ங். 1. 49:103-4) 
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    40. (பி-ம்.) 'மீமிைச' 
 
    "க ெத  மீமிைசச் ேசேணான்" (சிலப். 25:30) 
 
    43-4. தழல் த ய ன்றா ம் கிளிக தல் : "கட் வாிவிற் க ங்குறவர் 
ைகத்ெதாழிலா, ட்ட விதணத் தி ந்ெதம் ெப மாட் , தட்ைட குளிர்தழைலத் 
தாங்கித் திைனப் னத்ைதக், கிட்ட றா வண்ணங் கிளி தற் ள் ேளாட் னேள" (கந்த. 
வள்ளி. 52) 
 
    தழ ந் தட்ைட ம்: "தழ ந் தட்ைட  றி ந் தந் " (கு ந். 223:4) ; "தழைல 
வாங்கி ம் தட்ைட ேயாப்பி ம், ......... குறமகள் காக்கு ேமனல்" (அகநா. 188:11-3) 
 
    தட்ைட :"கண்வி  ைட த் தட்ைட கவினழிந் " (ம ைரக். 305) ; ஒ கைழத் 
தட்ைட ைட நர்" (மைலப . 328) ; "சி திைனப் ெப ங்குரல், ெசவ்வாய்ப் ைபங்கிளி 
கவர.......ெவதிர் ைன தட்ைடேயன்", "தட்ைட ம் ைடத்தைன கவைண ந் 
ெதா க்ெகன" (நற். 147 : 2-8, 206:5) ; "குறமகள்...............தட்ைடயின், ஐவனச் 
சி கிளி க  நாட" (ஐங். 285:1-3) ; "சி திைனப் ப கிளி கடீஇயர் பன்மாண், 
குளிர்ெகா டட்ைட மதனில ைடயா" "அைமய த் தியற்றிய ெவவ்வாய்த் 
தட்ைடயின்,........சி திைன கவர்த ற் கிைளயமல், ெப வைர ய க்கத் க் குாீஇ 
ேயாப்பி, (அகநா. 32:5-6, 388:2-5); "ேதாைக ங் கிளி ந் ெதாக்கைவ யகலத்........ 
தடந்ேதா ளைசயத் தட்ைட ைடத் " (ெப ங். 2. 12:118-20) 
 
    குளிர்: "சி கிளி க தல் பிறக்கியா வணேதா, குளிர்ப  ைகயள்" (நற். 306, 2-3) ; 
க த்த ேவனற், ப கிளி க ங் ெகா ச்சிைகக் குளிேர", "ஏனல், உண்கிளி க ங் 
ெகா ச்சிைகக் குளிேர" (கு ந். 291:1-2, 360:5-6) 
 
    குளி ம் குளிாி ம் ஒக்குெமனக் கூறி இவற்ைற ேமற்ேகாள் காட் வர் ; தஞ்ைச. 73, 
உைர. 
 
    45. "உாிநிமிர்ந் தன்ன ப்பவி ரமயத் " (கு ந். 154:2) 
 
    46. விசும்பா  பறைவ : "விசும்பா டன்னம்"(கு ந். 205:2) 
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    47. "கடல்குைற ப த்தநீர்" (பாி. 201) : "ெந ங்கட ம்..............த ந்ெதாழி , 
தானல்கா தாகி வி ன்" (குறள், 17) ( ைர. 
 
    49-50. ேமக ழக்கத்திற்கு ரசின்ஒ  : கு. 121, குறிப் 
 
    51-3. "ெசல்வக் கடம்பமர்ந்தான் ேவன்மின்னி" (ஐந். ஐம். 1) ; "கண்ெணாளி ெரஃகிற் 
க ய மின்னி" (பாி. 22:7) 
 
    55. அ விக்குத் கில் உவைம : கு- 296, குறிப் ைர. 
 
    57. சுைனக்குப் பளிங்கு உவைம: "மணிகண் டன்ன ணிகயம்" (அகநா. 56:2) ; 
"பளிங்குவகுத் தன்ன தீநீர்" ( றநா. 150:27) ; "சூழ்ந்த ேபெராளி ம்பிய நிலைன நீ 
ெரன்னாத், தாழ்ந்த வந் கி டவயிற் றழீஇயினன் பளிங்கு, ேபாழ்ந்தி யற்றிய 
நிலெனனப் ம் ன ைடப்ேபாய், ழ்ந்த னன்ெப  ேவத்தைவ கிழ்நைக 
விைளப்ப" (பாகவதம், 10 : சிசுபாலைனக்ெகான்ற. 118) 
 
    58. நளிப  சிலம்  : "நளிமைலச் சிலம் " (ெந நல். 100) என்பதன் குறிப் ைரையப் 
பார்க்க. 
 
    60. வாி : நற். 96:6. பாிபாடல் 10:80. 
 
    61. "நீர்நீடா ற் கண் ஞ் சிவக்கும்" (கு ந். 354) 
 
    64. ெசங்ெகா ேவாி : ெப ங். 2. 12:25. 
 
    68. இவ்வ , எ ைவ, மலர்விேசட ெமன்பதற்கு ேமற்ேகாள் ; பாி. 19:77, பாிேமல். 
 
    75. ெப ந்தண்சண்பகம் : கு. 27. 
 
    77. கல் வர் ல்ைல : " ல்ைல தாய கல்லதர்ச் சி ெநறி" (நற். 343:1) ; " ல்ைல 

ர்ந்த கல் யர் ேபறி" (கு ந். 275:1) ; "கல் வர் ல்ைலக் களிவண் " (யா-வி. சூ. 43, 
ேமற்.) 
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    80. ட்டாட்டமைர : கு. 73 ; சி பாண். 183, குறிப் ைர. 
 
    82. சி ெசங்குர  : ெப ங். 2. 12:29. 
 
    84. கட்கமழ் ெநய்தல் : "கட்கமழ் ெநய்த தி" கு. 74) ; "கட்கம  ந ெநய்தல்" 
(ம ைரக். 250) 
 
    87. (பி-ம்.) 'அடம்பமர்' 
 
    அ ம்  : "அ ம்பிவ ரணிெயக்க ரா நீ தணந்தக்காற், ெகா ங்குைழ" (க த். 
132:16-7) ; "ப ம் லால் பார்த் ம் பகர் ம் - அ ம்ெபலாம்" (திைணமாைல. 51) 
    96. (பி-ம்.) 'பாரம் ழகுடன்' 
 
    96. ழகு : "அகன்றைலப் ழகும்" (ெப ங். 2. 12:27) ; "அழகா ெவன்றிப் ழகா" 
(தி வால. 36:12.) 
 
    62-97. இவ்வ களிற் குறிஞ்சி நிலத்திற்கும் கூதிர்க்காலத்திற்கும் யாமத்திற்கு ாிய 

க்கள் மயங்கிவந்தைம, "எந்நில ம ங்கிற் ம் ள் ம்" (ெதால். அகத். சூ. 19) 
என்பதனாலைம ம். 
 
    100. வள் யிர்த் ெதள்விளி : "வள் யிர்ப் ேபர்யாழ்" (மைலப . 37) 
 
    101. (பி-ம்.) 'பாியா' 
 
    105-6. கு ந். 214. 
 
    109. " ன்ைக சூழ்ந்த, கில்ெகா  குஞ்சி யீரம் லர்த்தி" (ெபாிய. த த்தாட். 16.) 
 
    110-11. வண் ன் ஓைசக்கு யாேழாைச : 'நரம்பி னிம்ெமன விமி  மாதர் வண் " 
(குறிஞ்சிப் : 147-8) ; ெபா ந. 211 குறிப் ைரைய ம், ல்ைலப்பாட் , 8-ஆம் 
அ யின் குறிப் ைரைய ம் பார்க்க ; "அரவ வண் ன மார்த் ட னியாழ்ெச ம்", 



 14

"இனவண்  யாழ் ெசய", "பல்வண்  யாழ்ெசய" (சிலப். 12 : "நாகநா ", 26:112, 
27:194) 
 
    113-4. சிைனய ஞ் சுைனய ம்...........மலர் : "சிைனய ஞ் சுைனய  நா னர் 
ெகாயல்ேவண்டா" (க த். 28:1-2) 
 
    118. ஒ காழ் : " ல்ைல ெயா கா ம்........கூந்த ட் ெபய் " (க த். 115:5-6) ; 
"ஒ காழ் மாைல தான்மைலந் தனேன" ( றநா : 291:8) 
 
    118-9. அேசாகம் விற்கு ெந ப்  : "ெசந்தீ, ெயாண் ம் பிண் " (ம ைரக். 700-701) 
 
    அேசாகந்தளிைரக் காதிற்ெச கல் : கு. 31, குறிப் ைர. 
 
    128. . மைலப . 59. 
 
    ைனபாழ்ப க்கும் : " ைனயகன் ெப ம்பா ழாக" (பதிற். 25:9) ; " ைனபாழ் பட்ட 
வாங்கண்", " ைனபா ழாக" (அகநா. 247:8, 349:6) 
 
    129-31. நாய்க்கு ரர் : ெப ம்பாண். 138-40, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    132. (பி-ம்.) 'கிைளயாக்' 
 
    135-6. கு ந். 74. 
 
    138. "ெமல் ய வினிய ேமவ  தகுந, விைவெமாழி யாெமனச் ெசால் ம்" (கு ந். 
306:1-2) 
 
    139. "ெநய்யிைட நீவி மணிெயாளி விட்டன்ன, ஐவைக பாராட்  னாய்மற் 
ெறங்கூந்தல்" (க த். 22:12-3) 
 
    140. அவ்வாங்குந்தி : அகநா. 390:10. 
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    130-42. இவ்வ கள், தைலவன் நாய்காத்தவாற்றிற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். 
ெபா ளியல், சூ. 13, ந. 
 
    146. சி பாண். 36 ; "ைநவளம் த்த நரம்பிையசீர்ப் ெபாய்வளம், த்தன 
பாணாநின் பாட் " (பாி. 18:20-21) 
 
    147-8. வண்  ேனாைசக்கு யாழ்நரம்பிெனா  : குறிஞ்சிப். 110, குறிப் ைச. 
 
    149. (பி-ம்.) 'ததர்சிைன' 148-50. ெப ங். 2. 12:141-7. 
 
    152. இவ்வ , ஆகெவன்ப  பிாிவிலைசநிைலயாய் நிற்றற்கு ேமற்ேகாள் ; ெதால். 
இைட. சூ. 32, ந. 
 
    155. ேதம்பிழி ேதறல் : ெப ங். 2. 2:177. 
 
    154-7. அகநா. 348:7-10. 
 
    158. வில் ற்கு அர  உவைம, "வி ெபாறி யரெவன விளங்கு ெவஞ்சிைல", 
"அரவின் ேறாற்றேம ேபா ஞ் சிைலக ம்" (சீவக. 1850, 2158) 
 
    160. கானங் கல்ெலன : "கானங், கல்ெலன் றிரட்ட" (குறிஞ்சிப். 227-8) 
 
    161. ெப ம்பாண். 166, குறிப் ைர. 
 
    165. யாைனக்குக் கூற் வன் உவைம : "கூற்றத் தன்ன மாற்ற  
ெமாய்ம்பின்................ேவழம்" ( கு. 81-2) என்பதன் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
 
    164-5. "ெந நல் யாைன, ைமயலங் கடாஅஞ் ெச க்கி மதஞ் சிறந் " (அகநா. 
307:7-8) 
 
    162-5. யாைன ழக்கிற்கு இ  உவைம : பாி. 8:17-8 ; அகநா. 144:12-3 ; றநா. 
81:1-2 ; . ெவ. 37, 289 
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    167. (பி-ம்.) 'வைளெதளிர்ப்ப' 
 
    169. "சூ  மஞ்ைஞயிற் ேசார்ந்த கூந்தலர், .............. அதிர்வனர் ந ங்கி" (ெப ங். 
1. 45:22-4) 
 
    170. உ ம் பகழி: "உ  கைணயிற் ேபாகி" (அகநா. 292:12) ; உ -சிறகு ; 
சீவக. 2191. ந. 
 
    170-71. "ெசந்ெதாைடப் பகழி வாங்கிச் சினஞ்சிறந் , க ங்ைகக் கானவன் 
களிற் நிறத் த த்த ன்" (ெதால். ெசய். சூ. 95, ேபர். ேமற்.) 
 
    172. ண் மிழ்கு தி : பதிற். 118. 
 
    பாய்தல், பரத்தெலன் ம் குறிப் ப்ெபா ண்ைமைய ணர்த்  ெமன்பதற்கு இவ்வ  
ேமற்ேகாள் ; ெதால். உாி. சூ. 63, ந ; இ-வி. சூ. 281, உைர ; ' ண் மிழ் கு திப் னல் 
பாய்ந் ' என்ற பாடத் டன், ேமற்ேகாள் காட் வர் ; ெதால். உாி. சூ. 64, இளம். 
 
    175. கு. 245, குறிப் ைர. 
 
    176. (பி-ம்.) 'திண்ணிைல' 
 
    177. (பி-ம்.) ' ைணயைம மாைலயிற்' 
 
    176-7. சி பாண். 69, குறிப் ைர. "கடம்  சூ ய கன்னி மாைல ேபாற், ெறாடர்ந்  
ைகவிடாத் ேதாழி மாெரா ம்" (சீவக. 990) 
 
    178-9. "வாைழ த மிய..........இழித  ம வி" ( கு. 307-16) 
 
    178-81. "காமர் க ம் னல் கலந்ெதம்ேமா டா வாள், தாமைரக்கண் ைதத்தஞ்சித் 
தளர்ந்ததேனா ெடா கலால், நணாகந ந்தண்டார் தயங்கப்பாய்ந் த ளினாற், ணாக 

றத்தழீஇப் ேபாதந்தான்" (க த்.39:1-4) 
 



 17

    182. தல் நீ தல் : நற். 28:2, 316:6 ; க த். 21:6 ; அகநா. 240:10 ; ெப க நின்ைன 
யாெனன, ந த னீவிப் படர்தந் ேதாேன" (தமிழ்ெநறி. ேமற்.) 
 
    160-83. இவ்வ கள், தைலவன் களி காத்தவாற்றிற்கும் ன ன் 
எ த்தலாற்றிற்கும் ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெபா ளியல், சூ. 13, ந. 
 
    184. "அச்ச  நா ம்.........நிச்ச ம் ெபண்பாற் குாிய ெவன்ப" (ெதால். கள . சூ. 
8) ; உட்கு நா  ெமா ங்குவந் தைடதர", "உட்கு நா  ெமா ங்குவந் தைடய" 
(ெப ங். 3. 6:87, 4. 13:100) ; "உட்கும் நா ம் ஒ ங்கு வ த ன்" (சீவக. 731, ந.) 
 
    193-4. ஆ மகள் கயி ர்தல் : "தனிக்கயிற்றிற் - ேபாநீள், கைழக்ேகாைதயர்" (நள. 
சுயம். 148) 
 
    201-2. "நீெரா  ெசாாிந்த மிச்சில் யாவர்க்கும் வைரேகாளறியாச் ெசான்றி" (கு ந். 
233:5-6) 
 
    202-3. ெபா ந. 66 ; சி பாண். 206, குறிப் ைர. 
 
    205. (பி-ம்.) 'வான் ைண' 
 
    206-7. "வித்  மிடல்ேவண் ங் ெகால்ேலா வி ந்ேதாம்பி, மிச்சின் மிைசவான் லம்" 
(குறள், 85) 
 
    212. களி த  ணர்ச்சி ; நம்பி. சூ. 177, உைர. 
 
    217-8. ஆன்கணம் மாைலயில் கன்ைற ள்ளிப் குதல் : கு ந். 108:2 ; க த். 119:9-
10 ; அகநா. 14-9-12 ;மணி. 5:132. 
 
    219. கு ந். 160:1-2. 
 
    221. "நாம கதிர்பட மிழ்ந்த, ேமய்மணி விளக்கின்" (அகநா. 72:14-5) 
 
    222. ஆம்பலந் தீங்குழல்: ஐங். 215:4 ; சிலப். ஆய்ச்சியர். 
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    217-22. "அன்னாய் வாழிேவண் டன்ைன ெயன் ங் குறிஞ்சிப் பாட் ள், 
'மான்கண மர தற் ெறவிட்ட ....... ெதள்விளி பயிற்ற என் ழி ல்ைலக்குாிய 
க ப்ெபா ளாகிய ஆன்கண ம் பாம் ம் ேகாவல ம் ஆம்பற்குழ ம் அதற்குாிய 

தற்ெபா ளாகிய மாைல ம் ெநய்தற்குாிய க ப்ெபா ளாகிய அன்றி ம் பைன ம் 
வந்தவா  கண் ெகாள்க" (நம்பி. ஒழி . சூ. 421, உைர) 
 
    223. ஆம்பலாயிதழ் கூம் விட : றநா. 209:3, 383:7. 
 
    224. ம ைரக். 555-6, குறிப் ைர. 
 
    225. அந்தியந்தணரயர : "அந்தி யந்தண ர ங்கட னி க்கும்" ( றநா. 2:22) ; "அந்நி 
யந்தணர் ெசந்தீப் ேபண" (மணி. 5:133) 
 
    215-30. மாைலவ ணைன. 
 
    231. ேநாிைற ன்ைக : ஐங். 493:4. 
 
    232. நாடறி நன்மணம் : 'பலரறி மணமவர் ப குவர்" (சிலப். 24 : "ேவலனார்") 
 
    234. ஈரநன்ெமாழி : சி பாண். 93. 
 
    231-4. "எம் ர் வியன் ைற, ேநாிைற ன்ைக பற்றிச், சூரர மகளிேரா ற்ற சூேள" 
(கு ந். 53:5-7) 
 
    235. "மடநா குடனாகச், ெசல்  மழவிைடேபாற் ெசம்மாந் " (நள. சுயம். 156) ; 
கம்ப. க்ெகாய். 34 
 
    238. "தைலநா ளன்ன ேபணலன்" (நற். 332:8) ; "இன்ைறயன்ன நட்பின்", 
"ெப வைர ய க்கத் க் கிழவ ெனன் , மன்ைறயன்ன நட்பினன்" (கு ந். 199:6, 385 : 
6-7) ; "தண்டாக் காத ந் தைலநாட் ேபான்ேம" (அகநா. 332:15) ; " இன்ேற 
ேபால்க ம் ணர்ச்சி" ( றநா. 58:28) 
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    239. மாைல, இயல்ெபன் ங் குறிப்ைப ணர்த் ெமன்பதற்கு இவ்வ  ேமற்ேகாள் ; 
ெதால். உாி. சூ. 16, இளம். ேச. ந ; இ-வி. சூ. 290, உைர. 
 
    240-41. நம்பி. சூ. 161. 
 
    242. ேதாளிற் யிலல் : " அாிைவ ேதாளிைணத் ஞ்சி" (கு ந். 323:6) ; "ேவ றழ் 
ெமன்ேறாட் யில்ெப ம்" (க த். 104:24) ; " ந்ேதர் வ ைளேயாள், 
ெப ந்ேதா ளின் யில் ைகவி கலேன" (அகநா. 193:13-4) ; "தாம் ழ்வார் ெமன்ேறாட் 

யி ன்" (குறள், 1103) 
 
    245. (பி-ம்.) 'திாிந்தன் மிலன்' 
 
    231-45. உண்ைம ெசப்பற்கு இவ்வ கள்ேமற்ேகாள் ; ெதால். ெபா ளியல், சூ. 13, 
ந. 
 
    247. "வண் ப  மலாிற் சாஅய்த், தமிேயன் மன்ற வளிேயன்யாேன" (கு ந்,30:5-6) 
 
    250. "ஓாி ங்கப் பீ  சாய, நன்மயில் வைலப்பட் டாங்கு" (கு ந், 244:5-6) 
 
    258. ஊழ  ட்டம் : ெப ங். 1. 52:32. 
 
    259. ப  : கு ந். 180:1. 
 
    251-61. இவ்வ க டன், "தைலமகன் இர க்குறி வந்  ஒ கா நின்ற 
நிைலைமக்கண், எம்ெப மான் வ ம்வழி, எண்கும் ெவண்ேகாட்  யாைன ம் அர ம் 
உ ம் ம் வைரயர மகளி ைடத்  ; மற் ம் ெதய்வங்கள் ெவௗ ம் 
வண்ணத்தன ; ஏதம்நிகழ்வ  ெகால்ேலாெவன ேவ ப ம்" (இைற. சூ. 29, உைர) 
என்ப  ஒப் ேநாக்கற்பால .   
------------- 
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இதன் ெபா ள் 
 
    இதற்குக் குறிஞ்சிெயன்  ெபயர் கூறினார், இயற்ைகப் ணர்ச்சி ம் பின்னர் நிக ம் 

ணர்ச்சிக க்கு நிமித்தங்க ம் கூ த ன் ; அன்றி ம் தலா ம் க வா ம் 
குறிஞ்சிக்குாியனேவ கூ தலா ம் அப் ெபயர் கூறினார். "அறத்ெதா  நிற்குங் காலத் 
தன்றி, யறத்தியன் மரபில ேடாழி ெயன்ப" (ெதால். ெபா ள். சூ. 12) என்பதனால், 
ேதாழி அறத்ெதா  நிற்குங் காலம்வந்  ெசவி க்கு அறத்ெதா  நின்றவழி 
அதற்கிலக்கணங்கூறிய, "எளித்த ேலத்தல் ேவட்ைக ைரத்தல், கூ த சாத ேலதீ  
தைலப்பா, ண்ைம ெசப் ங் கிளவிெயா  ெதாைகஇ, யவ்ெவ  வைகய ெதன்மனார் 

லவர்" (ெதால். ெபா ள். சூ. 13) என் ம் சூத்திரத்  ஏழ ள், கூ த சாதெலாழிந்த 
ஆ ங்கூறி அறத்ெதா  நிற்கின்றாெளன் ணர்க. 
 
    1. அன்னாய் வாழி - தாேய வாழ்வாயாக ; 
 
    [ேவண் டன்ைன :] அன்ைன ேவண் -தாேய யான் கூ கின்ற வார்த்ைதைய 
வி ம் வாயாக ; 
 
    1-12. [ஒண் த, ெலா ெமன் கூந்தெலன் ேறாழி ேமனி, விற ைழ ெநகிழ்த்த 

வ ங் க ேநா, யக  ளாங்க ணறி நர் வினா ம், பரவி ந் ெதா ம் விர மலர் 
ம், ேவ பல் விற் கட ட் ேபணி, நைற ம் விைர  ேமாச்சி  மல ற், ெறய்யா 

ைமயைல நீ ம் வ ந் தி, நற்கவின் ெறாைலய  ந ந்ேதா ெணகிழ ம், ட்பிற 
ரறிய ம் லம் வந் தைலப்ப , ட்கரந் ைற  ய்யா வ ம்படர், ெ◌◌்சப்பல் 
வன்ைமயிற் ெசறித்தியான் கடவ ன் :] 
 
    ஒள் தல் (1) ஒ  ெமல் கூந்தல் (2) விறல் (3) ேமனி என் ேதாழி (2) உள் கரந்  
உைற ம் உய்யா அ படர் (11) - ஒள்ளிய த ைன ம் தைழக்கும் ெமல் ய 
மயிாிைன ம் பிறர் நிறத்திைனெவன்ற ெவற்றியிைன ைடய நிறத்திைன ைடய 
என் ைடய ேதாழி தன்மனத் ள்ேள மைறந்தி க்கும் தன் யிைரத் தான் 
தாங்கியிராைமக்குக் காரணமாகிய ஆற் தற்காிய நிைன , 
 
    இைழ ெநகிழ்த்த  அ  க ேநாய் (3) ெசப்பல் வன்ைமயின் யான் ெசறித்  (12)- 
தானணிந்த கலன்கைள ெநகிழப்பண்ணின, #ம ந் களாற் ெக த்தற்காிய க ய 
ேநாய் நினக்குச்ெசால் தற்கு எளிதன்றி வ யதன்ைமைய ைடைமயினாேல யான் 
அதைன என் ள்ேள அடக்கி, 
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    நல் கவின் ெதாைலய ம் ந  ேதாள் ெநகிழ ம் (9) ள் பிறர் அறிய ம் லம்  
வந்  அைலப்ப ம் (10) கடவ ன் (12) - அவ ைடய நன்றாகிய அழகுெகட ம் 
நறியேதாள் ெம ய ம் வைள கழ தைலப் பிறர் அறிய ம் தனிைம ேமன்ேமேல 
வந்  வ த்த ம் நினக்கு அறி றாமற் ெச த் ைகயினாேல, 
 
    நீ ம் (8) அல ற்  (7) அகல் உள் ஆங்கண் அறி நர் வினாய் (4)-நீ ம் அலம்வந்  
அகன்ற இடத்ைத ைடய ஊாிடத் க் @கட் னா ம் §கழங்கினா ம் 
எண்ணியறிவாைர வினாவி அவர் ெதய்வத்தான்வந்த வ த்தெமன்ற ன், 
 
    வினா ெமன்றவிடத்  உம்ைமையப் ேபணி (6) என்பதன் பின்ேன கூட் க. 
 
    ேவ  உ வின் பல் கட ள் (6) நைற ம் விைர ம் ஓச்சி ம் (7) பரவி ம் ெதா ம் 
விர  மலர் ம் (5) ேபணி ம் (6)-ேவ பட்ட வ விைன ைடய பல 
ெதய்வங்கைளத் பங்க ம் சந்தன த யன ங் ெகா த் ம் பரவி ம் வணங்கி ம் 
கலந்த க்கைளச்சிதறி ம் வழிபட் ம் அதனால் தீராைமயின், 
    ேபணி ெமன் ம்ைம சிறப்  ; ஏைனய எண் ம்ைம. 
 
    எய்யா ைமயைல வ ந் தி (8)- இந்ேநாையயறியாத மயக்கத்ைத ைடையயாய் 
வ ந்தாநின்றாய் ; 
 
    என் ேதாழி (2) படர் (11) இைழெநகிழ்த்தேநாய் (3) நினக்குச் ெசப்பல் வன்ைமயின் 
யான் ெசறித் த் (12) ெதாைலய ம் ெநகிழ ம் (9) அறிய ம் அைலப்ப ம் (10) 
கடவ ன் (12) நீ ம் (8) அல ற்  (7) வினாய்க் (4) கட ைளப் ேபணி ம் (6) 
எய்யாைமயைல உைடயாயாய் வ ந் தி (8) ெயன க்க. 
    ---------- 
        # "ம ந் பிறி தின்ைமநற் கறிந்தைன ெசன்ேம" (நற். 247:9) ; "ம ந் பிறி 
தில்ைலயவர் மணந்த மார்ேப" (கு ந்.68:4) ; "பிாிந்ேதார் ெபயர் க் கிரங்கி, ம ந் பிறி 
தின்ைமயி னி ந்  விைனயிலேன" (அகநா. 147:13-4) ; "ம ந்திற் றீரா ........நீதர 
வந்த நிைறயழி யரம்" (நம்பி. சூ. 127, ேமற்.) 
        @ கட்  - சி றத்திற் பரப்பிய ெநல் ற்பார்க்கும் ஒ வைகக் குறி; இங்ஙனம் 
குறிபார்ப்பவள், கட் வித்தி ெயனப்ப வாள் ; இதைனத் தி க்ேகாைவயார், 285-ஆம் 
ெசய் ளா ம் அத ைரயா ம், "கட் விச்சி கட்ேடறிச், சீரார் சுளகிற் சிலெநல் 
பி த்ெதறியா, ேவரா விதிர்விதிரா ெமய்சி ராக் ைகேமாவாப், ேபரா யிர ைடயா 
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ெனன்றாள்" (20 - 22) என் ஞ் சிறியதி மடலா ம், ெப ங் 1.37:232- ஆம் 
அ த யவற்றா ம் உணர்க. 
        § கழங்கு - கழற்ெகா க்காய். கட் னா ம் கழங்கினா ம் எண்ணியறிவார், 
கட் விச்சி ம் ேவல ம் ; ெதால். கள . சூ. 24, ந. 
    ------------- 
 
    13-4. [ த்தி  மணியி ம் ெபான்னி  மத் ைண, ேநர்வ ங்குைரய கலங்ெக ற் 

ண ம் :] அத் ைண, த்தி ம் மணியி ம் ெபான்னி ம் ேநர் வ ம் கலம் ெக ன் 
ண ம் - அவ்வளவாகிய த்தா ம் மாணிக்கத்தா ம் ெபான்னா ம் 

ெபா ந் தல்வ ம் ண்ெகட்டவாயிற் பின் ம் வந் கூ ம் ; அ ேபாலன்றி, 
    த்  த யவற்றிற் கூறிய இலக்கணங்கைள அத் ைணெயன்றார். 
    குைரய : அைச. 
 
    15-8. [சால் ம் வியப்  மியல் ங் குன்றின், மாசறக் கழீஇ வயங்கு கழ் நி த்த, 
லாச  காட்சி ையயர்க்கு மந்நிைல, ெயளிய ெவன்னார் ெதான்ம ங் கறிஞர் :] 
 
    சால் ம் வியப் ம் இயல் ம் குன்றின் மாசு அற கழீஇ வயங்கு கழ் அந்நிைல 
நி த்தல்-தத்தங் குலத்திற்ேகற்ற குணங்களினைமதி ம் ேமம்பா ம் #ஒ க்க ம் 
பைழயதன்ைமெகட்டாற் பிறந்த அ க்ைகப் ேபாம்ப  க வி விளங்கும் கைழ 

ன் ேபால நிற்கும்ப  நி த்தல், 
 
    ெதால் ம ங்கு அறிஞர் ஆசு அ  காட்சி ஐயர்க்கும் எளிய என்னார் - பைழதாகிய 

ைலயறிவார், குற்றமற்ற அறிவிைன ைடய ெதய்வ இ க க்கும் எளியகாாிய 
ெமன்னார் ; 
 
    "ஐயர் பாங்கி  மமரர்ச் சுட் ம்" (ெதால். கற் . சூ. 5) என்றாராக ன் ஐயர் 
ேதவராகார். 
 
    19 - 20. [மாத  மட  ேமாராங்குத் தணப்ப, ெந ந்ேத ெரந்ைத ய ங்க  நீவி :] 
 
    ெந  ேதர் எந்ைத அ  க  நீவி-ேந யேதைர ைடய என் தந்ைதய  அாிய 
காவைலக் கடந் , 
 
    மாத ம் மட ம் ஓராங்கு தணப்ப - இ குரவ ம் தமக்கு இையந்ேதார்க்குக் 
ெகா ப்ேபெமன்றி க்கின்ற காத ம் என மட ம் ேசரப்ேபாக, 
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    ---------- 
        # "பார்ப்பான், பிறப்ெபா க்கங் குன்றக் ெக ம்" (குறள், 134) 
    ------------- 
 
    21. [இ ேவ மாய்ந்த மன்ற ெவன :] இ  இ ேவம் ஆய்ந்த மன்றல் என - 
இந்தமணம் தைலவ ம் யா ம் #ெப ைம ம் உர ம் அச்ச ம் நா ம் கிய 
நிைலயாற் பிறந்த கந்த வமணெமன் , 
 
    22. நாம் அறி றா ன் பழி ம் உண்ேடா - நாம் யாய்க்கு அறி த்தலான் நமக்குப் 

கேழயன்றி வ வேதார் பழி ண்ேடா? அஃதில்ைல ; 
 
    உம்ைம : எச்ச ம்ைம. ஓகாரம் : எதிர்மைற, @இ  மைற ல் விதித்ததாக ன். 
 
    23. ஆற்றின் வாரார் ஆயி ம் - இங்ஙனம் அறத்ெதா  நின்றபின் தைலவர்க்ேக 
நம்ைம அைடேநர்ந்திலராயி ம், 
 
    ஆற்ற - நாம் உயிர்ேபாந் ைண ம் இவ்வ த்தத்ைதப் ெபா த்தி க்க, 
 
    24. [ஏைன லகத்  மிையவதா னமக்ெகன :] நமக்கு ஏைன உலகத் ம் 
இையவதால் என - நமக்கு §ம பிறப்பி ம் இக்கூட்டம் 
கூ வெதான்றாயி ந்தெதனக் கூறி, 
 
    25-6. [மானமர் ேநாக்கங் கலங்கிக் ைகயற், றானாச் சி ைமயளிவ ந் ேதம் ம் :] 
ஆனா சி ைமயள் மான் அமர் ேநாக்கம் கலங்கிைகயற்  இவ ம் ேதம் ம் - 
ஆற் ந்தன்ைமத்தல்லாத ேநாயிைன ைடயளாய் மான் ேநாக்கமமர்ந்த ேநாக்கமின்றி 
ைமயேனாக்கங் ெகாண்  விைனெயாழிந்  அயர்ந்  இவ ம் ெம ம் ; 
 
    இவ ம் (26), கலங்கி (25), ெக ற் ண ம் (14) ; அ ேபாலன்றிச் சால்  

த யனகுன்றின் (15) நி த்தல் (16) எளியெவன்னார் (18) ஆக ன், இஃ  
இ ேவமாய்ந்தமன்றெலன (21) அறி றா ற் பழி மில்ைல (22) ; 
ஆற்றின்வாராராயி ம் ஆற்ற (23) ஏைன லகத் ம் இையவதாெலனக்கூறி (24) 
ெம ம் (26) என க்க. 
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    ----------- 
        # ெப ைம ம் உர ம் தைலவன் குணங்கள் ; அச்ச ம் நா ம் தைலவியின் 
குணங்கள், ெதால். கள . சூ. 7,8 ; "நா  ட்கு நண் வழி யைடதர" (குறிஞ்சிப். 
184) 
        @ இ  ெவன்ற  கந்த வ மணத்ைத ; அ  மைற ல் விதிெயன்பைத, 
"மைறேயார் ேதஎத்  மன்ற ெலட்ட ட், ைறயைம நல்யாழ்த் ைணைமேயா 
ாியல்ேப" (ெதால். கள . சூ. 1), "அ மைறமன்ற ெலட் ட், கந்த வ வழக்கம்" 
(இைற. சூ.1), "காந்தர்ப்பெமன்ப ண்டாற் காத ற் கலந்த சிந்ைத, மாந்தர்க்கு 
மடந்ைத மார்க்கு மைறகேள வகுத்த கூட்டம்" (கம்ப. சூர்ப்பநைக. 54) 
என்பவற்றா ணர்க. 
        § "இம்ைம மாறி ம ைம யாயி ம், நீயா கியெரன் கணவைன, யானாகியர்நின் 
ெனஞ்சுேநர் பவேள" (கு ந். 49:3-5) ; "அவைர எதிர்ப் படாதி த்தல் அன்பன் 
ெறன் ங் க த்தால், பிறப்பான ப்பி ம் பின் ந் ன்னத்தகும் ெபற்றியெரன்றாள்" 
(தி ச்சிற். 205, ேபர்.) 
    --------- 
 
    "வைரவிைட ைவத்த காலத்  வ ந்தி ம், வைரயா நாளிைட வந்ேதான் ட் , 

ைரெயனத் ேதாழிக் குைரத்தற் கண் ந், தாேன கூ ங் கால  ளேவ" (ெதால். 
கள . சூ. 21) என்பத ள், 'தாேன கூ ங் கால ளேவ, என்றதனால் #தைலவி 
கூற்றிைனக் ெகாண்  கூறினாெளன் ணர்க. "ெசறி  நிைற ஞ் ெசம்ைம ஞ் ெசப் , 
ம ைம  மறி ம் ெபண்பா லான " (ெதால். ெபா ளியல், சூ. 15) என்பதனால் 
மைற லப்ப த்தலாகா ெதன்றாராயி ம், "உற் ழி யல்ல  ெசால்ல ன்ைமயி, 
னப்ெபா ள் ேவட்ைக கிழவியி ணர்ப" ெதால். ெபா ளியல், சூ. 14) என்பதனால் 
மைற லப்ப த்த மாெமன வ வைமத்த ன் இங்ஙனம் தைலவிகூறினாள். 
 
    இதனால் ேதாழி @தைலப்பா கூறினாள். 
 
    27-8. இகல் மீ கட ம் இ  ெப  ேவந்தர் விைன இைட நின்ற சான்ேறார் ேபால- 
§மா பாட் ன் மிகுதிையச் ெச த் ம் இ வராகிய ெபாிய அரசைரச் 
$சந் ெசய்விக்குந் ெதாழி டத்ேதநின்ற அறி ைடேயாைரப்ேபால, 
 
    29. இ  ெப  அச்சேமா  யா ம் ஆற்றேலன் - நினக்கும் இவள் 
வ த்தத்திற்குமஞ்சும் இரண்  ெபாிய அச்சத்தாேல யா ம் வ ந்தா நின்ேறன் ; 
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    30. ெகா ப்பின் நன்கு உைடைம ம் - ெகா த்தபின்  எல்லா வற்றா ம் 
நன்றாகி தைல ம், 
 
    கு  நிரல் உைடைம ம் - ஒ கு யாகாமல் இரண் கு ம் ஒத்த ைடைமைய ம், 
 
    31. வண்ண ம் - குணத்ைத ம், 
 
    ைண ம் - சுற்றத்  உதவிகைள ம், 
 
    ெபாாீஇ எண்ணா  - ஒப்பித் ப்பார்த் ப் பின்ன ம் பல டன் உசாவாேத, 
 
    "ெசந் ைற, வண்ணப் பகுதி வைரவின் றாங்ேக" (ெதால். றத். சூ. 27) என்பதனால் 
வண்ணம் குணெமன் ணர்க. 
    --------------- 
        # தைலவிகூற்ைற 24-ஆம் அ யிற் காண்க. 
        @ தைலப்பா  கூறல் - தைலவ ம் தைலவி ம் தாேம எதிர்ப்பட்டார், யான் 
அறிந்திேலெனனக்கூறல். 
        § "வ மிகு ெவகுளியான் வா ற்ற மன்னைர, நயனா  நட்பாக்கும் 
விைனவர்ேபால்" (க த். 46:7-8) 
        $ சந் ெசய்வித்தல் - சந்திெசய்வித்தல். 
    ------- 
 
    32. எமிேயம் ணிந்த ஏமம் சால் அ  விைன - ம்ைமயின்றித் தமிேயமாய் 
யாங்கேள ணிந்த உயிர்க்குப் பா காவலைமந்த ெசய்தற்காிய இக்கந்த வமணம், 
    தா ம் ணர்ச்சிக்குப்பின் உடம்ப த ன், எமிேயந் ணிந்த ெவன்றாள். 
 
    33. நிகழ்ந்த வண்ணம் - ன் நடந்தப ைய, 
 
    33-4. நீ நனி உணர ெசப்பல் ஆன்றிசின் - நீ மிக மறி ம்ப  
ெசால் தைலயைமந்ேதன் ; 
 
    34. சினவாதீேமா - அ ேகட் ச் சினவாதி ப்பாயாக; 
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    35. ெநல் ெகாள் ெந  ெவதிர்க்கு அணந்த யாைன - ெநல்ைலத் தன்னிடத்ேத 
ெகாண்ட ெந ய ங்கிைலத் தின்றற்கு ேமேனாக்கி நின்  வ ந்தின யாைன 
அவ்வ த்தந்தீ ம்ப , 
 
    36. த்  ஆர் ம ப்பின் இறங்கு ைக க ப்ப - த் நிைறந்த ெகாம்பிேல 
ஏறட் நான்ற ைகையெயாப்ப, 
 
    37 - 8. ய் தைல வாங்கிய னி  தீர் ெப  குரல் நல் ேகாள் சி  திைன ப  ள் 
ஓப்பி - ய்ைய ைடய தைலவைளந்த ஈன்றணிைம தீர்ந்த ெபாிய கதிர்கைள 
நன்றாகத் தன்னிடத்ேத ெகாள் தைல ைடய சிறிய திைனயிேல ழ்கின்ற 
கிளிகைளேயாட் , 
 
    ய் - இைளதான ப வத் ப் பஞ்சு ைனேபான்றி ப்ப . 
 
    க ப்ப வைளந்த ெவன்க. 
 
    39. எல் பட வ தியர் என நீ வி த்த ன் - பகற்ெபா  கழியா நிற்க நீர் 
வ ராகெவன்  கூறி நீ ேபாகவி ைகயினாேல யாங்களம் ேபாய், 
 
    வ தியர் : வியங்ேகாண் ற் . 
 
    40-41. க  ெக  மரம் மிைச #ேசேணான் இைழத்த  அஞ்சு இதணம்- ஆரவாரம் 
ெபா ந்தின மரத்தின் உச்சியிேல இராக்காலம் ஆகாயத்தி ப்ேபான் பண்ணின  
அஞ்சுைகக்குக்காரணமான பரண், 
 
    #"ேசேணான் மாட் ய ந ம் ைக ெஞகிழி" (கு ந். 150:1) என்றார் பிற ம். 
 
    41-2. [ஏறி யவண, சாரற் சூரற் றைகெபற வலந்த :] அவண சாரல் சூரல் தைக ெபற 
வலந்த இதணம் (41) ஏறி - அவ்விடத்தன வாகிய மைலப்பக்கத் ப் பிரம்பாேல 
அழகுெபறத் ெதற்றின இதணத்ேத ேயறி, 
 
    இனிச் சூரலாேலபிணித்த தழெலன் மாம். சூரல் - சூரற்ெகா மாம். 
    ----------- 
        # "ேசேணான் - பரணின்ேமேலான்" (சிலப். 25:30, அ ம்பத.) 
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    --------- 
 
    43. தழ ம் - தழ ம், த யவற்ைற ஓட் ங்க வி ;கவெணன்பா ளர். 
    தழலாவ  ைகயாற் சுற்றினகாலத் த் தன்னிடத் ப் பிறக்கும் ஓைசயாற் கிளி 
 
    தட்ைட ம் - தட்ைட ம், 
    தட்ைடயாவ  ங்கிைலக் கண் க்குக்கண்உள்ளாகந க்கிப் பலவாகப் பிளந்  
ஓைச ண்டாக ஒன்றிேலதட் வேதார் க வி. 
 
    குளி ம் - குளி ம், 
    குளிராவ  இைவேபால்வேதார் கிளிக  #க வி. 
 
    பிற ம் - ஏைனய ம், 
    பிறெவன்ப  கவண் த யவற்ைற. 
 
    44. கிளி க  மரபின ஊழ் ஊழ் வாங்கி - தழ ம் தட்ைட ம் குளி ம் பிற மாகிய 
கிளிேயாட் ம் ைறைமயிைன ைடயவற்ைற ைறேய ைறேய ைகயிேல வாங்கி 
ஓட் , 
 
    45. உர  கதிர் ெத உம் உ ப்  அமிர் அமயத்  - மிகுதைல ைடய ஞாயிற்றின் 
கிரணங்கள்சு ம் ெவம்ைமவிளங்குகின்ற ெபா திேல ஊ ழ்வாங்கி (44) என்க. 
 
    46. விசும்  ஆ  பறைவ ழ் பதி படர - ஆகாயத்ேதபறக்கும் பறைவகெளல்லாம் 
தாம்வி ம் ஞ் @ேசக்ைககளிேல ெசல் ம்ப யாக, 
 
    47-53. [நிைறயி ம் ெபௗவங் குைறபட கந் ெகாண், டக  வானத்  சுவளி 
கலாவ ன், ரசதிர்ந் தன்ன வின்குர ேலற்ெறா , நிைரெசல னிவப்பிற் ெகாண்  
மயங்கி, யின்னிைச ரசிற் சுடர்ப் ட் ேசஎ, ெயான்னார்க் ேகந்திய விலங்கிைல 
ெயஃகின், மின் மயங்கு க விய :] 
 
    நிைற இ  ெபௗவம் குைறபட கந் ெகாண்  (47) ரசு அதிர்ந் தன்ன இன் குரல் 
ஏற்ெறா  (49) நிைர ெசலல் நிவப்பின் ெகாண்  (50) - நிைறந்த காியகடைலக் 
குைற ண்டாம்ப கந் ெகாண்  ரசு சிறி ழங்கினாற்ேபான்ற இனிய 
குரைல ைடய உ ேமற்ேறாேட நிைரத் ச் ெசல் தைல ைடய 
ஓக்கத்திைன ைடயேமகம், 
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    இன் இைச ரசின் 3சுடர் ண் ேசஎய் (51) ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இைல 
எஃகின் (52) மின் மயங்கு க விய (53) - இனிய ஓைசைய ைடத்தாகிய ரசிைன ம், 
ஒளியிைன ைடயவாகிய அணிகலங்கைள  ைடய கன் அசுரைரக் 
ெகால் தற்ெக த்த விளங்குகின்ற இைலத் ெதாழிைல ைடய ேவம்ேபால 
மின் மயங்குகின்ற ெதாகுதிகைள ைடய வாய், 
    ----------- 
        # திைனப் னத்திற் கிளிேயாப் ேவார் ங்கிைல ைணேபாற் கட் த் ெதறிக்குங் 
க விெயன்பர்,தஞ்ைசவாணன் ேகாைவ ைரயாசிாியர். 
        @ ேசக்ைக - கூ  ; "ேசக்ைக மரெனாழியச் ேசணீங்கு ள்" (நால . 30) 
3"ெபாலம் ட் ேசஎய்" ( கு. 271) 
    ------- 
 
    அகல் இ  வானத்  சு வளி கலாவ ன் (48) மயங்கி (50) - #ஏைனப் தங்கள் 
விாிதற்குக்காரணமான காிய ஆகாயத்திடத்ேத சுகின்ற காற் த் தன்னிடத்ேத 
கூ ைகயினாேல நிைரத்த நிைரேபாய்க் கலங்கி, 
 
    53. கல் மிைச ெபாழிந்ெதன - மைலேமேல ெபய்தவாக, 
 
    ெகாண் க் (50) க வியவாய் (53) மயங்கிப் (50) பறைவ பதிப்படரப் (46) 
ெபாழிந்ெதன (53) என்க. 
 
    54-6. அண்ணல் ெந  ேகா  இழித  ெதள் நீர் அவிர் கில் ைர ம் அ ெவள் 
அ வி தவிர்  இல் ேவட்ைகேயம் தண்டா  ஆ  - தைலவ ைடய ெந ய மைலச் 
சிகரத்தினின் ம் @குதிக்கின்ற ெதளிந்த நீைர ைடய விளங்குகின்ற ெவள்ளிய 

கிைலெயாக்கும் அ கிய ெவள்ளி தாகிய அ வியிேல நீங்குத ல்லாத 
வி ப்ைப ைடேயமாய் அைமயாமல் விைளயா , 
 
    அண்ணன்மைலயில் அ விெயனேவ நிலெமான்ெறன்றாள். 
 
    57 - 8. [பளிகுங் ெசாாி வன்ன பாய்சுைன குைட ழி, நளிப  சிலம்பில் :] நளி ப  
சிலம்பில் பளிங்கு ெசாாி  அன்ன பாய் சுைன குைட ழி - ெசறி ண்டான 
மைலயிடத் ப் பளிங்ைகக் கைரத் ச் ெசாாிந்  ைவத்தாற்ேபான்ற பரந்த சுைனையக் 
குைடந் விைளயா கின்ற விடத்ேத, 
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    58. §பாயம் பா  - எங்கள்மனத் க்கு வி ப்பமானவற்ைறப் பா , 
 
    59-60. ெபான் எறி மணியின் சி  றம் தாழ்ந்த எம் பின் இ  கூந்தல் பிழிவனம் 
$ வாி - ெபான்னிேலய த்தின நீலமணிேபால சிறிய கிடத்ேத தாழ்ந் கிடந்த 
எம் ைடய பின் தைல ைடய காியகூந்தைல நீைரப்பிழிந்  ஈரத்ைதப் லர்த்தி, 
 
    61. உள் அகம் சிவந்த கண்ேணம் - உள்ளாகிய இடெமல்லாஞ் சிவந்த கண்ேணமாய். 
 
    61-2. வாள் இதழ் ஒள் ெச காந்தள் - ெபாிய இதைழ ைடய ஒள்ளிய சிவந்த 
ேகாடற் , 
 
    62. ஆம்பல் அனிச்சம் - ஆம்பற்  அனிச்சப் , 
 
    63. தண் கயம் குவைள-குளிர்ந்த குளத்திற் த்த ெசங்க நீர்ப் , குறிஞ்சி- குறிஞ்சிப் , 
    ெவட்சி - ெவட்சிப் , 
    -------- 
        # ெப ம்பாண். 1, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        @ "குதிபாய் கடாம்" (தக்க. 3) 
        § பாயம் - மனவி ப்பம் ; ெப ம்பாண். 342. 
        $ வர்தல் - உலர்த்தல் ; " வராக்கூந்தல் - ஈரம் லராத கூந்தல்" (பதிற். 89:16, 
உைர) ; "கண் ம்வா ந் வர்ந் " (தி வாய். 8. 5:2) 
    -------- 
 
    64. ெசங்ெகா  ேவாி - ெசங்ெகா ேவாிப் , #ேதமா - ேதமாம் , மணிச்சிைக - 
ெசம்மணிப் , 
 
    65. @உாி  நா  அவிழ் ெதாத்  உந் ழ் - தனக்கு உாித்தாக நா ம் 
விாிந்தெகாத்திைன ைடய ெப ங்கிற் , கூவிளம் - வில்லப் , (வில்வம்) 
 
    66. எாி ைர எ ழம் - ெந ப்ைபெயாத்த எ ழம் , சுள்ளி - மராமரப் , கூவிரம் - 
கூவிரப் , 
 
    67. வடவனம் - வடவனப் , வாைக - வாைகப் , 
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    வால்  குடசம் : ெவள்ளிய விைன ைடய ெவட்பாைலப் , 
 
    68. எ ைவ - பஞ்சாய்க்ேகாைர, ெகா க்ைகச்சி மாம். 
    ெச விைள - ெவண்காக்கணம் , 
    மணி  க விைள - நீலமணிேபா ம் க்கைள ைடய க விளம் , 
 
    69. பயினி - பயினிப் , வானி - வானிப் , 
    பல் இணர் குரவம் - பல இதழ்கைள ைடய குரவம் , 
 
    70. §பசும்பி  - பச்சிைலப் , வகுளம் - மகிழம் , 
    பல் இணர் காயா - பல ெகாத் க்கைள ைடய காயாம் , 
 
    71. விாி மலர் ஆவிைர - விாிந்த க்கைள ைடய ஆவிரம் , 
    ேவரல் - சி ங்கிற் , சூரல் - சூைரப் , 
 
    72. குாீஇப் ைள - சி ைள, கு ந ங் கண்ணி - குன்றிப் , 
 
    73. கு கிைல - க்கிைல, ம தம் - ம தப் , 
    விாி  ேகாங்கம் - விாிந்த க்கைள ைடய ேகாங்கம் , 
    ------------- 
        # 'ேதமா' என்ப தல், 'ெப ங்கிற் ' என்பதி தியாக ள்ளைவகள் 
த ம ரவாதீனமடத்தி ந்  கிைடத்த ஒ  பைழய ஏட் ப் த்தகத்தில் மட் ம் 
இ ந்தன. 
        @ உாிதெதன்ப  உாித்ெதன்பதன் விகாரெமன்பர்; க த். 76:17, ந. 
        § "பசும்பி  யிள கிழ் - பச்சிைலய  இைளயெகா ந் " (பாி. 19:75, பாிேமல்.) 
    ------ 
 
    74. ேபாங்கம் - மஞ்சா ப் , திலகம் - மஞ்சா மரத்தின் , 
    ேதன் கமழ் பாதிாி - ேதனா ம் பாதிாிப் , 
 
    75. ெச ந்தி - ெச ந்திப் , #அதிரல் - ன ப் , 
    ெப  தண் சண்பகம் - ெபாிய குளிர்ந்த சண்பகப் , 
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    76. கரந்ைத - நா கரந்ைத, குளவி - காட் மல் ைகப் , 
    க  கமழ் க  மா - விைரகம ம் தைழத்த மாம் , 
 
    77. தில்ைல - தில்ைலப் , பாைல - பாைலப் , 
    கல் இவர் ல்ைல - கல் ேல படர்ந்த ல்ைலப் , 
 
    78. குல்ைல - கஞ்சங்குல்ைலப் , பிடவம் - பிடவம் , 
    சி மாேராடம் - ெசங்க ங்கா ப் , 
 
    79. வாைழ - வாைழப் , வள்ளி - வள்ளிப் , 
    நீள் ந  ெநய்தல் - நீண்ட நறிய ெநய்தற் , 
 
    80. தாைழ - ெதங்கிற்பாைள, @தளவம் - ெசம் ல்ைலப் , 
    ள் தாள் தாமைர - ள்ைள ைடத்தாகிய தாைள ைடய தாமைரப் , 
 
    81. ஞாழல் - ஞாழற் , §ெமௗவல் - ெமௗவற் , 
    ந  தண் £ெகாகு  - நறிய குளிர்ந்த ெகாகு ப் , 
 
    82. ேசடல் - £பவழக்கான் மல் ைகப் , ெசம்மல் - சாதிப் , 
    சி ெசங்குர  - க ந்தாமக்ெகா ப் , 
    ------------- 
        # ல்ைல. 51 - 2, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        @ தளவம்: ெபா ந. 99, ந ; "பனிவளர் தளவின் சிரல்வாய்ச் ெசம் ைக" (ஐங். 
447:2) ; "தளவி னிதன் ட் ெசந்நைன" (அகநா. 23:3) ; "தளவ ம் - ெசம் ல்ைல ம்" 
(சிலப். 13:155, அ யார்.) 
        § ெமௗவல் - மல் ைக விேசடம் : சீவக. 485. ந. 
        $ ெகாகு  - ஒ வைக ல்ைல ; "ெகாகு  ல்ைல" (தி ஞா. ேத. 
வடகுரங்கா ைற, 1) 
        £ இ  பவழமல் ைக ெயன ம் பாாிசாதெமன ம் வழங்கும். 
    ------- 
 
    83. ேகாடல் - ெவண்ேகாடற் , ைகைத - தாழம் , 
    ெகாங்கு திர் ந  வைழ - தா திர்ந்த நறிய சுர ன்ைனப் , 
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    84. காஞ்சி - காஞ்சிப் , மணி குைல கள் கமழ் ெநய்தல் - நீலமணிேபா ங் 
ெகாத் க்கைள ைடய ேதனா ம் க ங்குவைள, 
 
    85. பாங்கர் - #ஓைம, மராஅம் - மரவம்  (ெவண்கடம் ), 
    பல்  தணக்கம் - பல க்கைள ைடய தணக்கம் , 
 
    86. ஈங்ைக - இண்டம் , இலவம் - இலவம் , 
    ங்கு இணர் ெகான்ைற - ங்குகின்ற ங்ெகாத்திைன ைடய ெகான்ைறப் , 
 
    87. #அ ம்  - அ ம்பம் , அமர் ஆத்தி - ெபா ந்தின ஆத்திப் , 
    ெந  ெகா  அவைர - ெந ய ெகா யிைன ைடய அவைரப் , 
 
    88. பகன்ைற - பகன்ைறப் , இ  சிவைத ; § "பகன்ைறப்  றநீண்ட பாசிைலத் 
தாமைர" என் ழி ெவள்ளிவட் ல் உவைமேகாட ன், இ  கி கி ப்ைபயன் . 
    பலாசம் - பலாசம் , பல்  பிண்  - பல க்கைள ைடய அேசாகம் , 
 
    89. வஞ்சி - வஞ்சிப் , பித்திகம் - பிச்சிப் , 
    சிந் வாரம் - க ெநாச்சிப் , 
 
    90. ம்ைப - ம்ைபப் , ழாஅய் - தி த் ழாய்ப் , 
    சுடர்  ேதான்றி - $விளக்குப்ேபா ம் விைன ைடய ேதான்றிப் , 
    ---------------- 
        # ஓைம - பாைலநிலத்திற்குாிய ஒ வைக மரம். பாங்கெரன்  ஒ  வைகயான 
ெகா ம் உண்  ; "பாங்க ல்ைல ந் தாய பாட்டங்கால் - பாங்கர்க்ெகா ம் 

ல்ைலக்ெகா ம் பரந்த ேதாட்டத்திடத்ேத" (க த். 111:3-4, ந.) 
        @ அ ம்  - ெநய்தல் நிலத்திற்குாிய ஒ வைகக் ெகா . 
        § க த். 73:2. இதன் உைரயில் நச்சினார்க்கினியர் பகன் ைறப் ைவ, 
'மணமில்லாத பகன்ைறப் ' எனக் குறிப்பி வர் ; பகன்ைற ெயன்ப  
ெப ங்ைகயாெலன் ங் ெகா ெயன்பர் அ யார்க்கு நல்லார் (சிலப். 13:155-60, 
உைர) ; இ  ம தநிலத் க்குாியெதன்  ெதாிகிற . 
        $ ேதான்றி - ெசங்காந்தள் ; "ஒண்சுடர்த் ேதான்றி" (ஐங்.) 
    -------- 
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    91. நந்தி - நந்தியாவட்டப் , #நறவம் -நைறக்ெகா , 
    ந  ன்னாகம் - இ  ன்ைனயின் விேசடம், 
 
    92. பாரம் - ப த்திப் , பீரம் - பீர்க்கம் , 
    ைபங்கு க்கத்தி - பசிய கு க்கத்திப் , 
 
    93. ஆரம் - சந்தனப் , காழ்ைவ - அகிற் , 
    க  இ  ன்ைன - மணத்ைத ைடய ெபாிய ன்ைனப் , 
 
    94. நரந்தம் - நாரத்தம் , நாகம் - நாகப் , 
    நள்ளி ணாறி - @இ வாட்சிப் , 
 
    95. மா இ  கு ந் ம் - காிய ெபாிய கு ந்தம் ம், 
    ேவங்ைக ம் - ேவங்ைகப் ம், 
 
    95-7. [பிற , மரக்குவிாித் தன்ன பேரரம் ழகுடன், மாலங் குைடய :] அங்கு மால் 
உைடய அரக்கு விாித்தன்ன பிற ம் ப  ஏர் அம் ழகுடன் - அச்சார டத் த் தம்மில் 
மயக்க ைடயவாய்ச் சாதி ங்கத்ைதப் பரப்பினாற்ேபான்ற பிற க்கைள ம் ப த்த 
அழகிைன ைடய மைலெய க்கம் டேன, 
    பேரரம் ழகு - §ெசம் மாம் ; ன ங்ைக ெமன்பர். 
 
    97. ம வனம் ம கி - க்களிடத்ேத மனேவட்ைக மிக்குப் பல கா ந் திாிந் பறித் , 
 
    98. $வான் கண் கழீஇய அகல் அைற குைவஇ - £மைழ ெபய்  தன்னிடத்ைதக் 
க வித் ய்தாக்கின அகன்ற பாைறயிேல குவித் , 
 
    440:3) ; "தாய ேதான்றி தீெயன மலரா" (பாி. 11 : 21) ; "வாைடெயா  நிவந்த 
வாயிதழ்த் ேதான்றி, சுடர்ெகா ளக ற் சு ங்கு பிணி யவிழ", "சுடர் ைர ேதான்றி" 
(அகநா. 235:7-8, 364:6) ; "ேதான்றி யஞ்சுட ேரந்த" (சீவக. 1563) ; "தீவாய்த் 
ேதான்றி ம்" (ெப ங். 2. 12:26) 
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    கண்ேணமாய் (61) ம வனம கிப் (97) பேரரம் ழகுடேன (96) ஒண் ெசங்காந்தள் 
(61) த யவற்ைற ம் பிறவற்ைற ம் (95) பாைறயிேல குவித்  (98) என க்க. 
 
    ெசங்காந்தள் (62) த யவற்றிற்ெகல்லாம் இரண்டா ம் உம்ைம ம் விாிக்க. 
கு ந் ம் ேவங்ைக ம் பிற ம் (95) என்ற ன்றற்கும் உ விாிக்க. 
    ------------ 
        # நறவம் - நறவம் ெவனக் ெகாள் த ம் ெபா ந் ம். 
        @ இ ள்வாசிெயன்ப  இ வாட்சி ெயன்  வழங்குகின்ற . 
        § "ெசறிவிைனப் ெபா ந்த ெசம் ங் கண்ணியர்" (பாி. 22:21) 
        $ "மாசறக் கழீஇய யாைன ேபாலப், ெப ம்ெபய ழந்த வி ம்பிணர்த் கல்" 
(கு ந். 13:1-2) 
        £ " னல் கால் கழீஇய ெபாழில் - நீர் ெப கிய காலத்ேத ஏறிய இடத்ைதத் 

ய்தாக்கிப் ேபான ெபாழில்கள்" (ெப ம்பாண். 380, ந.) 
    -------- 
 
    99. ள் ஆர் இயத்த - பறைவகளின் ஓைசயாகிய நிைறந்த வாச்சியங்கைள 

ைடயவாகிய, 
 
    விலங்கு மைல சிலம்பின் - ஒன்றற்ெகான்  கு க்கிட் கிடக்கின்ற 
மைலப்பக்கத்திற் னத்ேத, 
 
    100-101. வள்உயிர் ெதள் விளி இைடஇைட பயிற்றி கிள்ைள ஓப்பி ம் - ெபாிய 
ஓைசயிைன ைடய ெதளிந்தெசாற்கைள ந ேவந ேவ ெசால் க் கிளிைய 
ஓட் தைலச்ெசய் ம் தைழ ைதஇ (102) ெயன்க. 
 
    ெசால் - #கிளிையேயாட் ஞ்ெசால். 
    கிளிைய ேமாப்பிெயனச் சிறப் ம்ைம 
 
    101. கிைள இதழ் பறியா - றவிதழ்கைள வாங்கிப்ேபாகட் , 
 
    102. ைப விாி அல்குல் ெகாய் தைழ ைதஇ - பாம்பின்படத்ைதப் ேபாேல பரந்த 
அல்கு க்குத் தைழையக்கட் த் , 
    @ெகாய்தைழ - மிக்கவிடங்கைள ந க்கினதைழ. 
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    103-4. பல் ேல  உ வின் வனப்  அைம ேகாைத எம் ெமல் இ  ச்சி கவின் ெபற 
கட்  - §பலவாய் ேவ பட்ட நிறத்ைத ைடய அழகைமந்த மாைலகைள எம் ைடய 
ெமல் ய காிய யிேல அழகு ெபறச்சுற்றி, 
    ---------- 
        # இஃ  ஆேயா ெவன்ப  ; "ஆேயாெவன்  மண்ணாமைலயாைர" (தி ஞா. 
ேத.) ; "ஆேயாெவனப்ேபாகா" (சுந்தர. ேத.) ; "கிளி ெமள்கு 
மாேயாவ ந்ெதாண்ைடேயா" (தி வி த்தம், 10) ; " னங் காவல்ெகாண் டாேயா 
ெவனெமாழி  மம்மழைல யின்னிைசயால்" (சூளா. சுயம். 104) ; "ஆேயா ெவ ங்குர 
லாவயிற் க ந்ேத" (தமிழ்ெநறி. ேமற்.) ; "ஆேயா ெவ ங்குர லந்ேதா னத்ைத 
யழிக்கின்றேத" (தி வரங்கக் ேகாைவ) 
        @ ெகாய்ெயன வ மிடங்களில், கத்தாிைகயாேல மட்டஞ்ெசய்த ெவன்  
ெபா ெள வர் றப்ெபா ள் ெவண்பாமாைல ைரயாசிாியர். 
        § பலவைகப்பட்ட மாைலகளினியல்ைபப் பின் குறித்த இடங்களி ள்ள 
ெசய் ட்களா ணர்க : பாிபாடல், 19:80-82, 20:29-30 ; சீவக. 1338, 2054, 2656, 
2919 ; ெபாிய. க. 9. 
    ------- 
 
    105 - 6. எாி அவிர் உ வின் அம் குைழ ெசயைல தா  ப  தண் நிழல் இ ந்தனம் 
ஆக - ெந ப் ப்ேபால விளங்கும் நிறத்ைத ைடய அழகிய தளிைர ைடய 
அேசாகின  தா வி கின்ற குளிர்ந்த நிழ ேல இ ந்த அளவிேல, 
 
    107. [எண்ெணய் நீவிய சுாிவளர் ந ங்காழ் :] 
    சுாிவளர் ந ங்காழ் : பின்ேனகூட் ம். 
 
    எண்ெணய் நீவிய நலம் ெப  ெசன்னி (116) - பலகா ம் எண்ெணய் வார்த்த 
நன்ைமையப்ெபற்ற தைலயிற் குஞ்சி (112) என்க. 
 
    108. தண் ந  தகரம் கமழ மண்ணி -குளிர்ந்த நறிய மயிர்ச்சந்தனத்ைத 
நா ம்ப யாகப் சி, 
 
    109. ஈரம் லர விரல் உளர்ப்  அவிழா - அந்த ஈரம் ல ம்ப  விரலாலைலத் ப் 

லர்த் தற்ெறாழிலாேல பிணிப்ைபவி த் , 
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    110. ந  காழ் (107) காழ் அகில் அம் ைக ெகாளீஇ - அதைன நறிய காிய 
வயிரத்திைன ைடய அகி ன  அழகிய ைக ட் ைகயினாேல, 
    இதில் ந ங்காழ் கூட் ற் , 
 
    110 - 11. யாழ் இைச அணி மிகு வாி மிஞி  ஆர்ப்ப ேதங் கலந்  - யாேழாைசயின  
அழகுமிகுகின்ற பாட் ைன ைடய மிஞி கள் ஆரவாாிக்கும்ப  அகி ன  
ெநய்கலந் , 
 
    112. [மணிநிறங் ெகாண்ட மாயி ங் குஞ்சியின் :] 
 
    மணி நிறம் ெகாண்ட சுாி வளர் (107) மா இ  குஞ்சியின்- #நீல மணியின  
நிறத்ைதத் தன்னிடத்ேதெகாண்ட கைடகுழன் வளர்ந்த காிய ெபாிய மயிாின்கண்ேண, 
    இதிற் சுாிவளர் கூட் ற் . 
 
    மண்ணி (108) அவிழாப் (109) ைகெகா ைகயினாேல (110) ேதங்கலந்  (111) 
ஒ காழ்வைளஇ (118) மணிநிறங்ெகாண்ட குஞ்சி (112)என்க. 
 
    113. மைலய ம் நிலத்த ம் சிைனய ம் சுைனய ம் - மைலயிடத்தன ம் 
நிலத்திடத்தன ம் ெகாம் களிற் த்தன ம் சுைனகளிற் த்தன மாகிய, 
 
    114. வண்ணம் வண்ணத்த மலர் - பலநிறங்கைள ைடயமலர், பல 
சாதிகைள ைடயமலர், 
    என ஒன்  நிற ம், ஒன்  சாதிேவ பா ங் கூறினார். 
 
    114 - 5. ஆய்  விைரஇய தண் ந  ெதாைடயல் ெவள் ேபாழ் கண்ணி - அம்மலைர 
ஆராய்ந் ெதா த்த தண்ணிய நறிய ெதாைடய ைன ம் 
ெவள்ளியதாைழமட ேல ைடத்தாகிய கண்ணியிைன ம், 
    ----------- 
        # "நீலமாய்ச் சுாிந்த குஞ்சி" (சீவக. 1722) ; "இந்திர நீலெமாத்தி ண்ட குஞ்சி ம்" 
(கம்ப. மிதிைல. 56) 
    -------- 
 
    116. [நலம்ெப  ெசன்னி நா ற மிைலச்சி :] நாம் உற மிைலச்சி - 
# கெனன்றச்ச ம்ப  சூ , குஞ்சியின்கண்ேண (112) மிைலச்சிெயன்க. 



 37

    நலம்ெப ெசன்னி - ன்ேன கூட் ற் . 
 
    117-8. ைபங்கால் @பித்திகத்  அ இதழ் அலாி அம் ெதாைட ஒ காழ் வைளஇ - 
பசியகாம்பிைன ைடய பிச்சியி ைடய அழகிய இதழ்கைள ைடய ைவத்ெதா த்த 
அழகிைன ைடய ெதாைடயாகிய ஒ  வடத்ைதச் சுற்றி. 
 
    இஃ  அந்திக்காலத்  மல ம் வாத ன், அதைனத் ேதங்கலந்  (111) 
ஒ காழ்வைளஇ (118) மணிநிறங்ெகாண்டகுஞ்சி (112) எனக் குஞ்சிக்கு இயல்பாக்கி 

ன்ேன கூட் க. 
 
    118-20. [ெசந்தீ, ெயாண் ம் பிண்  ெயா கா  ெசாீஇ, யந்தளிர்க் குவ ெமாய்ம் 
பைலப்ப :] குவ  ெமாய்ம்  அைலப்ப ெச தீ ஒள்  பிண்  அம் தளிர் ஒ கா  ெசாீஇ - 
திர தைல ைடய ேதாளிேல ழ்ந்  அைலக்கும்ப  சிவந்த ெந ப் ப்ேபா ம் 
ஒள்ளிய க்கைள ைடய அேசாகின  அழகிய தளிைர ஒ காதிேல ெச கி, 
 
    120 - 22. சாந்  அ ந்தி ைமந்  இைற ெகாண்ட மலர்ந்  ஏந்  அகலத்  
ெதான் ப  ெணா  ந  தார் ெபா ய - சந்தனத்ைத உள்ளடக்கி 
வ தங்குதல்ெகாண்ட அகன் யர்ந்த மார்பிடத்ேத ெதான் பட் வ கின்ற 
ேபரணிகலங்கேளாேட நறியமாைல ெபா  ெபற, 
 
    123. ெசம்ெபாறிக்  ஏற்ற - § ன் வாியாகிய உத்தமவிலக் கணத்திற்குப் 
ெபா ந்தின மார்  (121) என்க. 
 
    123-4. ங்கு இைற தட ைகயின் வண்ணம் வாி வில் ஏந்தி அம்  ெதாிந்  - ண் 
இ கின ன்ைகைய ைடய ெபாியைகயிேல வண்ணத்ைத ைடய வாிந்த 
வில்ைலெய த்  அம் கைளத் ெதாிந்  பி த் , 
 
    125. ண் விைன கச்ைச தயக்கு அற கட்  - ண்ணிய ெதாழில்கைள ைடய 
கச்ைசக் கட் னேசைல ளக்கமறக்கட் , 
 
    126-7. [இயலணிப் ெபா ந்த ைக வான்கழ, யல்வ ந்ேதா ந் தி ந்த க் 
கலாவ :] ஈைக இயல் அணி ெபா ந்த வான் கழல் யல்வ ந்ேதா ம் தி ந்  அ  
கலாவ - ெபான்னாற் ெசய்யப்பட்ட ண்களிற்ெபா  ெபற்ற நன்றாகிய ரக்கழல் 
ெபய ம்ெபா ெதல்லாம் பிறக்கிடாத அ யிேல ஏற்றிழி ெசய்ய, 
    ------------- 
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        # " கு ரண் ெகாள் ந் ேதம்பாய் கண்ணி" (அகநா. 28:6) 
        @ "பித்திகக் ேகாைத" (ெப ங். 1. 33:76) 
        §3 கு. 104 - 5-ஆம் அ களின் குறிப் ைரகைளப் பார்க்க. 
    -------- 
 
    128-9. ைன பாழ் ப க்கும் ன் அ  ப்பின் பைக றம் கண்ட பல் ேவல் 
இைளஞாின் - பைகப் லத்ைதப் பாழாக்கும் கிட் தற்காிய வ ைய ைடய பைககைள 

குகண்ட பலேவ ைன ைடய ரைரப்ேபாேல, 
 
    130-31. உர  சினம் ெச க்கி ன் ெதா ம் ெவகு ம் ைளவாள் எயிற்ற வள் 
உகிர் ஞம  - பார்க்கின்ற சினத்தாேல ெச க்கித் தம் ேமெலான்  ெந ங்குந்ேதா ம் 
ேகாபிக்கும் ங்கில் ைளேபா ம் ஒளிைய ைடத்தாகிய பல் ைன ைடயவாகிய 
ெபாிய உகிைர ைடய நாய், 
 
    132. திைளயா கண்ண வைளகு  ெநாிதர - இைமயாக்கண்கைள ைடயவாய் 
எம்ைம வைளத் க்ெகாண்  ேமேலேமேல வ ைகயினாேல, 
 
    133-4. [ந ங்குவன ெம ந்  நல்ல  தளர்ந்தியா, மி ம்ைப கூர் மனத்ேத 
ம ண் லம் படர :] யாம் ந ங்குவனம் எ ந்  நல் அ  தளர்ந்  இ ம்ைப கூர் 
மனத்ேதம் ம ண்  லம் படர - யாங் களஞ்சி அவ்வி ப் க்குைலந்  
க திற்ெசல் தலாற்றா  வ த்தமிக்க மனத்ைத ைடேயமாய் மயங்கி ேவற் ப் லத்  
ஏறச்ெசல்லாநிற்க, 
 
    135-6. மா  ெபா  ஓட் ய கல்வின் ேவ  லத்  ஆ காண் விைடயின் அணி 
ெபற வந்  - தனக்குமாறாகிய விைடகைளெயல்லாம் ெபா  ெக த்த 
மனச்ெச க்கிைன ைடய தானறியாத நிலத்திற் திய ஆைவக்கா ம் #ஏ ேபால 
அழகுெபற வந் , ேவட்ைகமிகுதிகூ தற்கு ேவ லத்  ஆெவன்றார். 
    இத் ைண ம் ஏத்தல் கூறினார். 
 
    136-8. [எம், மலமர லாயிைட ெவ உத லஞ்சி, ெமல் ய வினிய ேமவரக் கிளந்  :] 
அ இைட எம் அலமரல் ெவ உதல் அஞ்சி ெமல் ய இனிய ேமவர கிளந்  - யாங்கள் 
ேபாகின்றெபா  எம்மனத்திற் சுழற்சியாேல ெவ தற்குத் தான் அஞ்சி 
ெமல் யவாய் இனியவாயி க்கின்ற ெசாற்கைள எமக்குப் ெபா ந் தல்வரச் ெசால் , 
    இதனால் @ஏதீ கூறினாள். 
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    138 - 9. எம் ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி - எம் §ஐவைகப்பட்ட மயிாிைன ைடய 
பல ம் ஆராய்ந்த அழைகப் கழ்ந்  அைசகின்ற (140) இைளயீ (141) ெரன்க. 
 
    139. ஒள் ெதா  - ஒள்ளிய ெதா யிைன ம், 
    --------- 
        # " ைண ண ேரற்றி ெனம்ெமா  வந் " (குறிஞ்சிப். 235) என்  பின் வ ம் 
அ ேயா  இ  க த் த் ெதாடர் ைடயதாதல் காண்க ; கு ந். 74:4. 
        @ ஏதீ  - காரணமிட் ைரத்தல். 
        § ஐவைகயாவன : குழல், அளகம், ெகாண்ைட, பனிச்ைச, ஞ்ைசெயன்பன ; 
(சீவக. 2437, ந.) 
    ------- 
 
    140. அைச: ேவ  கூட் ற் . ெமல் சாயல் - ெமல் ய ெமன்ைமயிைன ம், 
    அ வாங்கு உந்தி - அழகிய வைளந்த ெகாப் ழிைன ம், 
 
    141. மடம் மதர் மைழ கண் இைளயீர் - மடப்பத்ைத ைடய மதர்த்த குளிர்ந்த 
கண்ணிைன ைடய இைளயீேர, 
 
    141-2. இறந்த ெக தி ம் உைடேயன் என்றனன் - இவ்விடத்ேத ேபாந்த ெக திகள் 
பல ைடேயெனன்  கூறினான் ; 
 
    என்ற , #அைவ @யாைன §கைல $பன்றி £ த யன ெக த்தனனாக 
வினாயினான் ; 
 
    குஞ்சியின்கண்ேண (112) மிைலச்சிச் (116) ெசாீஇப் (119) ெபா யக் (112) கலாவக் 
(127) கட்  (125) ஏந்தித் ெதாிந்  (124) விைடயின் அணிெபறவந்  (136) 
தான்ெகாண் வந்த ஞம  (131) ெநாி த ைகயினாேல (132) எ ந்  தளர்ந்  (133) 
எ ந்  தளர்ந்  (133) ம ண்  ேவ லம் படராநிற்க (134) ஆயிைட (137) எம் (136) 
அலமரல் ெவ உதலஞ்சிக் (137) கிளந்  (138) ஏத்தி (139) இைளயீர், இறந்த (141) 
ெக தி  ைடேய ெனன்றனன் (142) எனக் கூட் க. 
    ----------- 
        # இங்ஙனம் வினாதைல, ேதாழிையக் குைற ம் பகுதியிற் ெக தி 
வினாதெலன் ம் ைற ள் ெதால்காப்பியனா ம் (கள . சூ. 102 ; 11 - 3), 
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மதி டம்ப த்தெலன் ம் பகுதியிற் பிறவினாதெலன்பத ள் இைறயனாரகப் 
ெபா ைரயாசிாிய ம் (சூ. 6), பகற்குறி ள் கவர்ந்  நின்ற ேதாழிைய 
மதி டம்ப ப்பா ற் த் ேதாழி ம் தைல மக டனாயவழித் தைலமகன் 
வினாயெதன்பத ள் தமிழ்ெநறிவிளக்க லாசிாிய ம், மதி டம்பாட் ற்குாிய, 
"கயந்தங்கு ேவழம் வினாத னமான் கைலவினாதல்" என்பவற் ள் ஒ  பைழய 
இலக்கண லாசிாிய ம், பாங்கி மதி டம்பாட் ற் குைற ற ண ம் பகுதியில் 
ெக திேயா ெடாழிந்த ம் வினாத ள் நாற்கவிராசநம்பி ம் (சூ. 140) அடக்குவர். 
 
        @ யாைன வினாதல்: "ெசம் க மானதர் ெசங்குங்கு மப் யர் சீர் சிறந்த, ைமம்ம  
வாசப் ெபாழில்வகு ைதயன்ன வா தலீர், ம்மத மாாி ெபாழியப் ெபாழி கில் 
ேபான் ழங்கிக், ைகம்மைல தான்வரக் கண்ட ண் ேடா ங் க னத்ேத" 
(பல்சந்தமாைல.) என வ வ . 
        § கைலவினாதல் : "அம் கங் கிழித்த ெவம் ண் வாய்க்கைல, மான் ேபாந் 
தன ள ேவா ம், மடமா ேனாக்க மாீஇயின படர்ந்ேத" (ெபா ளியல்) எனவ ம். 
        $ பன்றி வினாதல் : "தங்குறிப்பி ேனா ந் தைலச்ெசன்  கண்டக்கா, ெலங்குறிப்பி 
ேனாெமன் றிகழ்ந்திரார் - ங்குறிப்பின், ெவன்றி படர் ெந ங்கண் ேவய்த்ேதாளீர் 
கூறீேரா, வன்றி படர்ந்த வழி" (ெதால். கள . சூ. 11, ந. ேமற்) எனவ ம். 
        £ த யனெவன்ற  , உள்ளம், உணர்  த யவற்ைற ; ெதால். கள . சூ. 
11, ந. 
    ------- 
 
    142-3. [அதெனதிர், ெசால்ேல மாத  னல்லாந்  கலங்கி :] அல்லாந்  அதன் எதிர் 
ெசால்ேலமாத ன் கலங்கி - அவன் கூற்றிற்கு யாங்கள் மகிழ்ந்  அதற்கு ம ெமாழி 
ெகாேடமாைகயினாேல ெநஞ்சழிந் , 
 
    144-5. [ெக தி ம் விடீஇ ராயி ெனம்ெமா , ெசால்ல ம் பழிேயா ெமல் ய 
லீெரன :] ெமல் இயலீர் ெக தி ம் விடீராயின் எம்ெமா  ெசால்ல ம் பழிேயா என - 
ெமல் ய இயல்பிைன ைடயீர், ெகட்டன ம் காட் த் தாாீராயின் எம் டன் #ஒ  
வார்த்ைத ெசால் த ம் மக்குப் பழியாேமா ெவனச்ெசால் , 
 
    146-8. [ைநவளம் ப நிய பாைல வல்ேலான், ைககவர் நரம்பினிம்ெமன விமி , 
மாதர் வண்ெடா  சு ம் நயந் தி த்த :] ைநவளம் ப நிய பாைல வல்ேலான் ைக கவர் 
நரம்பின் இம்ெமன இமி ம் மாதர் வண்ெடா  நயந்  இ த்த சு ம்  - @நட்டராகம் 

ற் ப்ெபற்ற பாைல யாைழ வாசிக்க வல்லவன் தன்ைகயாேல வாசித்த நரம் ேபாேல 
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இம்ெமன் ம் ஓைசபட ஒ க்கும் காதைல ைடய வண் னத்ேதாேட தன்னிடத்  
§மணத்ைத வி ம்பித் தங்கின சு ம்பினங்கைள. 
 
    149. தா  அவிழ் அலாி தா சிைன பிளந்  - தா விாிந்த க்கைள ைடய 
தைழபரந்தேதார் ெகாம்ைப றித் , 
 
    150. தா  அ  களிற்றின்  ெபற ஓச்சி - தன்ைனச் ெச த் கின்ற 
பாிக்ேகாைலக் ைககடந்த மதக்களி ேபாேல ெவற்றி ண்டாக ஓட் , 
 
    தனக்குக் காவலாகிய $ெப ைமயிைன ம் உரைன ம் £ைககடந்  
 
    ேவட்ைக மீ ர்ந்  நிற்றலால் தாற களிற்ைற உவமங்கூறினார். ##மதக் 
களிற்றிற்கு அங்ஙனம் ஓச்சிநிற்றல் இயல் . 
    -------------- 
        # இதைன ெமாழியாைம வினாதெலன் ம் ைற ளடக்குவர் ; "விரத ைடயர் 
வி ந்ெதா  ேபச்சின்ைம மீட்டதன்ேறற், சரத ைடயர் மணிவாய் திறக்கிற் 
சலக்ெகன்பேவ" (தி ச்சிற். 57) 
        @ நட்டராகம் - பகற்பண்க ள் ஒன் . 
        § "பல ந நாற்றங்க ம் தா ைடைமயின் வண் சூழ் நிைலெயன்றான்" 
(ெபா ந. 96 -7, ந.) என்பத டன் இ  ஒப் ேநாக்கற்குாிய . 
        $ 21-ஆம் அ யின் குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        £ "குத் க்ேகால் வைரத்தன்றி யாைன களிவைரத்தாயினாற்ேபாலக் கழ வார் 
ெசால்வயத்தனன்றி ேவட்ைகவயத்தனாயினாெனன்ப  ேபாதரக் கைழகாண்ட ஞ் 
சுளி ங் களியாைன யன்னா ெனன்றாள்" (தி ச்சிற். 101, ேபர்) 
        ## இங்ேக கூறப்ப ம் மதக்களிற்றின் இயல் , "அயறசும் பி ந்த வந்த ணாற்றத் , 
மதக்களி சுைவக்கு மணிநிறப் பறைவத், ெதாைகத் ெதாழி ேலாப் ந் தைகச்ெசவி" 
(ெப ங். 1. 58:12 - 4) என்பதனா ம் அறியப்ப ம். 
    -------- 
 
    151. கல்ெலன் சுற்றம் க  குரல் அவித்  - கல்ெலன் ம் ஓைச படக் கத் ம் 
ேவட்ைடநாய்க ைடய க ய குரல்கைள அ த் மாற்றி, 
 
    152-2. எம் ெசால்லல் @பாணி நின்றனனாக - யாங்கள் வார்த்ைத ெசால் தைல-

ைடயேதார் காலத்ைதப் பார்த் நின்றானாக, 
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    ெக தி ைடேயெனன்றனன் ; அதெனதிர் (142) யாங்கள் ெசால்ேல மாத ற் 
கலங்கி (143) ெமல் யலீர், ெசால்ல ம்பழிேயாெவனச்ெசால்  (145) ஓச்சி (150) 
அவித் ச் (151) ெசால்லற்பாணி நின்றனனாக (152) எனக் கூட் க. 
 
    இத் ைண ம் §எளித்தல் கூறினாள். 
 
    153-4. இ வி ேவய்ந்த கு  கால் குரம்ைப பிைண ஏர் ேநாக்கின் மைனேயாள் 
ம ப்ப - திைனயாிந்த தாளாேல ேவய்ந்த குறியகால்கைள ைடய கு க்கும் 
மான்பிைணையெயாத்த பார்ைவயிைன ைடய மைனவி எ த் க் ெகா ப்ப, 
 
    155-6. ேதன் பிழி ேதறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்  ேசமம் ம ந்த ெபா தின்-
ேதனாற்சைமத்த கட்ெடளிைவ ண்  மகிழ்ச்சிமிக்குக் காவற்ெறாழிைல 
மறந்தகாலத்ேத, 
 
    156 - 8. [வாய்ம த், தி ம் ன நிழத்த ற் சி ைம ேநானா, தர ற ழஞ்சிைல 
ெகாளீஇ ேநாய்மிக்கு :] இ  னம் வாய் ம த்  நிழத்த ன் சி ைம ேநானா  ேநாய் 
மிக்க - ெபாிய னத்ைத ேவழந்தின்  ெநாக்கிவி ைகயினாேல தப்பி நின்ற  
விைள ம் சி ைமையப்ெபாறாேத வ த்தமிக்கு, 
 
    159. [உர ச் சினம் :] உர  சினம் அர  உறழ் அம் சிைல ெகாளீஇ - பரக்கின்ற 
சினத்ைத ைடய பாம்ைபெயாத்த அழகிைன ைடய வில்ைல நாேணற்றி, 
    உர ச்சினம் (159) அர ற ழஞ்சிைல ெகாளீஇ (158) எனப் பின்ேன கூட் க. 
 
    $பாம் , வ விற்கும் ெகாைலத்ெதாழி க்கு வைம. 
    ---------- 
        @ பாணி - காலம் ; ெப ம்பாண். 433 ; "ெதாியிைழ மகளிர் பாணி பார்க்கும்" 
( றநா. 209:17) 
        § (பி-ம்.) 'ேவட்ைக' 
        $ "அரவின் ெபாறி  மணங்கும் ணர்ந்த உர வில்" (க த். 50:6 - 7) என்பதில் 
இங்ேக கூறிய உவைம வைககளின் ெபா த் தன்ைம கூறப்ப தல் காண்க. 
    --------- 
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    159 - 60. ன்பால் உடல் சினம் ெச க்கி கைண வி  - ெமய்வ  ேயாேட 
ேகாபித்தலாற்பிறந்த சினத்தாேல மயங்கி அம்ைபெயய் , 
    வி  : விகாரம். ைட  - தட்ைடையப் ைடத் , 
 
    160 - 61. கானம் கல்ெலன ம  வி  ைளயர் ெவ  ப த்  எதிர - காெடல்லாம் 
கல்ெலன் ம் ஓைச பிறக்கும்ப  வாையம த்  வி கின்ற #சீழ்க்ைகயராய் மிக்க 
ஓைசைய ண்டாக்கி அக்களிற்ைறப் னத்தினின் ம் ஓட் ைகயினாேல, 
 
    ெவ ப த்தார்த்ெதன ம் பாடம். 
 
    162-5. [கார்ப்ெபய மிற் பிளிறிச் சீர்த்தக, வி ம்பிணர்த்தடக்ைக யி நிலஞ் 
ேசர்த்திச், சினந்திகழ் கடாஅஞ் ெச க்கி மரங் ெகால் , ைமயல் ேவழ மடங்க  
ெனதிர்தர :] சினம் திகழ் கடாம் ெச க்கி ைமயல் ேவழம்-சினம் விளங்குதற்குக் 
காரணமாகிய மதத்தாேல மனஞ்ெச க்கி மயக்கத்ைத ைடத்தாகிய யாைன, 
 
    மரம் ெகால்  - மரங்கைள றித் , 
 
    கார் ெபயல் உ மின் பிளிறி - கார்காலத்  மைழயின் உ ேம  ேபால 

ழக்கத்ைத ண்டாக்கி, 
 
    சீர் தக இ  பிணர் தட ைக இ  நிலம் ேசர்த்தி ஒய்ெயன (166) மடங்க ன் எதிர்தர - 
தன்தைலைமக்குத் தக்கதாகக் காிய ச ச்சைரைய ைடத்தாகிய ெபாிய 
ைகையச்சு ட்  நிலத்ேத எறிந்  க கக் கூற் வைனப் ேபாேல எங்கள்ேமேல 
வ ைகயினாேல, 
 
    166-8. [உய்விட மறிேய மாகி ெயாய்ெயனத், தி ந் ேகா ெலல்வைள ெதழிப்ப 
நா மறந் , வி ப் ற மனத்ேதம் விைரந்தவற் ெபா ந்தி :] 
    ஒய்ெயன : ன்ேனகூட் ற் . 
 
    உய்  இடம் அறிேயமாகி @வி ப்  உ  மனத்ேதம் - உயிர் ெகாண்  
பிைழப்பேதாாிடத்ைத ஆண்  ேவ ணேரமாகி ந க்க ற்ற மனத்ைத ைடய யாங்கள், 
 
    நா  மறந்  திறந்  ேகால் எல் வைள ெதழிப்ப விைரந்  அவன் ெபா ந்தி - 
§உயிாி ஞ் சிறந்த நாைணக்காத்தைல மறந்  தி ந்திய திரட்சிைய ைடத்தாகிய 
ஒளியிைன ைடய வைளெயா ப்ப விைரந்  ெசன்  அவைனச்ேசர்ந் , 
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    ------------- 
        # சீழ்க்ைக - நாவின  னிையம த் ச்ெசய் ம் ஒ . 
        @ வி ப்  - விைரதெலன்பர் பாிேமலழகர். 
        § "உயிாி ஞ் சிறந்தன்  நாேண" (ெதால். கள . சூ.22) 
    --------- 
 
    169. சூர் உ  மஞ்ைஞயின் ந ங்க - ெதய்வேமறின மயில் ேபாேல ந ங்காநிற்க, 
 
    169-71. [வார்ேகா, ம் பகழி வாங்கிக் க விைச, யண்ணல் யாைன 
யணி கத் த த்த ன் :] வார் ேகால் உ  உ ம் க  விைச பகழி வாங்கி அண்ணல் 
யாைன அணி கத்  அ த்த ன் - ெந ய ேகாைல ைடய உ ச்ேசர்ந்த க ய 
விைசயிைன ைடய அம்ைப நிரம்ப வ த் த் தைலைமயிைன ைடய யாைனயின  
அழகிய கத்ேத எய்ைகயினாேல, 
    #உ  - நாைணக்ெகாள் மிடம். 
 
    172-5. [ ண் மிழ் கு தி கம்பாய்ந் திழிதரப், ள்ளி வாி தல் சிைதய நில்லா, 
தயர்ந் றங் ெகா த்த பின்னர் ெந ேவ, ளணங்கு  மகளி ரா களங் க ப்ப :] 
 
    ள்ளி வாி தல் சிைதய ண் உமிழ் கு தி கம் பாய்ந்  ெந ேவள் அணங்கு உ  
மகளிர் ஆ  களம் க ப்ப இழிதர - ள்ளியிைன ம் காிைன ைடய மத்தகம் 
அழகழி ம்ப  அம் பட்  உ வின ண்களால் உமிழப்ப ங் கு தி கத்ேதபரந்  
@ கனால் வ த்த ற்ற மகளிர்க்கு மறி ய த்தா ங் களத்திற் கு தி குதிக்குமா  
ேபாலக் குதிக்ைகயினாேல, 
 
    அயர்ந்  நில்லா  றம் ெகா த்த பின்னர் - தன்ைனமறந்  ஆண்  நிற்றலாற்றா  

கிட் ப்ேபான பின் , 
    இதனா ம் ஏதீ  கூறினாள். 
 
    176-7. திணி நிைல கடம்பின் திரள் அைர வைளஇய ைண அைற மாைலயின் ைக 
பிணி விேடஎம் - திண்ணிய நிைலயிைன ைடய கடம்பின  திரண்ட தைல 
ெந ங்கச்சூழ்ந்த மகளிெரா ங்கிற்கு ஒப் ச் சாற் தைல ைடய மாைலேபாேல 
ைகேகாத்தைல விேடமாய், 
    மகளிரா ங்களத்ைத கடப்பமாைலவைளத்தாற்ேபால மிக ம் கடப்ப 
மாைலவைளத்தெவன்பா ளர். 
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    178. ைர உைட க ழி பாய்த ன் - யாற்றின் ைரைய ைடய ெப க்கிேல 
குதிக்ைகயினாேல, 
 
    178-9. உர  திைர அ ம் கைர வாைழயின் ந ங்க - அதனிடத் ப் பரக்கின்ற 
திைரேமாதி இ கைரயினின்ற வாைழேபாேல கால்தளர்ந்  பின்னர் ஒ கிேனமாக, 
அ கண் , 
 
    179-81. [ெப ந்தைக, யஞ்சி ேலாதி யைசயல் யாவ , மஞ்சேலாம் நின் னணிநல 

கர்ெகன :] ெப  தைக அம் சில் ஓதி அைசயல் நின் அணி நலம் கர்கு யாவ ம் 
அஞ்சல் ஓம்  என - ெபாிய தகுதிப்பா ைடயவன், அழகிய சிலவான 
மயிாிைன ைடயாய், இங்ஙனம் கால்தளர்ந்ெதா காேத ெயன்ெற த் , யான் நின் 
அழகியநலத்ைத கர்ேவன் ; நின்ைன நீங்குேவெனன்  சிறி ம் அஞ்சுதைலப் 
பாிகாிெயனச் ெசால் , 
    ------------ 
        # உ  - சிறகு ; சீவக. 2191, ந. 
        @ தஞ்ைச. 132. 
    --------- 
 
    182. மாசு அ  சுடர் தல் நீவி - குற்றமற்ற ஒளியிைன ைடய தைலத் ைடத் , 
 
    182-3. நீ  நிைனந்  என் கம் ேநாக்கி நக்கனன் - ெந நாள் இக்களெவா க்கம் 
நிகழேவண் ெமன்  நிைனந்  என் கத்ைதப் பார்த் த் சிாித்தான் ; 
 
    183-5. [அந்நிைல, நா  ட்கு நண் வழி யைடதர, ெவாய்ெயனப் பிாிய ம் 
விடாஅன் :] 
    அந்நிைல : பின்ேன கூட் ற் . 
 
    நண் வழி #நா ம் உட்கும் அைடதர ஒய்ெயன பிாிய ம் விடான் - அங்ஙனம் 
அவன் அ காநின்ற விடத் த் தனக்கு இயல்பாகிய 2நாண ம் அச்ச ம் 
அவ்விடத்ேதவந்  ேதான் ைகயினாேல விைரயத் தன்னிடத் நின் ம் இவள் 
நீங்க ம் விடானாய், 
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    185-6. [கைவஇ, யாக மைடய யங்க ன் :] அ நிைல (183) கைவஇ ஆகம் அைடய 
யங்க ன் - அங்ஙனம் நின்றநிைலயிேல ைகயாேல யைணத்  இவள் மார்  

தன்மார்பிேல ஒ ங்கும்ப  த  ைகயினாேல, 
    இதனால் ஏதீ ம் ேவட்ைக ைரத்த ம் கூறினாள். 
 
    186-7. [அவ்வழிப், ப மிள குக்க பாைற ெந ஞ்சுைன :] 
    ப  மிளகு உக்க பாைற ெந  சுைன - ப த்தமிளகு சிந்திக்கிடக்கின்ற 
கற்பாைறயிடத்  நீண்ட சுைனயிேல, 
 
    188.  தல் ெகாக்கின் தீ கனி உதிர்ந்ெதன - ெபாிய அ யிைன ைடய 
மாவி ைடய இனியபழங்கள் உதிர்ந்தனவாக அப்பழத்தா ம், 
 
    189-90. [ ள்ெளறி பிரசெமா டீண் ப் பலவி, ெனகிழ்ந் கு ந ம்பழம் விைளந்த 
ேதறல் :] 
    பலவின் ெநகிழ்ந்  உகு ந  பழம் -பலவி ைடய விாிந்  ேதன் பரக்கின்ற 
நறியபழத்தா ம், 
    விைளந்த ேதறல் - உண்டான கட்ெடளி , 
    ள் எறி பிரசெமா  ஈண்  - நிரம் தலால் தன்ைன கர்கின்ற ஈயிைனத் 
தள்ளி குத்த ேதனாேலவந் திர ைகயினாேல, 
 
    191. நீர் ெசத்  அயின்ற ேதாைக - தனக்கு எளிய நீராகக்க தி அத்ேதறைல ண்ட 
மயில், 
    ------------ 
        # குறிஞ்சிப். 21, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        @ நாணம்-காமக்குறிப்  நிகழ்ந்தவழிப் ப வேதார் உள்ளெவா க்கம்; அச்சம் - 
அன் காரணத்திற் ேறான்றிய உட்கு ; ெதால். கள , சூ. 8. ந. 
    -------- 
 
    191-2. [விய ர்ச், சா ெகா ளாங்கண் விழ க்கள நந்தி :] சா ெகாள் ஆங்கண் 
வியல் ஊர் விழ  களம் நந்தி - விழாக்ெகாள் தற்குாிய அவ்விடங்கைள ைடய 
அகற்சிைய ைடய ஊர்களில் விழாக் ெகாள் தைல ைடய களத்ேத மிக்கு, 
    ஆங்கெணன்ற  ேகாயில்கைள. 
 
    193. #அாி கூட்  இன் இயம் கறங்க ஆ ம் மகள் - அாித்ெத கின்ற ஓைசையக் 
கூட் தைல ைடய இனிய வாச்சியங்கெளா ப்ப ஆ கின்றமகள். 
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    194. கயி  ஊர் பாணியின் தள ம் சாரல் - கழாய்க்கயிற்றிேல ஏறி ஆ கின்ற 
தாளத்தினால் தான் ஆற்றா  தள மா ேபாலத் தள ஞ் சாரல், 
    ேதறலயின்ற ேதாைக கூத்தாட ஆற்றா  தள ஞ் சாரைல ைடய குன்ெறன்க. 
 
    இதற்கு @உள் ைற வமங் ெகாள் மா  :- மிளகு உக்கபாைற அந்நிலத்  
மாக்க ைறகின்ற ஊராக ம், ெந ஞ்சுைன தைலவன் கு யாக ம், மாம்பழத்தா ம் 
பலாப்பழத்தா ம் விைளந்தேதறல் தந்ைதயா ம் தாயா ளனாகிய தைலவனாக ம், 
பிரசம் இவைரக்கூட் னபால் வைரெதய்வமாக ம், அதைன ண்டமயில் உயர்ந்த 
தைலவைனத் தன் குலத்திற்கு ஒத்தானாகக்க தி கர்ந்த தைலவியாக ம் அத்ேதற ற் 
பிறந்த களிப் க் களெவா க்கத்தாற்பிறந்த ேபாின்பமாக ம் மயில் 
ஆடவாற்றாததன்ைம வ ந்திக்குைறந்த தன்ைமயாக ம் உள் ைற வமங்ெகாள்க. 
 
    195-7. [வைரயர மகளிாிற் சாஅய் விைழதக, விண்ெபா ஞ் ெசன்னிக் கிைளஇய 
காந்தட், டண்கம ழலாி தாஅய் :] விண்ெபா ம் ெசன்னி கிைளஇய காந்தள் தண் கமழ் 
அலாி வைர அரமகளிாில் சாஅய் விைழதக தாஅய் - விண்ைணத் தீண் கின்ற 
சிகரங்களிேல கிைளத்த ெசங்காந்தளி ைடய குளிர்ந்த மணக்கின்ற க்கள் கீேழ 
வைரயரமகளிர் பரந்  விைளயா த ற் றந்நலம் சிறி ெகட்  வி ம் தல்தகும்ப  
கீேழ வந்  பரந் , 
    ---------- 
        # "அாிக்கூ ன்னியங் கறங்க" (ம ைரக். 612) என்ற அ க்கும் இதற்கும் சிறிேத 
ேவ பா ண்ைம ம், அதற்கு நச்சினார்க்கினியர் எ திய, 'அாித்ெத ம் 
ஓைசைய ைடய சல்  கர  த யவற்ேறாேட கூ ய இனிய ஏைனவாச்சியங்கள் 
ஒ யா நிற்ப' என்ற உைர ம் இங்ேக க தற் குாியன. 
        @ உள் ைற மத்தினியல்ைப, "உள் ைற வமம்" (ெதால். அகத். சூ. 46) 
என் ஞ் சூத்திர த யவற்றா ணர்க. 
    ---------- 
 
    197-9. நல் பல வம்  விாி களத்தின் கவின் ெபற ெபா ந்த குன்  ெக  நாடன் - 
நன்றாகிய பலவாகிய கச்சுப்பரந்த களம்ேபாேல அழகுெபறப் ெபா ெபற்ற 
மைலெபா ந்தின நாடன், 
 
    உயர்ந்த நிலத்ேதநின்  மணக்கின்ற காந்தள் வைரயரமகளிராற் கீழ்நிலத்ேத பரந்  
அவ்விடத்ைதக் கச்சுவிாித்தாற்ேபால அழகு ெப த்  ெமன்றதனால், 
நம்மி யர்ச்சிைய ைடய தைலவன் நம  நல்விைனயால் தன  ெப ைமதா -
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ெமாழிந்  இவ்விடத்ேத வந் கூ  நமக்கும் உயர்ச்சி ளதாக்கி நம்ைம அழகு 
ெப த் கின்றாெனன்  உள் ைற வமெமய்திற் . 
 
    199. எம் விைழத  ெப  விறல் - எம்ைம எப்ெபா ம் வி ம் தைலத் த கின்ற 
ெபாியெவற்றிைய ைடயவன், 
 
    200. [உள்ளத் தன்ைம ள்ளினன் ெகாண்  :] 
    அவ்வழி (186) உள்ளம் தன்ைம உள்ளினன் ெகாண்  - தான் யங்குைகயினாேல 
அப்ெபா  இவ ள்ளத்  நிக ந்தன்ைம ேமல்வைரந் ெகாண்  
இல்லறநிகழ்த் தலாயி க்குெமன்  நிைனந்தனனாய் அதைன உட்ெகாண் , 
 
    அவ்வழி : இங்ேக கூட் ற் . 
 
    201-3. [சாறயர்ந் தன்ன மிடாஅச் ெசான்றி, வ நர்க்கு வைரயா வளநகர் ெபாற்ப, 
மலரத் திறந்த வாயில் பல ண :] 
    பலர் உண மலர திறந்த வாயில் வளம் நகர் - பல ம்வந்  உண் ம்ப  அகலக் 
கத  திறந் கிடக்கின்ற வாசைல ைடய வளநகர், 
 
    மிடாஅ ெசான்றி வ நர்க்கு வைரயா #சா  அயர்ந்தன்ன வளம் நகர் ெபாற்ப - 
மிடாச்ேசாற்ைற வ வார்க்ெகல்லாம் வைரயாம கின்ற விழாக் ெகாண்டா னாற் 
ேபான்ற ெசல்வத்ைத ைடய அகம் ெபா  ெப ம்ப , ன் ள்ள இயல் கூறிற் . 
 
    204. ைபந்நிணம் ஒ கிய ெநய் ம அ சில் - பசுத்த நிணெமா கின ெநய்மிக்க 
அ சிைல நீ இ ைகயினாேல, 
 
    205-6. வைச இல் வான் திைண ைரேயார் க ம்ெபா  வி ந்  உண்  எஞ்சிய 
மிச்சில் - குற்றமில்லாத உயர்ந்தகுலத்திற்பிறந்த உயர்ந்ேதார் தம  சுற்றத்ேதாேட 
வி ந் ண்  மிக்க அ சிைல,206. ெப  தைக - ெபாிய தைகைமப்பா ைடயவன், 
 
    207-8. நின்ேனா  உண்ட ம் ைரவ  என்  ஆங்கு அறம் ைணயாக ேதற்றி - நீ 
இ ைகயினாேல யான்உண்ட ம் உயர்ந்தெதன்  ெசால்  அப்ெபா  இல்லறம் 
தங்கைளக்கைரேயற் வதாகத் ெதளிவித் . 
    ஓ  ஆலாக்குக. 
    ------------ 
        # "அறாஅ யாண ரகன்றைலப் ேப ர்ச், சா " (ெபா ந. 1 - 2) 
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    ------- 
 
    208-10. பிறங்கு மைல மீமிைச கட ள் வாழ்த்தி ைகெதா  ஏ  வஞ்சினம் 
வாய்ைமயின் ேதற்றி - ெபாியமைலயில் மிக உயர்ந்த இடத்ேத ைறகின்ற 

கைன ம் வாழ்த்தி வணங்கி அவன் ன்ேன இவள் மயக்க தற்குக் காரணமான 
வஞ்சினத்ைத உண்ைமயால் ெதளிவித் , 
 
    வஞ்சினம் - பிாியின் அறனல்ல  ெசய்ேதனாேவெனன் ெமாழி. ன்ேதற்றாத ன், 
ஏ வஞ்சினெமன்றார். 
 
    211. அம் தீ ெதள் நீர் கு த்த ன் ெநஞ்சு அமர்ந்  - அம்மைலயில் அழகிய இனிய 
ெதள்ளிய அ விநீைர அவன்கு க்ைகயினாேல இவள் ெநஞ்சு சூ றவிேலெபா ந்தி, 
    நீர் கு த்த ம் ஒ சூ றெவன்  ெகாள்க. 
 
    ெநஞ்சைமந்ெதன் ம் பாடம். 
 
    212-4. [அ விட ரைமந்த களி த  ணர்ச்சி, வா ாி ைற ள் வயங்கிேயா 
ரவா ம், ம  ேசாைல யப்பகல் கழிப்பி :] வான் உாிய உைற ள் வயங்கிேயார் 
அவா ம் அ  விடர் அைமந்த  ம  ேசாைல களி  த  ணர்ச்சி அ பகல் கழிப்பி 
ஆகாயத்திடத்ேத தமக்குாிய இ ப்பிைன ைடய விளங்கிய ேதவர்வி ம் ம் அாிய 

ைழஞ்சு களினிடத்ேத ெபா ந்தின மிக்க ேசாைலயிேல களி கூட் ன கூட்டத்ைத 
அன்ைறப் பகற்ெபா ெதல்லாம் ேபாக்கி, 
    உாிய உைற ள் : விகாரம். 
 
    உண்ைமெசப் ங்கிளவி கூறினாள். 
 
    215-6. [எல்ைல ெசல்ல ேவ ர் பிைறஞ்சிப், பல்கதிர் மண் லங் கல்ேசர்  மைறய :] 
பல் கதிர் மண் லம் ஏழ் ஊர்  எல்ைல ெசல்ல இைறஞ்சி கல் ேசர்  மைறய - 
பலகிரணங்கைள ைடய ஞாயி  ஏ  குதிைர ண்ட ேதைரேயறிப் பகற்ெபா  
ேபாம்ப  தாழ்ந்  அத்த கிாிையச்ேசர்ந்  மைறைகயினாேல, 
 
    217. மான் கணம் மரம் தல் தல் ெதவிட்ட - மான்திரள் மரத்த களிேல திரள, 
 
    ெதவிட்டல் - அைசயி த மாம். 
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    217-8. ஆன் கணம் கன்  பயிர் குரல மன்  நிைற குதர - பசுவி ைடய திரள் 
கன் கைளயைழக்குங் குரைல ைடயவாய் மன் கள் நிைறயப் குதைலச்ெசய்ய, 
 
    219-20. ஏங்கு வயிர் இைசய ெகா  வாய் அன்றில் ஓங்கு இ  ெபண்ைண அகம் 
மடல் அகவ - ஊ கின்ற ெகாம் ேபான்ற ஓைசைய ைடய வைளந்த வாைய ைடய 
அன்றில் உய ம் ெபாிய பைனயில் உள் மட ேலயி ந்  ேபட்ைடயைழக்க, 
 
    221. பாம்  மணி உமிழ - #பாம்  தான்ேமய்தல் காரணமாகத் தன்னிடத்  
மாணிக்கத்ைத ஈன, 
 
    221-2. [பல்வயிற் ேகாவல, @ராம்பலந் தீங்குழற் ெறள்விளி பயிற்ற :] ேகாவலர் பல் 
வயின் ஆம்பல் அம் தீ குழல் ெதள் விளி பயிற்ற - இைடயர் பல இடங்களி ம் நின்  § 
ஆம்பெலன் ம் பண்ணிைன ைடய அழகிய இனிய குழ டத் த் ெதளிந்த 
ஓைசையப் பலகா  ெம ப்ப, 
 
    223. ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்  விட - ஆம்ப ன  அழகிய இதழ்கள் தைளயவிழ, 
 
    223 - 5. [வளமைனப், ந்ெதா  மகளிர் சுடர்தைலக் ெகா வி, யந்தி யந்தண ரயர :] 
    அந்தணர் அந்தி அயர - பார்ப்பார் அந்திக்காலத் ச் ெசய் ந் ெதாழில்கைள நிகழ்த்த, 
    வளம் மைன  ெதா  மகளிர் சுடர் தைல ெகா வி அந்தி அயர - 
ெசல்வத்ைத ைடய மைனகளிற் ெபா ெபற்ற ெதா யிைன ைடய மகளிர் 
விளக்ைக அவ்விடத்ேதெகா த்தி அந்திக்காலத்திற் ெறாழிைல நிகழ்த்த, 
 
    225-6. கானவர் விண் ேதாய் பணைவ மிைச ெஞகிழி ெபாத்த - 
அக்காட் ல்வாழ்வார் விண்னணத்தீண் கின்ற பரணின்ேமேல தீக்கைட ேகாலாேல 
ெந ப்ைபப்பிறப்பித்  எாிப்ப, 
    --------------- 
        # "அரா........உமிழ்ந்த, ேமய்மணிவிளக்கின்" (அகநா. 72:14-5) என்பதன் 
உைரயில், 'ேமய் மணி - ேமய்தல் காரணமாக உமிழ்ந்த மணி ; விளக்கின் - 
அ ேவவிளக்காக' என்  அதன் உைரயாசிாியர் எ தியி த்த ம் இச்ெசய்திைய 

ணர்த் ம். 
        @ ஆம்பலந் தீங்குழெலன்பதற்கு இங்ேக உைர கூறியவாேற, "ஆம்பற்குழல்" 
(க த். 108:62) என்பதற்கு, 'ஆம்பெலன் ம் பண்ைண ைடய குழலாேல' என் ம், 
"ைப ள்ெச யாம்ப ம்" (சீவக. 1314) என்றவிடத் , 'ஆம்பல்-ஆம்பற்பண்ைண ைடய 
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குழல்' என் ம் இவ் ைரயாசிாியர் எ வர்; "ஆம்பலந் தீங்குழல் ேகாளாேமா" (சிலப். 
17 : "பாம் ") என்றவிடத் , அ ம்பத ைர யாசிாியர், 'ஆம்பன் தலானைவ 
சிலக வி ; ஆம்பல் - பண் மாம் : 'ெமாழியாம்பல் வாயாம்பல் த்தாம்பல்' என்  
ெசால் வர் பண் க்கு' என் ம், அ யார்க்கு நல்லார், ஆம்பற்பண்ெணன்பாைர 
ம த்  ெவண்கலத்தால் கு தவ வாக அைணசுபண்ணிச் ெசறித்த குழெலன் ம் 
எ வர். 
 
        § ஆம்பெலன் ம் பண் : "ஆம்பல்- ஆம்பெலன் ம் பண்" (சீவக. 1662, ந.) 
    --------- 
 
    227. வானம் மா மைல வாய் சூழ்  க ப்ப - ேமகம் ெபாிய மைலயிடத்ைதச்சூழ்ந்  
க ப்ப, 
 
    227-8. கானம் கல் என்  இரட்ட - காட் ள்ள விலங்குகெளல்லாம் 
கல்ெலன் ேமாைசைய ைடயவாய் ஒன்றற்ெகன்  மாறிக் கூப்பிட, 
 
    கானம் : ஆகுெபயர். 
 
    228. ள் இனம் ஒ ப்ப - பறைவகள் குடம்ைபக்கண்ேணநின்  
ஆரவாாிக்ைகயினாேல, 
 
    229-30. [#சிைனஇய ேவந்தன் ெசல்சமங் க ப்பத், ைனஇய மாைல ன் தல், 
கா உ :] 
    ெதவிட்டப் (217) குதர (218) அகவ (220) உமிழப் (221) பயிற்றக் (222) கூம் விட 
(223) அயரப் (225) ெபாத்தக் (226) க ப்ப (227) இரட்ட ஒ ப்பச் (228) 
ெசல்லமங்க ப்ப (229) மாைல ன் தல் கண்  (230) என க்க. 
 
    இவ்ெவச்சங்கள் எதிர்கால ணர்த்தின, "நிலெனா ங்கு மயங்குத ன்ெறன 
ெமாழிப" (ெதால். அகத்திைண. சூ. 12) எனேவ கால மிரண்  மயங்குெமன்ற ற் 
குறிஞ்சியின் மாைலக்காலங் கூறினார். 
 
    231-4. [ேநாிைற ன்ைக பற்றி மர்தர, நாடறி நன்மண மயர்கஞ் சின்னாட், கலங்க 
ேலாம் மி னிலங்கிைழ யீெரன, ர நன்ெமாழி தீரக் கூறி :] 
    இலங்கிைழயீர் - விளங்குகின்ற ணிைன ைடயீர், 
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    மர் ேநர் இைற ன்ைக பற்றி தர நா  அறி நல் நல் மணம் அயர்கம்- 

ம் ைடயசுற்றத்தார் ம  ேநாிய இைறயிைன ைடய ன்ைக ையப்பி த்  
எமக்குத்தர நாட் ள்ளாெரல்லாமறி ம் நன்றாகிய க யாணத்திைனப் பின்  
நிகழ்த் ேவார் ; 
 
    சில நாள் கலங்கள் ஓம் மின் - என ஈரம் நல் ெமாழி தீர கூறி - யாம் 
இக்களெவா க்கத்தாற்ெப ம் ேபாின்பம்ெப தற்குச் சிறி  நாள் இங்ஙனம் 
ஒ காநின்ேறெமன்  ெநஞ்சு கலங்குதைலப் பா காப்பீராகெவன்  
அ ைடத்தாகிய நல்லவார்த்ைதைய இவள்ெநஞ்சில் வ த்தம் தீ ம்ப  ெசால் , 
 
    235. @ ைண ணர் ஏற்றின் எம்ெமா  வந்  - ஆைவப் ணர்ந்த ஏ ேபாேல 
விடாமல் எம் டேன கூடவந் , 
    --------- 
        # இதற்கு உைர கிைடத்தில  : சிைனஇய - ேகாபித்த. சமம் - ேபார். ைனஇய -
விைரந்த. 
        @ 135-6-ஆம் அ களின் உைரையப்பார்க்க. 
    -------- 
 
    236 - 7. ஞ்சா ழவின்  ஊர் வாயில் உண் ைற நி த்  ெபயர்ந்தனன் - 
ஓைசைய ஒ கா ம் அறாத ழவிைன ைடய பைழய நம் ர் வாச ல் பல ம் 
நீ ண் ந் ைறயிேல எம்ைமநி த்தி மீண் ேபானான் ; 
 
    இதனால் ேவட்ைக ைரத்தல் கூறினாள். 
 
    237-9. அதன் ெகாண்  அன்ைற அன்ன வி ப்ேபா  என் ம் இரவரல் மாைலயன் - 
அப் ணர்ச்சிெதாடங்கி அம் தனாள்ேபான்ற வி ப்பத்ேதாேட எந்நா ம் 
இர க்குறியிேல வ தைலத் தனக்கு இயல் பாக ைடயவன் ; 
 
    ஏகாரம் : ஈற்றைச. 
 
    239-41. வ  ேதா ம் #காவலர் க கி ம் கதம் நாய் குைரப்பி ம் நீ யில் எழி ம் 
நில  ெவளிப்ப ம் - அங்ஙனம் வ ம்ேபா ெதல்லாம் ஊர்காவலர் க கிக் 
காத்தாராயி ம் ேகாபத்ைத ைடய நாய் குைரத்தாயி ம் நீ யி ணர்ந்தாயாயி ம் 
நில  ெவளியாக எறித்ததாயி ம், 
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    242. ேவய் ைர ெமல் ேதாள் இன் யில் ெபறாஅன் (243) - ங்கிைலெயாத்த 
ெமல் ய ேதாளிற்ெப ம் இனிய யிைலப் ெபறா  ேபாவன் ; 
 
    243. ெபயாி ம் னியல் உறாஅன் - யாங்கள் @குறியல்லதைனக் குறியாகக்க திச் 
ெசல்லாநின்  மீண்  மைனயிடத்ேத கி ம் அதற்கு ெவ த்தைலச் ெசய்யான் ; 
    -------- 
        # காவலர் க குதல், கதநாய்குைரத்தல், தாய் யிலாைம, நில  ெவளிப்படல் 

த யவற்ைற, "காணாவைகயிற் ெபா நனி யிகப்பின்" நிக ம் தைலவிக்குாிய 
கிளவி ள் (கள . சூ. 16) ெதால்காப்பியனா ம், வைரதல் ேவட்ைகப் ெபா ளதாகிய, 
காப் ச்சிைற மிக்க ைகய கிளவி ள் (சூ.30) களவியலாசிாிய ம், 
வைர கடாதற்பகுதியிற் காப்பிைடயீட் ற் ைகய  கிளவி ள் 
தமிழ்ெநறிவிளக்கவாசிாிய ம், காப் மிகுதிெசால்  வர விலக்குவித்தலாகிய 
ைகய கிளவி ள் ஒ பைழயஇலக்கண ைரயாசிாிய ம், இர க்குறியிைடயீட் ல் 
தைலவன் வ ந்ெதாழிற் க ைமக்குப் ெபா ந் வனெவன (சூ. 161) நாற்கவிராச 
நம்பி ம் அடக்குவர். இத் ைறகள் ஒ ங்ேக வந்ததற்கு அவ ட் சிலர்காட் ம் 
உதாரணங்க ட் கீழ்வ வன இங்ேக பயன்ப வன ; யாேய யின்மறந் தனேள 
யாயி ம், நா   நனி ஞ் சலேவ, காவல ரதனி ந் யிலார் யி ம், ஆய்கதிர் 
மதியநின் றல ம், யாவ தாங்ெகா ேலந்திைழ நிைலேய" (ெபா ளியல்) ; "ஊர் யி  
னாய் யிலா ெவாண்ெடா  ர்காக்கும், ேபர் யி  மாெறா காற் ெபற்றா ம் - 
ேநர் யிலாள், அன்ைன ெந நிலா வல் ம் பகலாகும், என்ைன வ வ நீ யீங்கு" 
(கிளவித் ெதளி ) 
        @ இதைனக் குறிபிைழத்தெலன் ம், அல்லகுறிப்ப தெலன் ம் கூ வர். 
    -------- 
 
    244. இளைமயின் இகந்தன் ம் இலேன - அவன்றான் இளைமப் ப வத்ைதக் 
கடந்த மிலன் ; 
 
    244-5. [வளைமயிற், றன்னிைல தீர்ந்தன்  மிலேன :] வளைமயின் என் ம் (242) 
தன் நிைல தீர்ந்தன் ம் இலேன - நற்குணங்கைளத் திாித்தற்குாிய 
#ெசல்வச்ெச க்கான் எந்நா ம் தன்குலத்திற்குாிய நற் குணங்களின் நீங்கிய மிலன் ; 
 
    ஏகாரங்கள் : ஈற்றைச. 
 



 54

    245-6. ெகான் ஊர் மாயம் வரவின் இயல்  நிைனஇ ேதற்றி - @அலர் 
த யவற்றான் அச்சத்ைத ைடய இவ் ாின்கண்ேண தனக்குப் ெபாய்யாயி க்கின்ற 

இர க்குறியிேல கூ தற்கு வ கின்ற வரவின  தன்ைமைய இஃ  ஒ க்கமன்ெறன்  
நிைனத்  அவன் வைரந்  ெகாள்ள இல்லறநிகழ்த் தேல நல்ெலா க்கெமன்  

ணிைகயினாேல, 
 
    247-8. [நீெரறி மலாிற் சாஅயிதழ் ேசாரா, ாிய க மிவள் ெப மதர் 
மைழக்கண் :] இவள் ெப  மதர் மைழ கண் நீர் எறி மலாின் சாஅய் இதழ் ேசாரா ஈாிய 
க ம் - இவ ைடய ெபாிய மதர்த்த குளிர்ந்த கண்கள் ெப ந் ளி 
எறிந் ெபய்தமலர்ேபாேல அழகு ெகட்  இைமேசார்ந்  ஈரத்திைன ைடயவாய்க் 
கலங்காநிற்கும் ; 
 
    249-61. [ஆகத் தாிப்பனி ைறப்ப நா ம், வைலப்ப மஞ்ைஞயி னலஞ்ெசலச் 
சாஅய், நிைனத்ெதா ங் க மா வேள கங்கு, லைளச் ெசறி ைவ  மாளி  

ளிய ம், ழற்ேகாட் டாமான் கல்வி ங் களி ம், வ யிற் றப் ம் வன்கண் 
ெவஞ்சினத், ஞ் சூ  மிைரேத ரராவ , ெமா ங்கி ங் குட்டத் த ஞ்சுழி 
வழங்குங், ெகா ந்தாண் தைல  மிடங்க ங் கரா , ழி  மி க்கு ழ  ட்ட ம், 
ப ம் பாந்த  ளப்படப் பிற ம், வ வின் வழாஅ வி மமவர், கு மைல விடரக 

ைடயவா ெலனேவ :] 
    --------- 
        # "அறநி ரம்பிய வ ைட ய ந்தவர்க் ேக ம், ெபறல ந்தி ப் ெபற்றபின் 
சிந்தைன பிறிதாம்" (கம்ப. மந்தைர. 70) ; "ெசல்வம்வந் ற்ற காைலத் ெதய்வ ஞ் 
சிறி  ேபணார், ெசால்வன வறிந்  ெசால்லார் சுற்ற ந் ைண  ேநாக்கார், 
ெவல்வேத நிைனவ தல்லாம் ெவம் பைக வ ெதன் ெறண்ணார், வல்விைன விைள  
ேமாரார் மண்ணின்ேமல் வா  மாந்தர்" (வி - பா. கி ட் னன். 143) 
        @ அலர் - பலரறிந் கூ ம்பழிெமாழி ; "அலெரன்ப  இன்னா ெனா  
இன்னாளிைடய ேபா ம் பட்டெதன விளங்கச் ெசால்  நிற்ப " (இைற. சூ. 22, 
உைர) 
    --------- 
 
    இவள் நிைனத்ெதா ம் (251) வைல ப  மஞ்ைஞயின் நலம் ெசல சாஅய் (250) அாி 
பனி நா ம் ஆகத்  உைறப்ப (249) க ம் (251) - இவள் அங்ஙனம் கண் 
அ கின்றதற்கு ேமேல அவர்வ கின்ற மைல இ ம்ைப ைடயவாயி க்குெமன்  
நிைனக்குந்ேதா ம் வைலயில் அகப் பட்டமயில்ேபாேல தன்னலம்ேபாம்ப  கிக் 
கண்ணில் அாித்  ழ்கின்றநீர் நாள்ேதா ம் மார்பிேல ளிப்பக் கலங்காநிற்கும் ; 
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    கங்குல் (251) - இராக்காலத் , 
 
    அைள ெசறி உ ைவ ம் (252) - ைழஞ்சிடத்திேல ெசறி ம் க ம், 
    யாளி ம் (252) - யாளிக ம், உளிய ம் (252) - கர ம், 
 
    ழல் ேகா  ஆமான் கல்வி ம் (253) - உள் ப்ெபாய்யான ெகாம்ைப ைடய 
ஆமானிேல ம், களி ம் (253) - யாைன ம், 
 
    வ யின் #தப் ம் வன்கண் ெவ சினத்  (254) உ ம் (255) - வ யினாற்ெக க்கும் 
த கண்ைமைய ைடத்தாகிய ெவவ்விய சினத்ைத ைடய உ ேம ம், 
    சூ ம் (255) - ெகா ந்ெதய்வ ம், இைர ேதர் அரவ ம் (255) - இைர ேத த்திாி ம் 
பாம் ம், 
 
    ஒ ங்கு இ  குட்டத்  அ  சுழி வழங்கும் (256) ெகா  தாள் தைல ம் இடங்க ம் 
கரா ம் (257) - ைடபட்ட காிய ஆழத்திடத் ப் ேபாதற்காிய சுழியிடத்ேத திாி ம் 
வைளந்த தாைள ைடய தைல ம் இடங்க ம் கரா ம், 
 
    இைவ ன் ம் சாதிவிேசடம். 
    ழி ம் (248) - வழிபறிப்பார் ெகான்  குவிக்குமிடங்க ம், 
    @ ழில் ெகா ப்பிணக்ெகன்பா ளர். 
    இ க்கும் (258) - வ க்குநில ம், 
 
    ஊழ் அ  ட்ட ம் (258) - ைறய ப்பாடாய்ப் பின்  வழி ட்டாயி க்கும் 
இடங்க ம், §ப ம் (259) - பிசாசும், பாந்த ம் (259) - ெப ம்பாம் ம், 
 
    உளப்பட பிற ம் (259) வ வின் வழாஅ வி மம் (260) - உ ைவ தலாக 
எண்ணப்பட்ட இைவெயல்லா ட்பட ேவ ம் தப் ஞ் ெசய ற் றப்பாத 
இ ம்ைபத வனவற்ைற, வி மஞ்ெசய்வனவற்ைற வி மெமன்றார் ; இஃ  
ஆகுெபயர். 
    ---------- 
        # தப்பல் - ெகால் தல் : ெப ம்பாண். 42 - 3, ந. குறிப் ைரையப் பார்க்க. 
        @ ழிற்ெகா  : சீவக. 196, ந ; . ெவ. 321. 
        § கு ந். 180 : 1. 



 56

    --------- 
 
    அவர் (260) கு  மைல விடர் அகம் உைடய ஆல் என (261) - தைலவ ைடய 
கிைளைய ைடத்தாகிய மைலயின் ைழஞ்சிடம் உைடயவாயி க்குெமன் . 
 
    அன்னாய் வாழி ; அன்னாய் யான் கூ கின்றதைன வி ம் வாயாக (1) ; நீ ம் 
எய்யா ைமயைலயாகி வ ந் தி (8) ; இவ ம் (26) ஏைன ல கத் ம் 
இையவதாெலனக்கூறி (24) ெம ம் (26) ; யா ம் (29) சான்ேறார்ேபால (28) 
வ ந்தாநின்ேறன் (29) ; எண்ணா  (31) எமிேயம் ணிந்த அ விைன (32) 
நிகழ்ந்தவண்ணம் நீ ணரச் (33) ெசப் தைல யைமந்ேதன் ; அ ேகட்கச் சினவாதீேமா 
(34) ; திைனயிற் ப ள்ேளாப்பி (38) வ தியெரன நீ ேபாகவி ைகயினாேல (39) 
யாங்க ம் ேபாய் இதணேமறிக் (41) கிளிக மரபினவற்ைறவாங்கி (44) ஒட் க் (101) 
ெகாண் ப் (50) ெபாழிந்ெதன (53) ெந ங்ேகாட் ழித ந் ெதண்ணீ (54) ர வி (55) 
யா ப் (56) பாய்சுைனகுைட ழிப் (57) பாயம் பா க் (58) கூந்தைலப்பிழிவனந் வாிச் 
(60) சிவந்தகண்ேணமாய் (61) ம வனம கிப் (97) பேரரம் ழகுடேன (96) காந்தள் 

த யவற்ைற ம் பிறவற்ைற ம் (62 - 95) பாைறயிேல குவித் த் (98) ெதள்விளி 
பயிற்றி (100) ஒப்பி ம் (101) தைழைதஇ உ த் க் (102) ேகாைதைய (103) 

ச்சியிேல கட் ச் (104) ெசயைலத் (105) தண்ணிழ ேல யி ந் தனமாக (106), 
குன் ெக நாடனாகிய எம்ெப விறல் (199) அணி ெபற வந்  (136) இைளயீர், 
இறந்த (141) ெக தி ைடேயெனன்றனன் ; அதெனதிர் (142) ெசால்ேலமாத ற் 
கலங்கி (143) ெமல் யலீர், ெசால்ல ம்பழிேயாெவனச்ெசால்  (145) ஓச்சி (150) 
அவித் ச் (151) ெசால்லற் பாணிநின்றனனாக (152), ேவழம் எதிர் த ைகயினாேல 
(165) விைரந்தவற்ெபா ந்தி (168) ந ங்காநிற்கப் (169) பகழிையவாங்கி (170) அணி 

கத்த த்த ன் (171), அ  றங்ெகா த்தபின் (174) க ழிபாய்த ன் (178) 
வாைழயின ங்கினமாக, அ கண்  ெப ந்தைக (179) எ த்  அஞ்சேலாம்ெபனச் 
ெசால்  (181) நீவி நிைனந்  (182) என் கேநாக்கி நக்கனன் (183) ; அவ்வழி 
நா ம் உட்கும் அைட த ைகயினாேல (184) இவள் நீங்க ம் விடானாய் (185) 
அந்நிைல (183) யங்க ன், அவ்வழி (186) இவ ள்ளத்தன்ைம உள்ளினனாய் 
அதைன ட்ெகாண்  (200) வி ந் ண்ெடஞ்சிய மிச்சிைல (206) நீ இ ைகயினாேல 
யா ண்ட ம் ைரவெதன்  ெசால் த் (207) ேதற்றிப் (208) ெப ந்தைக (206) 
கட ம் வாழ்த்திக் ைகெதா  (209) வஞ்சினம் வாய்ைமயிற் ேறற்றித் (210) 
ெதண்ணீர்கு த்த ன் ெநஞ்சமர்ந்  (211) ேசாைலயிேல (214) 
களி த ணர்ச்சிையக் (212) கழிப்பி (214) மண் லம் மைறைகயினாேல (216) 
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மாைல ன் தல்கண்  (230) இலங்கிைழயீர், கலங்கேலாம் மிெனன (233) 
ஈரநன்ெமாழி கூறி (234) எம்ெமா  வந்  (235) உண் ைற நி த் ப் ெபயர்ந்தனன் ; 
அதற்ெகாண்  (237) என் ம் (238) இரவில் வ மாைலயன் ; வ ேதா ம் (239) 
க கி ம் குைரப்பி ம் (240) யிெலழி ம் ெவளிப்ப ம் (241) இன் யில் (242) 
ெபறாமற் ேபாவன் (243) ; அ ேவயன்றிப் ெபயாி ம் னிய றான் (243) ; 
இகந்தன் மிலன் (244) ; என் ம் (242) தீர்ந் தன் மிலாதவன் (245) 
மாயவரவினியல் நிைனந்  ேதற் ைகயினாேல (246) இவள்க ம் (248) ; 
அங்ஙனம் அ கின்றதற்குேமேல அவர் வ கின்ற (260) கு மைலவிடரகம் (261) 
வி மம் (260) உைடயெவன (261) நிைன ந்ேதா ம் (251) சாஅய் (250) உைறப்பக் 
(249) கலங்கா நிற்கும் (251) ; இ காண் நல்விைன நிகழ்ந்தவண்ணெமன்றாெளன 
விைன க்க. 
 
    ஆாியவரசன் பிரகத்தைனத் தமிழறிவித்தற்குக் கபிலர் பா ய குறிஞ்சிப் பாட் ற்கு 
ம ைர ஆசிாியர் பாரத் வாசி நச்சினார்க்கினியர் ெசய்த ைர ற்றிற் . 
    -------------   
 
        ெவண்பா 
 
        நின்குற்ற மில்ைல நிைரெதா ம் பண் ைடயள் 
        என்குற்றம் யா  ணர்கேலன் - ெபான்குற் 
        ற வி ெகாழிக்கு மணிமைல நாடன் 
        ெதாி ங்காற் றீய திலன் 1 
 
        ஆற்றல்சால் ேகள்வி யறம்ெபா  ளின்பத்ைதப் 
        ேபாற்றிப் ைனந்த ெபா ளிற்ேற - ேதற்ற 
        மைறேயார் மணெமட்  ைனந்தா மணத்திற் 
        குைறயாக் #குறிஞ்சிக் குணம். 2 
        ------ 
        # குறிஞ்சிெயன்ற  இந்த ைல. 
        ----------- 
 
 


