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ைண
க ைர

ப் பிரபந்தங்கள் இந்த நாட்
ள்ள இலக்கிய ெமாழிகள் எல்லாவற்றி ம்
உண் . தமிழ்ப்பிரபந்தங்களில் ஏைனயைவ ெப ம்பா ம் தமி க்ேக
உாியனவாயி ப்பத் ைதமாத்திரம் எல்லாெமாழிப் லவர்க ம் தம்
ெசய் ட் றத்ைதக் காட் வதற்குாிய கவனாக ேமற்ெகாண்டைம அப்பிரபந்தத்தின்
சிறப்ைபப் லப்ப த் ம். காளிதாஸ மகாகவி பா ய ேமகஸந்ேதசம் ஒ
ேமகவி
ேத. அதைனப் பின்பற்றி ற் க்கணக்கான காவியங்கள் வடெமாழியில்
எ ந் ள்ளன.
ல்கள் இ வைகப்ப ம். தைலவிையப் பிாிந் ெசன்ற தைலவன்
அவள்பால் வி ப்ப ஒ வைக; தைலவன அ ள் ேவண் த் தைலவி வி ப்ப
ஒ வைக. தமிழில் இைவயிரண் ம் க ெவண்பாவால் அைமக்கப்ப ம்.
லவர்கள் கட ளர் மீ ம், ஆசிாியர் மீ ம், உபகாாிகள்மீ ம் பா ய
ப்பிரபந்தங்கள் பலவாகும். தாகச் ெச த்தப்ப ம் ெபா ள் உயர்திைணயாக ம்
அஃறிைணயாக ம் இ க்கும். அஃறிைணப்ெபா ள்கள்
ெசன் வ ம்
ஆற்ற ைடயனவல்லவாயி ம் காமமயக்கத்தால் அவற்றிற்கு அவ்வாற்றல்
இ ப்ப ேபாலப் பாவித் உைரப்பதாகச் ெசய் ள் ெசய்வ
லவர் மர .
இவ்வா ெபா ள்கைளத்
வி ம் ெசய்திையச் ெசால் ம் ெசய் ட்கள் தமிழில்
ெதான் ெதாட் வித் வான்களாற் பாடப்ெபற் ள்ளன. தனிப்பிரபந்தமாக
வழங்குதல் பிற்காலத்தில் உண்டானெதன்ேற ேதாற் கின்ற .
ப்ெபா ள்கள் பத்ெதன்ப பைழய வைரயைற;
"இயம் கின்ற காலத் ெதகினமயில் கிள்ைள
பயம்ெப ேம கம் ைவ பாங்கி-நயந்தகுயில்
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ேபைதெநஞ்சந் ெதன்றல் பிரமரமீ ைரந் ேம
ைரத் வாங்குந் ெதாைட"
என் ம் இரத்தினச் சு க்கச் ெசய் ளில் அப்பத்ைத ம் காணலாம். லவர்கள்
இயற்றி ள்ள
ப்பிரபந்தங்கைள ஆராயின் இவ்வைரயைறக்கு மிஞ்சிய
பலெபா ள்கள்
ப்ெபா ள்களாகச் ெசய் ட்கு உத வைதக் காணலாம்.
வித் வான்கள் தத்தம் க த் க்கும் கற்பைனக்கும் ஏற்ற ெபா ள்கைளத்
வி வதாக அைமப்பேத வழக்கமாக இ க்கின்ற .
ஒ வைரப் கழ்ந் பா வதற்குத்
ப்பிரபந்தங்கைளப் லவர்கள்
பயன்ப த் வைதப்ேபால், இகழ்ந் பா வதற்கும் இப்பிரபந்தம் ஒ
க வியாவ ண் . மிதிைலப்பட் க் கவிராயர்க ள் ஒ வர் தமக்கு இைட
ஒ வர்மீ ”க ைதவி
” என் ஒ பிரபந்தம் இயற்றி ள்ளார். அத்
வைசப்பிரபந்தம்.

ெசய்த
ஒ

பாட் ைடத்தைலவ க்கு ஏற்ற ெபா ைளத்
வி த ம் லவர் தம்
வி ப்பத்திற்குாிய ெபா ைளத்
வி வதாக அைமத்த ம் வழக்கம்.
ைகயிைலவி
என் ம் இ சீனிச்சர்க்கைரப் லவெரன்பவரால்
பழனிமைலயிற் ேகாயில் ெகாண்ெட ந்த ளி ள்ள
பாலசுப்பிரமணியக்
கட ள்மீ இயற்றப்ெபற்ற ; ஒ தைலவி ைகயிைலைய அக்கட ள்பால்
த ப் வதாக அைமந்த . இ 59 கண்ணிகைள உைடய . இத் தில்
ைகயிைலயின் ெப ைமகேள தல் 53 கண்ணிகளில் ெசால்லப்ப கின்றன.
வி ம் ெசய்தி ஏைனய ஆ கண்ணிகளிற் சு க்கமாக அைமந் ள்ள . இதனால்
இைதப்பா ய லவர் ைகயிைலையச் சிறப்பிப்பதற்காகேவ இதைனப்
பா யி க்கேவண் ெமன் ெதாிகின்ற .
பாட் ைடத் தைலவரான பழனியாண்டவ க்குப் ைகயிைலச் சு ட்
நிேவதன ண்ெடன் சிலர் ெசால்லக் ேகட்ட ண் . விரா மைலயில் அத்தைகய
நிேவதன ண்ெடன் ெதாிகின்ற . இந்தப் லவ க்கும் ைகயிைல ேபா ம்
வழக்கம் இ க்கலாம். இந்த இைய கேள இந்தப் பிரபந்தத்ைதப் பா வதற்கு
காரணமாக இ ந்தன ேபா ம். ைகயிைல மிகுதியாகப் பயிாிடப்ப கின்ற இடங்கள்
சூழ்ந்த பழனிக்கு அ கில் வசித்த உபகாாி ஒ வர் ேகட் க்ெகாள்ள இயற்றியதாகக்
கூறப்ப வ ம் உண் .
இதன் ஆசிாியராகிய சீனிச்சர்க்கைரப் லவெரன்பவர் பரம்பைரப் லைம வாய்ந்த
கு ம்பத்தில் உதித்தவர். இராமநாத ரம் ஸம் தான வித் வானாக விளங்கிய
சர்க்கைரப் லவாின் குமாரர்; ம ரகிாிக்ேகாைவ இயற்றிய சாந் ப் லவாின்
தம்பியார். இவ ைடய காலம் 18-ஆம் ற்றாண் ன் பிற்பகுதி ம் 19-ஆம்
ற்றாண் ன் ற்பகுதி மாகும். இவர் தி ச்ெசந் ர்ப் பரணிெயன ேவெறா
பிரபந்த ம் இயற்றினெரன் கூ வர்.
இப்பிரபந்தத்தில் ைகயிைலயின் ெப ைம ம், ைகயிைலயினாற் ெசய்யப்ப ம்
சு ட் , சாராயம், ெபா என் ம் ெபா ள்கைளப்பற்றிய பாராட் ம் காணப்ப ம்.
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ைகயிைலக்குத் தி மா ம், சிவெப மா ம், பிரமேதவ ம், தமி ம்,
கக்கட
ம்
சிேலைடவைகயில் உவைம கூறப்ப கின்றனர். ைகயிைலயின் கார ம், பித்தந்த ம்
இயல் ம், மலர் வித் என்பவற்ைற ைடைம ம், பாடஞ் ெசய்யப்ப
ம், தாகத்ைதத்
தீர்க்க உத த ம், வியாபாரத்தால் லாபம் உண்டாக்குத ம் அங்கங்ேக
ெசால்லப்ப ம்.
தமி க்கும் ைகயிைலக்கும் சிேலைடயைமந்த பகுதியில் ேகாைவ, வளமடல்,
சந்தப்பா, பரணி என்பன குறிக்கப் ெப கின்றன.
ைகயிைலயின் வரலாறாக இப்பிரபந்தத்திேல கூறப்ப ம் கற்பைனக் கைத
வ மா :-ஒ
ைற ம் ர்த்திக க்குள்ேள ஒ வழக்கு உண்டாயிற் . அதைனத்
தீர்த் க்ெகாள் ம்ெபா ட் அவர்கள் ேதவர்கள் கூ
ள்ள சைபக்குச் ெசன் தம்
வழக்ைக எ த் ைரத்தனர். ேதவர்கள் அவற்ைறக் ேகட்டபின், "உங்கள்
வியவகாரத்ைதப் பிறகு கவனித் க்ெகாள்ேவாம்" என் ெசால் அம் வர்களிடத் ம்
வில்வம், தி த் ழாய், ைகயிைல என் ம் இவற்ைறக் ெகா த் இவற்ைற ம நாள்
ெகாண் வரச் ெசால் ய ப்பினர்.
அவர்கள் வ ம் அங்ஙனேம ெசன்றனர். சிவெப மான் பாற்
ெகா த்தபத்திரமாகிய வில்வத்ைதக் கங்ைகயின் அைல ெகாண் ேபாயிற் ;
தி மா டம் ெகா த்த தி த் ழாையப் பாற்கட
ள்ள அைல ெகாண் ேபாயிற் .
பிரமேதவர் தாம் ெபற்ற ைகயிைலையத் தம் நாவி ள்ள கைலமகளிடத்தில்
ெகா த் ைவத்தி ந்தார்.
ம நாள் வ ம் விண்ணவர் சைபக்கு வந்தேபா ேதவர்கள், " ன்ேன நாம்
ெகா த்தபத்திரங்கைளக் ெகா ங்கள்" என் கூறேவ சிவெப மா ம் தி மா ம்
விழித்தனர்; "எங்கள் பத்திரங்கள் ேபாயின" என் அவர்கள் கூறினர். அ கண்
மகிழ்ச்சி ற்ற பிரமேதவர் கைலமகளிடத்தி
ந்
ைகயிைலைய வாங்கி, "இேதா,
எனக்கு அளித்த பத்திரம்" என்
ன் ைவத் , "மற்றவர்கள் பத்திரங்கள் ேபாயின;
என் ைடய ேபாைகயிைல" என் கூறினார். அவர் கூற்றில் ைகயிைலெயன்பதன்
ம உவாகிய ேபாைகயிைலெயன் ம் ெபயர் ேதாற்றிய ; பிரமேதவாிடமி ந்
ந வாமல் அவ க்கு உாிதயதானைமயின் அதைனப் பிரம்ம பத்திரம் என் யாவ ம்
அன்
தல் வழங்கலாயினர். பிரமேதவர் தாம் கூறிய வழக்கில் ெவற்றிெபற்றனர்.
ஏைன இ வ ம்தம் வழக்கிழந்தனர்.
ைகயிைலையப் பற்றி நம் நாட் ல் பல ேவ கற்பைனக் கைதகள்
வழங்கிவ கின்றன. அவற் ள் ஒன்ைற இப் லவர் இப்பிரபந்தத்தில் அைமத்தார்.
ைகயிைலச் சு ட்ைடப் பற்றிய ெசய்திகளாக இதில்வ வன: ைக ைடய ,
தம்பம் ேபால்வ , அனேலந் வ , னியிற் சாம்பைல ைடய ; ஆகாயம் சு ட் ப்
ைகேபால இ ப்பதால் இைறவன் ஆகாயேம தி ேமனியாக ஆனாெரன்பர்.
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"கற் த் ெதளிந்த கனபரபல வான்க
சுற் க்கு ளாவெதன்ன சூழ்ச்சிேயா"
என்ப

சு ட்ைட நிைனந்

ைகயிைலக்காம் என்ப

ன்

பாராட் ய .
வழக்கு; அதைனயைமத் ,

''தாம் ல நா க்குச் சாரம தா
ன்றன்
காம்பி லடக்கமன்ேறா கட்டழகா"
என்

இவ்வாசிாியர் கழ்கின்றார்.

ைகயிைலயினால் ெசய்யப்ப ம் ெபா யின் மகிைம,
"வாைடப் ெபா கதம்ப மானெவல்லா
சா ப் ெபா க்குச் சாி ண்ேடா"

ன்

ைடய

என்ற கண்ணியிேல ெசால்லப் ெப கின்ற .
ஒ சிட் ைகப்ெபா க்காகத் தம் நிைலைய ம் மறந் பிறைரக் ெகஞ்சும் மனிதர்
பலைர நாம் பார்க்கிேறாம். இப் லவ ம் அத்தைகேயாைரப் பார்த்தி க்கிறார்;
"ெசாற்காட் நல்ல
கார ராைர
பற்காட்ட விட்ட பழிகாரா"
என்ற கண்ணிேய அதற்கு அைடயாளம்.
ைகயிைல விைள ம் இடங்களாகக் காங்ேகயம், யாழ்ப்பாணம், அழகன்குளம்,
பரத்ைதவயல் என்பன ம், கானக்க ப்பெனன் ம் ைகயிைலச்சாதி ம் இவரால்
உணர்த்தப்ெப கின்றன. எல்லாவற்றி ம் பரத்ைத வய ல் விைள ம் ைகயிைலேய
சிறந்தெதன் இவர் கூ கின்றார்.
ைகயிைலக்கு இவ்வள சிறப் க்கூ ம் இப் வ க்கு அ
விைளயா 'ய என் ெகாள்வதிற் பிைழெயான் மில்ைல.

'தமிழ் ேபால நாவில்

ைகயிைல இந்த நாட் ற்கு வந்த திய ெபா ள். ஆயி ம் அதைனப் பாராட் ய
லவர்கள் இவைரயன்றி ேவ சில ம் உண் . அதைனப் பற்றிய தனிப்பாடல் ஒன்
வ மா :
"நாெல த் ப்
ந ேவ நரம்பி க்கும்
கா ந் தைல ங் கைடச்சாதி-ேமலாக
ஒட்
தெல த் ேமா
ன் றாெம த் ம்
விட்டாற் பரம க்கு
."
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[நாெல த் ப்
அப்ெபயாி ள்ள
ைல-கைடச்சாதி.
என் ம் இரண்ெட

ெடன்ற
ைகயிைலைய. கா ம் தைல ெமன்ற
த ம் கைட மாகிய எ த் க்கைள; அைவ ைல ெயன்பன;
தெல த் ம் ன்றாெம த் ம் விட்டால் எஞ்சி நிற்பன, ைகைல
த் க்கள்; ைகைல, சிவெப மான் இ ப்பிடம்.]

ெபா ையப்பற்றி வழங்கும் தனிப்பாடல் ஒன்

வ மா :

“ஊசிக் கழகு ைனம ங் காைம யர்ந்தபர
ேதசிக் கழகிந் திாிய மடக்க ெறாிகலன்ேசர்
ேவசிக் கழகின் னிைசபல ல்கற்ற வித்வசனர்
நாசிக் கழகு ெபா ெயனக் கூ வர் நாவலேர.”
மகாவித் வான்
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ைளயவர்க ைடய மாணாக்க ம்
கும்பேகாணம் காேலஜில் தமிழாசிாியராக இ ந்தவ மாகிய வித் வான் சி. தியாகராச
ெசட் யார் தி வாைனக்காவில் ெபா வியாபாரம் ெசய் ம் ேசாமசுந்தரம் பிள்ைள
என்பவைர ம் அவர் விற்கும் ெபா ைய ம் சிறப்பித் ஒ சமயம் ஒ ெசய் ள்
இயற்றினார். அ வ மா :
”ெகா யணி மாட ேமாங்கிக் குல சீ ராைனக் காவிற்
ப யினி ள்ளார் ெசய்த பாக்கிய மைனயான் ெசங்ைகத்
ெதா யினர் மதனன் ேசாம சுந்தரன் கைடயிற் ெசய்த
ெபா யிைனப் ேபாடா க்குப் ண்ணியஞ் ெசய்யா க்ேக.”
இவற்ைறப் ேபால ேவ
கிைடக்கவில்ைல.

ெசய் ட்க

ம் உண் . அைவ இப்ேபா

இந்தச் சி பிரபந்தைதக் கைலமகள் வாயிலாக ெவளியி வதற்கு இடமளித்த
மான் ரா. நாராயண வாமி ஐயரவர்க ைடய அன் பாராட் தற்குாிய .
’தியாகராஜ விலாசம்’
தி ேவட் சுவரன்ேபட்ைட
14-8-39
----------------------------------------------------------உ

இங்ஙனம்,
ேவ. சாமிநாைதயர்
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கணபதி

ைண

சீனிச்சர்க்கைரப் லவர் இயற்றிய
" ைகயிைல வி
"
[தி மா

க்கும் ைகயிைலக்கும் சிேலைட ]

1.

சீர்தந்த மாநிலத்திற் ெசல்வப் பயிர் தைழப்ப
நீர்தந்த பச்ைச நிறங்ெகாண்ேட- ஏர்தந்

2.

கார மைணந்
பாைர மணந்

3.

எல்லார்க்கு மாலா யிைசந் பரந்ேதாங்கிப்
பல்லா யிரவ வம் பாாித்ேத-அல்லாமல்

4.

அம் ைகயிற் சாரங்க மான த ெவ த் த்
தம்ப வாிவ வந் தானாகிச்-ெசாம் டேன
[சிவெப மா

கனநீாிற் கண்வளர்ந்
ப யளந் -சார டன்

க்கும் ைகயிைலக்கும் சிேலைட]

5.

ேதா ாி ம் ேபார்த் த் லங்கவன ேலந்திநிைற
பாலத் ெவண்ணீ பா த்ேத-ேகால ள்ள

6.

பாசைட ங் ெகாண் பசுங்ெகா ந் பா கந்
காசைடயா க்க ைம காண்பித் க்-காசினியில்

7.

அம்பலத் ண் ேமவிநிைறந் தங்கா நின் நல்ல
தம்பெமனப் பித்ேதறித் தா வாய்-இன்ப டன்

8.

நன்பிரைம ெகாண் நலத்தினா னற்பதங்ெகாண்
டன்பர்சுைம தாங்க வர மாய்-பண்பாய்
[பிரமேதவ க்கும் ைகயிைலக்கும் சிேலைட]

9.

மைறவாய் வளர்ந் ம க்க ண் பண்ணி
நிைறவாய நா
க ேநர்ந் -பிறர்ேதறா

10.

வாசவனஞ் ேசர்ந் மலர்க்ெகாம் தாங்குதலாற்
ேறசு த ம்பிரம ேதவ மாய்-ேநச ள்ள

11.

த்ேத வ மாய் ைளத்ெதவ ங் ெகாள்ளவ ம்
சித்ேத ைகயிைலேய ெசப்பக்ேகள்-வித்தகமாய்
[தமி க்கும் ைகயிைலக்கும் சிேலைட]
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12.

ஏடதைன யாய்ந்ேத யிலகுபதி கஞ்ேசர்த் ப்
பாடம ேபாற்றிெமாழி பன்னிேய-கூ பல

13.

ேகாைவ ைனந் குறித் வளமடல்ேசர்
பா சந்த ேமவிப் பதங்ெகாண் -ேசைவெபறக்

14.

கட்டைமந் நற்பரணி கண் விைலக் கானபின்
ெசட்டைமதந் பின்ம ரஞ் ேசரேவ-மட் ல்லாத்

15.

தாவில்பல வித்ைத ைடத் தாகித் தமிழ்ேபால
நாவில் விைளயா நாமகளாய்ப்லகில்
[ ைகயிைலயின் வரலா ]

16.

வந்த ைகயிைல ன் மாமகத் வங்கைளநான்
எந்த விதெமன் றியம் ேவன்-விந்ைதயதாய்

17.

வெரா வர்க்ெகா வர் ன்ெனா கால் வாதாகித்
ேதவ சைபயகத் ச் ெசல்லேவ-ேமவிவிண்ேணார்

18.

உங்கள்விவ கார ைரப்ேபாம்பின் னாகெவன்
தங்குெமாவ்ேவார் பத்திரம தாகேவ-அங்கவர்பாற்

19.

கூவிள ம் ைபந் ள ங் ெகாள் ம் ைகயிைல ம்
தாவளமாய்க் ைகெகா த் த் தாம ப்ப-ஆவ டன்

20.

பின் வ ரந்தப் ெப ஞ்சைபயில் வந்த டன்
ன்ெகா த்த பத்ர ைறப்ப ேய-அன்பி டன்

21.

தா ெமன்ற ேபாதிற் சதாசிவனார் பத்திர ம்
கார்வண்ணர் பத்திர ம் காணாமல்-ேநரான

22.

கங்ைக யிடத் ங் கவின்பாற் கட டத் ம்
ெபாங்குமைல தான் ெகாண் ேபாகேவ-இங்கிதஞ்ேசர்

23.

ஓைக ட ேனபிரம ற்ற நம பத்ரம்
ேபாைகயிைல ெயன்
கன் டேன-வாகுகைல

24.

வாணிதி க் ைகயினின் ம் வாங்கியிந்தா ெவன் ைவக்க
நாணியி ேவா நயவாமற்ம்

25.

வழக்கிழக்கச் ெசய்தந்த வாேனார் ன் ெவற்றி
விளக்க ன் னாமம் விளக்கத்- ளக்கெமா
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26.

ப்ரம்மபத்ர ெமன்ெறவ ம் ேபசேவ வந் தித்த
தன்மப் ைகயிைலேய சாற்றக்ேகள்-இன்னம்
[ ைகயிைலயின் ெப ைம]

27.

கு யாத
குணமாகா ெதன் ம்
வி யாெதன் ங்கூறல் ேணா-ப ேமற்

28.

கு யா தவனாநீ ெகாற்றவன்கா
கு யா தவன்சா கு ேய-வ வாக

29.

எட் மா சித்தித ேமகசித்
ைகக்கும்
இட்டமா நீகலப்ப தில்ைலேய-திட்ட டன்

30.

வாைடப் ெபா கதம்ப மானெவல்லா ன்
சா ப் ெபா க்குச்ச ாி ண்ேடா-நா ேய

31.

கற் த் ெதளிந்த கனப்ரபல வான்க
ன்
சுற் க்கு ளாவெதன்ன சூழ்ச்சிேயா-மற்ெறாப்பில்

32.

ஆகாய ன் ைகேபா லானைமயா ேலயரனார்
ஆகாய ேமகாய மாயினார்-வாகான

33.

தாம் ல நா க்குச் சாரம தா
ன்றன்
காம்பி லடக்கமன்ேறா கட்டழகா- ம்பாகப்

34.

ராய மான ெபா ைள ெவளிப்ப த் ம்
சாராயந் தா னக்குத் தம்பிேயா-ேநரா

35.

அதனகா மீசுரமா யார்க்குமயல் ட் ம்
மதனகா மீசுரமச் சாேனா-விதனமற

36.

ேமாகப் பயிராய் ைளத்த ைகயிைலேய
தாகப் பயிரான சஞ்சீ -ஆகத்தின்

37.

அச்ச மகற் விக்கு மாண்பிைளநீ ன்றனக்ேகார்
அச்சமகத் க்குவர லாகுேமா-விச்ைச டன்

38.

கார ங் காயக் க ைம
ண் டா னக்ேகார்
ஈரெவங்கா யப்பைக ேமைதயா-கூ ம்

39.

தைகயிைலயன் ேறாெதாி ந் தா ன் ன ைம
ைகயிைலேய ெதய்வப் ெபா ேள-சகேம ம்

ன்ைனக்

ைடய
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40.

த்தான மாகப் ெபா ந் தி மா வளர்
த்தான மான ைகயிைலேய- பார்த்தாய்ந்

41.

நண்ணிய மாதவத்ேதார் நாேடா ந் ேத கின்ற
ண்ணிய மான ைகயிைலேய--எண்ணிெயண்ணிக்

42.

ெகாத்த ைம யாக்கிக் கு கு யா யாண் வ ம்
த்த த மான ைகயிைலேய-வர்த்தைனேசர்

43.

லாப ம் வர்த்தகர்க்கு நம் விடர் கட்குச்சல்
லாப ங் காட் நயக்காரா-ேசாப டன்

44.

ெவட் ண் பின்ேன ெவயி ற் கிடந்தா ம்
கட் ண் வந்தெதன்ன காரணங்காண்-ெதாட்டாற்

45.

கு கு த் த் ம் ங் குணத் டேன பின்
கி கி ப்ப ெதன்ன ெக வம்கப்

46.

பைகக்கட்டாய்க் கட் ம் ப சூைலக் கட் ம்
ைகக்கட்டா ேலாடாேதா ேபாக-நைகயாக

47.

ன்ெபா ம ைலைய னிந் ெவகு வாய்மைலேபாற்
றன்ெபா ம ைலத்தீர்க்குஞ் சாமிேய-அன்பாகப்

48.

பாவி ைன நட் ப் பலன்காணார் தம்ைம
ப்
பாவிெயன் ெசால்வார் பல ேம-நாவினாற்

49.

ெசாற்காட் நல்ல
கார ராைர ம்ேபாய்ப்
பற்காட்ட விட்ட பழிகாரா-கற்கெவன்

50.

பார்த்திப ரான பரத்ைத வயற்கு யார்
ேபாற்றிவளர்க்கும் ைகயிைலேய-ேதாத்திரமாம்

51.

காங்கயம் யாழ்ப்பாணங் கானக் க ப்ப
பாங்குெப குள்ளம் பலவாக-நீங்கா

52.

அழகன் குள தலா மானசரக் ெகல்லாம்
பழகு னக்கிைணேயா பார்க்கின்- ளகம

53.

ெகாண்ட ைகயிைலேய ெகாள் ெமன மயல்
உண்டதைன நின்பா ைரக்கக்ேகள்-வண் ைசந்த
[பழனியாண்டவர் ெப ைம]

ம்

டன்
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54.

ங்கடப்ப மாைலயான் ேபாரசுரர் தங்க யிர்
வாங்கடப்ப ேவைலயான் வால
ப்-பாங்குெப

55.

கந்தன்
கன்ேவள் காங்ேகயன் வள்ளி ணர்
ெசாந்தமண வாள ரந்தாிகன்-அந்தம்

56.

த பழனி ரெனங்கள் சண் கேவள் திக்
ெகா பவனி மாமயின்ேம ற்றான்-வ பவனி
[

ெசன் வர ேவண் தல்]

57.

ேசவிக்க யான்ேபாய்த் ெதாிசிக்கு மவ்வளவிற்
ேகாவித் மாரனம் ெகால்லேவ-ஆவ டன்

58.

ஆகிேன ெனன்மயக்க மா ைரப்பா ன்ைனயன்றி
வாகுெபற நீேபாய் வைகயாக-ஓைக டன்

59.

ெசன் ைரத் த் திண் யேமற் ேசர்ந்திலங்கு
மன்றல்கமழ் தார்வாங்கி வா.

ங்கடப்ப

-----------அ ம்பத உைரகள்
1. ெசல்வப்பயிர்-ெசல்வத்ைத அளிக்கும் பயிர், வளப்பமிக்க ைகயிைலப் பயிர். நீர்
தந்த பச்ைச நிறம்-நல்ல நீர்ைமையத் தந்த பச்ைசநிறம், நீரால் தரப்ெபற்ற பசிய நிறம்.
ஏர்-எ ச்சி.
2. காரம்-ேமகத்தின அழகு, ைகயிைலக் காரம். பாைர மணந் - மிேதவிைய மணம்
ெசய் ெகாண் , மிேயா ெபா ந்தி. ப அளந் - மிைய அளந் , வியாபாரம்
ெசய்ேவா க்குக் கூ ெகா ப்பதற்குக் காரணமாகி.
3. மால்-தி மால், மயக்கம். பாாித் -தாங்கி
4. தி மா க்கு: அம்ைப ம் தி க்கரத்திற் சாரங்கெமன் ம் வில்ைல ம் எ த் த்
ணில் நரசிங்க வ வத்ேதா ேதான்றி. ைகயிைலக்கு: அழகிய ைகயிேல சார்ந்த
உடலாகிய உ வத்ைத ெய த் த் ண் ேபான்ற வாிகைள ைடய
வ வத்ைத ைடயதாகி; சு ட்டாக உபேயாகப்ப ம் நிைலையக் குறித்தப . வாி ைகயிைலயி ள்ள நரம் க்ேகா கள். ெசாம் -அழகு.
5.சிவெப மா க்கு: யாைனத் ேதாலாகிய உாிைய ேமேல ேபார்த் , விளங்கும்ப
தி க்கரத்திேல ெந ப்ைபஏந்தித் தம் தி ெநற்றியிேல ெவண்ணீற்ைற யணிந் ;
ேதால்-யாைன. பாலம் - ெநற்றி. ைகயிைலக்கு: ேதாலாகியேபார்ைவையப் ேபார்த்
(சு ட் நிைலயி
க்கும்ேபா ) ெந ப்ைப ஏந்திச் சாம்பைல ம் ெகாண் .
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6.சிவெப மா க்கு: வில்வம் த ய பசிய இைலைய (அன்பர்கள் சிக்க)
ேமற்ெகாண , பசிய ெகா ந் ேபான்ற உமாேதவியாைர ஒ பக்கத்திேல ஏற்ற ளி,
குற்றமைடயாத யவர்க க்கு அாிய ெபா ளாகிய த்திையக் காட் ;
ைகயிைலக்கு: பச்ைசயிைலையக் ெகாண் பசிய ெகா ந்ைத ம் பக்கத்திேல
உைடயதாகிப்ெபா ளில்லாதா க்கு அாியதாகி. அைட-இைல. பால்-பக்கம். காசுகுற்றம், ெபா ள். அ ைம- அாிய த்தி, அாிதாதல்.
7. சிவெப மா க்கு: சிற்சைபயிேல ெபா ந்தி நிைறந் அங்ேக தி நடனம் ெசய்
நல்ல ைணப்ேபாலப் பித்ேதறித் தா ெவன் ம் ெபய ைடேயாராய்;
ைகயிைலக்கு: சைபகளிேல நிைறந் கைடத்ெத விேல நின் நல்ல
ைணப்ேபாலப் பித்த குணம் மிக்குத் தம்பம்ேபான்ற உ வத்ைத உைடயதாகி.
அங்கா - கைடத்ெத . தா -சிவெப மான், ண்.
8. பிரைம-பித் ,மயக்கம்.
9. மைறவாய்-ேவதத்தினிடத்திேல, மைறவாக. ம க்கள் உண் பண்ணி-மனிதர்கைளச்
சி ட் த் , மனிதர்க்குாிய கள்ைள உண் பண்ணி; ைகயிைலயி
ந் ஒ வைகச்
சாராயம் உண்டாக்குவர். நா
கம்-நான்கு தி
கங்கள், நான்கு திைசயி ம்.
10. வாசவனம் ேசர்ந் - வாசஞ்ெசய் ம் அந்னப்பறைவையச் ேசர்ந் , தங்குதற்குாிய
ஜலத்திற் ேசர்ந் .
12. ஏ -பைனேயாைல, இைல. பதிகம்-ேதவாரப்பதிகம், ந வதற்குாிய ெச . பாடம்லபாடம், பக்குவஞ்ெசய்தல்.
13. ேகாைவ-ஒ வைகப் பிரபந்தம், ேகாத்தெதாடர். வளமடல்ஒ வைகப்பிரபந்தம்,வளப்ப ள்ள இைல.பா சந்தம்- பரவிய ெசய் ட்சந்தம், பரவிய
அழகு. பதம்-ெசய் ட்பாகம், பக்குவம்.
14. கட் -யாப் , கட் தல். பரணி-ஒ

வைகப் பிரபந்தம், சா .

15. வித்ைத ைடத்தாகி-வித்ைதகைள ைடயதாகி, விைதகைள ைடயதாகி.
16. மகத் வம்-ெப ைம.
17.

வர்- ம்

ர்த்திகள்.

19. கூவிளம்-விலவம். தாவளமாய்-பற் க்ேகாடாக.
20. பத்ரம்-இைல.
21. சதாசிவனார் பத்திரம்-வில்வம். கார்வண்ணர் பத்திரம்22. கங்ைகயின் அைல வில்வத்ைதக் ெகாண்
தி த் ழாையக் ெகாண் ேபாயிற் .

ளசி.

ேபாயிற் ; பாற்கட ன் அைல
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23. ஓைக-மகிழ்ச்சி. ேபாைகயிைல-ேபாதல் இல்ைல; ைகயிைல 'ேபாைகயிைல' என்
ம உ வழக்கிேல வழங்குவ இங்ேக நிைனப்பதற்குாிய .
ளக்கம்-ந க்கம்.

25.
28. கு

ஆதவனாம் நீ. சா கு -சா ங்கு

30. வாைடப்ெபா -வாசைனப்ெபா . கதம்பம்-ஒ வைக வாசைனப்ெபா .
சா ப்ெபா -ஜா யிேல ைவத் ள்ள ெபா . சாி-ஒப் .
31. சுற் -சு ள்.
32. ஆகாயமான உன் ைகேபால இ ப்பதனாேலதான் சிவெப மான்
அவ்வாகாயேம தம் ைடய தி
வமாயினார். காயம்-தி
வம்.
33. காம் : ைகயிைலக் காம் என்ப வழக்கு. 'வைகெதாைகயில்லாத கணக்கும்
ைகயிைலயில்லாத பாக்கும் வழ வழ ெகாழ ெகாழ' என்பெதா பழெமாழி.
34.

ராயம்- ர்ணம்.

35. அதன் அகா - அந்தச் சாராயத்திற்குள்ேள இ ப்பவேன. மீசுரமாய் - அதிகமாக.
மதன காமீசுரம் - கஞ்சாக்கலந்த மதனகாேமசுர ேலகியெமன் ம் ம ந் ; எ வாய்.
விதனம் - க்கம்.
38. காயக்க ைம - சம்பாரத்தின் உைறப் . ைகயிைலக் காரத் க்கு ேமேல
காரமின்ைமயால், ஈர ெவங்காயத்ைதப் பிறர் உண்ண அஞ்சினா ம் ைகயிைல
ேபா ேவார் அதைன அஞ்சா உண்பாெரன் ம் க த்ைத நிைனந் கூறிய
இக்கண்ணி. ஈர ெவங்காயம் - பச்ைச ெவங்காயம். கூ ம் - மிகுதியாகும்.
39. உன் அ ைமையத் தைக இைலயன்ேறா ெதாி ம் - உன அ ைமையத்
தகுதிைய ைடய ெவற்றிைலயன்ேறா அறி ம். ெவற்றிைல இைலெயன ம் வழங்கும்.
40. ைவத் தானமாகப் ெபா ந் ந் தி மா . அத்தைகய தி மா ம் மி ம் உனக்குத்
தானப் ெபா ளாகும் ைகயிைலேய. பணங்ெகா த் ப் ைகயிைல வாங்குவதனா ம்
நிலத்திேல ைகயிைலையப் பயிாி வதனா ம் இவ்வா உைரத்தார்.
42. வர்த்தைன - விற்பைன.
43. ேசாபம் 44. கட்

யரம்.

- ைகயிைலக்கட் ; ேதகக்கட்ெடன்ப

ேவ ெபா ள்.

கக்கட ளாகக் கூறியப ; ன் ஒ மைலைய னிந் மைலேபான்ற
47.
வ த்தத்ைதத் தீர்க்கும்
கக்கட ேள; சாமிகக்கட ள். ைகயிைலக்கு:
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ன்னாேல ெபா கின்ற நீாின அைலைய னிந் , மைலேபாலக் குவிக்கப்ெபற் ,
மனிதன ெபா மைலத் தீர்க்கும்; ெபா மல் - ன்பம் வயிற் ப் ெபா ம மாம்.
48. பாவி உைன நட் - பரப்பி உன்ைன நிலத்திேல நட் ; பரவி உன்ைன
நண்பாக்கிெயன்ப ேவ ெபா ள்.
49.

காரர் - சு சு ப் ள்ளவர்.

50. பரத்ைதவயல்: ஓ ர்.
51-52. பல ஊாில் விைளவன ம் பல ெபயர் உள்ளன மாகிய ைகயிைலயின்
வைககள் பரத்ைதவயற் ைகயிைலக்கு இைணயில்ைல ெயன்றப .
54. அடப்ப ேவைலயான் - அடம் படர்ந்த கடற்கைரைய ைடயவன். வால
பாலசுப்பிரமணியத் தி
வம். ரந்தாிகன் - ரந்தரன்; காாியத்ைத
க்கும்
ஆற்ற ைடேயான்.
57-58. ஆவல் உடன் ஆகிேனன் - உடேன ஆைச ைடயவளாயிேனன்.

ைகயிைலவி

ற்றிற்

