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அ ணாசலக் கவிராயர் எ திய 
"குேலாத் ங்கேசாழன் ேகாைவ" 

 
 
    Source 
       "குேலாத் ங்கேசாழன் ேகாைவ" 
       ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கம் ற்பாிேசாதகர் 
       . ரா. அ ணாசலக்கவிராயர் ெசய்த அ ம்பத ைர டன் 
       ம ைர ஜில்லா ைற ர் மாந் பழ. சி. சண் கஞ்ெசட் யார் 
       அவர்கள் ெபா தவியால்  ம ைர ேவகபா  அச்சியந்திரசாைலயில் 
       பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
        சாதாரண வ டம் --- ஆவணி மாதம் --- 
         இதன் விைல அணா 12. ] காப்பிைரட் 
    ------------------------- 
 
    உ 
    இப் த்தகத்திலடங்கியைவ. 
 
        1. க ைர. 
        2. குேலாத் ங்கேசாழன்ேகாைவ, 1-136. 
        3. ேமற்ப  அ ம்பத ைர, 137 – 168. 
        4. ெசய் ள் தற்குறிப்பகராதி, 169 – 173. 
        5. பிைழதி த்தம், - 173. 
        6. அகப்ெபா ட்ெசய்திநாள்வைரயைறச்ெசய் ள்விளக்கம், 174. 
----------    
 
    உ 
    சிவமயம். 

குேலாத் ங்கேசாழன் ேகாைவ 
1. க ைர 

 
    அறம் ெபா ள் இன்பம்  என்  நான்க ெளான்றாகிய இன்பத்ைதப்பற்றிய 

ல்க ள் தைலைமவாய்ந்த  அகப்ெபா ட்ேகாைவ ெயன்ப ; அஃதாவ :- ** 
இ வைகப்பட்ட தற்ெபா ம் # பதினான்குவைகப்பட்ட க ப்ெபா ம் 
$ பத் வைகப்பட்ட ாிப்ெபா ம் ெபா ந்திக் ைகக்கிைளயாதிய அன் ைடக் காமப் 
பகுதியவாங் களெவா க்கத்திைன ங் கற்ெபா க்கத்திைன ங் கட்டைளக் 
க த் ைறயால் ~ பன்னிரண்டகப் பாட் ப் ந் ேதான்றப் பல ைறகளைமயப் 
பாடப்ப ம் அாிய ெபாிய லாம். வா பா ல் வண்ணம்பா . யாைவ ம் பா க் 
ேகாைவபா  என் ம் பழெமாழிேய யிதற்ெகா  சான்றாதலறிக. 
 
    ------------ 
    ** நிலம், காலம் என்பன. 
    # ெதய்வம், உயர்ந்ேதார், தாழ்ந்ேதார், பறைவ, விலங்கு, ஊர், நீர், , மரம், உண , 
வாச்சியம், யாழ், பண், ெதாழில் என்பன. 
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    $ ணர்தல், ணர்தற்குக்காரணம், பிாிதல், பிாிதற்குக்காரணம், 
    இ த்தல், இ த்தற்குக்காரணம், ஊடல், ஊடற்குக்காரணம், இரங்கல், 
    இரங்கற்குக்காரணெமன்பன. 
    ~ திைண, ைகேகாள், கூற் , ேகட்ேபார், 
    இடன், காலம், பயன், ன்னம், ெமய்ப்பா , எச்சம், ெபா ள்வைக, ைற என்பன. 
 
    அன் ைடக்காமத்ைதக் கூ தலால் இத்தைகய ேகாைவ, ஐந்திைணக்ேகாைவ 
ெயனப்ப ம். "ஐந்திைண ெயன்ப தன் ைடக் காமம்” என் ம் அகப்ெபா ள் 
அகத்திைணயியல் 4-ஆம் சூத்திரத்தாலறிக. இவ் ஐந்திைணக்ேகாைவ ட் 
பாடப்ப ேவார் பாட் ைடத் தைலவெரன் ம் காமத்தைலவெரன் ம் இ வராவார்; 
அவ்வி வ ள் பாட் ைடத் தைலவ க்கு நா , நகரம், ெபயர் த யைவ கூறப்ப ம். 
காமத்தைலவ க்கு அவற்  ெளான்ேற ங் கூறப்படா ; அங்ஙனேம, குமார 
குேலாத் ங்கேசாழைனப் பாட் ைடத்தைலவனாகக்ெகாண்ட இக்ேகாைவெயன்  

ல் ேமற்ெசால் ய எல்லா இலக்கணங்க ம் அைமயப்ெபற்ற டன் ஒ கிய 
ஓைச ம் வி மிய ெபா ம் விளங்கும் ேமாைன, எ ைக, சிேலைட, கற்பைனயாதிய 
நயங்கள் ம் பரக்க இ த்த ற் ப ப்பவர் மனத்ைதப் பரவசப் ப த் ம் 
பான்ைம ள்ள . 
 
    இந் ைல, தி ெநல்ேவ  வித் வ சிகாமணியாகிய மான் ெநல்ைலயப்பன் 
கவிராஜரவர்கள் அச்சியற்றி ெவளிப்ப த்த நிைனந்  சிலவ டங்கட்கு ன் தம  

த்தகசாைலயி ந்த ஏட் ப்பிரதிெயான் டன், ேவ சில பிரதிகள் ெகாண்  
பாிேசாதித் த் தம  தி க்கரத்தாற்றீட் ய த்தகப்பிரதிெயான்ைற  ெமன்னிடங்ெகா 
    த்த ளினார்கள். தி வ ள் கூட்டாைமயால் உடேன அச்சுப்பதிப்பதிற் சிறி  

யற்சிெசய்யாதி ந்தனன். தற்காலந் தி வ ள் கூட் யதனால் தி க்கயிலாச 
பரம்பைரத் தி வாவ ைறயாதீனத்தி ந்  என் ைடய ெபாியபிதா 
அவர்களாகிய ேசற் ர்ச் சம தான வித் வான் .கந்தசாமிக்கவிராயரவர்க 
ெள திப்ப த்த சுத்தப்பிரதிெயான் ம், ெதன்காசி மகா-ள-ள-  த் க்குமாரசாமியா 
பிள்ைளயவர்கள் ஏட் ப்பிரதிெயான் ங் கிைடத்தைமயால் எல்லாச் சுவ கைள ம் 
ஒப் ைமேநாக்கி யாராய்ச்சிெசய்  உள்ளைத ள்ளவாேற சுத்த பாடமாக்கிக் 
கல்லாதார் அறி ம்ெபா ட்  அ ம்பத ைர ெயான்ெற திப் பிற்பாகத்திற்ேசர்த்  
ம ைரஜில் லா ைற ாில் கனவி ங் கற்றா க்ேக ெப ம்ெபா ளீந் வக்குங் 
கற்பகமாகிய மாதந் பழ. சி. சண் கஞ்ெசட் யாரவர்கள் ெபா தவிெபற் , 
அச்சியற்றி ெவளிவரச்ெசய்தனன். ஏட் ச் சுவ கள் அதிகங் கிைடயாைமயால  
பற்றிக் காலந் தாழ்க்காமல் ெபற்ற ெகாண்  தி ப்தியைடயேவாெமன் ங் 
க த்தா ங்ஙனம் விைரந்  பதிப்பித்  த்ேதன்; இதி ந் தி த்தமான பாடங்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்ற கனவான்கள் எனக்குத் ெதாிவித் , அவற்ைற த வார்களாயின் 
அவர்க க்கு நன்றியறிதல் கூறி, இரண்டாம் பதிப்பில் அவ்வா  பதிப்பித்  
ெவளிப்ப த் ம் ேபரவா ைடயனாயி க்கின்ேறன். 
 
    இந் லாசிாியராவார் இன்னாெரன்  ள் எங்ேக ங் குறிப்பாகக் கூடக் 
காணவில்ைல. கன்னபரம்பைரயில் மகாகவியாகிய ஒட்டக்கூத்தெரன்  ெப ம்பாலார் 
கூ கின்றனர். ஒட்டக்கூத்தர் விக்கிரமேசாழேதவர் காலத்தி ந்  அவ க்கும், அவர் 
ைமந்தர் குேலாத் ங்கேசாழேதவர் காலத்தி ம், அவர் ைமந்தர் இராசராச ேசாழேதவர் 



 4

காலத்தி மி ந் , அவ்வி வ க்குந் தனித்தனி ெயாவ்ேவார் உலாப்பிரபந்தம் 
பா ள்ளார்; அம் ன் லாப்ெபற்ற ன்றரசர்கள  வழியில், சில 
தைல ைறக க்குப்பின் ேறான்றியவன் சங்கமராசெனன் ம் ேசாழனாவான்; 
இவ க்கு ைமந்தராகிய நல்லமன், குமாரகுேலாத் ங்கன், சங்கரன் என்  

வ ெளா வனாகிய குமார குேலாத் ங்கன் காலத்தி மி ந் , கூத்தர் இக்ேகாைவ 
பா னாெரன்ப ெதா சிறி ம் ெபா ந்தாைமகாண்க. 
 
    அற்றன் . கூத்தர  இரண்டாவ  உலாப்ெபற்றவ ம் விக்கிரமேசாழன் 
மக மாகிய குேலாத் ங்கேசாழேன இப்பாட் ைடத் தைலவெனன்  
ெகாண்டாெலன்ைனெயனின்? குமாரகுேலாத் ங்கெனன் ஞ், சங்கரன் ன்ேனான் 
குேலாத் ங்கெனன் ம், (63) சங்கமராச குேலாத் ங்கன் (2) என் ம் இந் ட் 
பிரேயாகங்கள் காணப்ப வனவாதலால், இப்ெபயர்கள் விக்கிரமேசாழன் மகனாகிய 
குேலாத் ங்கேசாழ க் கிையயாைமகாண்க; சங்கமராசன் மகேன 
இக்குமாரகுேலாத் ங்கன் என்ப ம், இவன் சங்கரேசாழன  சேகாதரெனன்ப ம், 
சங்கரேசாழ லாவில் 
 
        "சங்கமன் ெறல்ைலத் தவம்ேபால..... 
        வல்லமனாதி ம வி  ேமதக்க 
        நல்லம ெனன்கின்ற நாயகற்கும்..... 
        ைபத்த ெபா ைய பல்ேகா  ேவந்தணிய 
        ைவத்த குமார மகீதரற்கு – ெமய்த் ைணயாத் 
        ேதாற்றிய சங்கர ராசன் சுரராசன்" 
 
    என வ வனவற்றாலறிக. ஆத ன், கூத்த லாப்ெபற்ற குேலாத் ங்க ேசாழ ம் 
ேகாைவப்பிரபந்தம்ெபற்ற குமார குேலாத் ங்க ேசாழ ம் ஒ வரல்லெரன்பதற்கும் 
ேகாைவ லாசிாியர் கூத்தரல்லெரன்பதற்கும் ஐயமில்ைல. 
 
    இவற்ைற விாிவாகத் ெதாியேவண் ேமல், ம ைரத் தமிழ்ச் சங்கம் ெசந்தமிழ் 

ன்றாந்ெதாகுதி 164-ஆம் பக்க தல் 170-ஆம் பக்கம் வைர ம் ெசந்தமிழ்ப் 
பத்திராசிாியர் மத் ரா. இராகைவயங்காரவர்கள் தக்க பிரமாணங்கேளா  
நன்காராய்ந் ெத தி ள்ளார்கள்; ஆண் க்காண்க. இனி, "ேகாைவ லாவந்தாதிக் 
ெகாட்டக்கூத்தன்" எனக்கூறியெதன்ைனெயனின்? அ  ைவக்காங்ேகயன் ேமற் 
கூத்தர்பா யதாகத்ெதாி ம் நாலாயிரக் ேகாைவ பற்றிேய என்க; இஃதறியாதார் 
ேமற்கூறிய வாக்கியங்கைளக் ெகாண்  குமார குேலாத் ங்கன் ேகாைவேய 
கூத்தர்பா யேகாைவெயன்  கன்ன பரம்பைரயில் வழங்கிவந்தனர் ேபா ம், 
ஒ வாற்றா ம் இந் லாசிாியர் இன்னாெரன்ப  ெதாியவிைல. பலவாற்றா  

கிய ஆராய்ச்சி ள்ள ேபரறிவாளர்க ெளங்காவ  இந் லாசிாியாின்னாெரன்  
ெதாிந்  தையகூர்ந்  எனக்குத்ெதாிவித்தால் இரண்டாம் பதிப்பிேலெவளிப்ப த்தச் 
சித்தனாயி க்கின்ேறன். 
    சுபம், சுபம், சுபம். 
 
     இங்ஙனம், 
     . ரா. அ ணாசலக் கவிராயர், 
     ம ைரத்தமிழ்ச்சங்க ற்பாிேசாதகர். 
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    சிவமயம். 
 

குேலாத் ங்கேசாழன் ேகாைவ. 
    காப் . 
 
        கைணக்ேகாைவ ேயெசாாிந் தன்றிலங் கா ாி காயரவி 
        னிைணக்ேகாைவ யீந்த கடாக்களி ேறெய  பார்க்குெமா  
        ைணக்ேகாைவக்ேகாழிக்குேலாத் ங்கேசாழைனச்ெசால் யைவந் 
        திைணக்ேகாைவ பாட வ ெதா ங் காக்கநின் ேசவ ேய. 
 

ல். 
  தலாவ : - களவியல். 
 
    அஃதாவ -ெபா ளதிகாரத் ட் கூறப்பட்ட உ ம் தி ம் ப வ ம் குல ம் 
குண ம் அன் ம் பிற ந் தம் ெளாத்த பதிைனந்தாண் ம் பத் மாத ஞ்ெசன்ற 
தைலவ ம் பதிெனாராண் ம் பத்  மாத ஞ்ெசன்ற தைலவி ம் ெகா ப்ேபா ம் 
பிற மின்றி ழ்வயத்தாற் றாேமெயதிர்ப்பட் ப் ணர்தற்றன்ைம. இங்ஙனம் 

ணர்தல்- ேவதத் ட்கூறிய எண்வைகமணத் ட் காந்த வமணமாய்க் ைகக்கிைள 
தல் வைரவிைடைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிதலீறாகிய பதிேன  

கிளீவித்ெதாைககைள ைடய . அைவ வ மா  :-- 
 
    தலாவ -- ைகக்கிைள. 
 
    அஃதாவ -தைலவன்மாட்டாவ  தைலவிமாட்டாவ  நிக ெமா  தைலக்காமம்; 
அவற் ளி -தைலவன்பாற்ப  ெமா தைலக் காமமாய்க் காட்சி ஐயம் ணி  
குறிப்பறிதல் என நான்குவைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    காட்சி. 
 
    (இ--ள்.) தைலவன் தைலவிைய ஒ  ஞ்ேசாைலயிடத் க் கா தல். 
 
        ெபான் த்த தாமைர ெசங்குமிழ் நீலம்ெபாற் ேகாங்க ம்  
        மின் த்த காந்த ம் த்த  ேவெவகுண் ேடா க்ெகல்லாங் 
        ெகான் த்த ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ன் த்த கற்பகக் காந  ேவெயா ாிளங்ெகா ேய.  (1) 
 
    ஐயம். 
    (இ-ள்.) கண்டதைலவன் இவள் எந்த லகத் ப் ெபண்ேணாெவன்  
சந்ேதகப்ப தைலக் கூ தல். 
 
        சங்கம ராச குேலாத் ங்க ேசாழன் றமி றந்ைதத் 
        ங்கன் வழி த ேலானிட ேமாவவன் சூழிடேமா 
        வங்கவ க்கி  ணீங்கிட ேமாவன்றி நண்பிடேமா 
        ெகாங்கவி ங்குழ லாட்கிட ேமெதனக் கூ வேம.  (2) 
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    ணி . 
 
    (இ-ள்.) சந்ேதகிக்கப்பட்ட தைலமகள் பாதம் மியிற் ப தலா ங் கண் ைட 
ெபயர்ச்சியா ம் ேலாகத் ப் ெபண்ெணனத்ெதளிந்  கூ தல். 
 
        ன்னம் பல  நிலமீ லாவ  ாிமதன் 
        பின்னம் பல ம் ெபய ெநஞ் ேசெப ங் காவிாிக்கு 
        மன்னன் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைச வைரயி ந்தப் 
        ெபான்னங் ெகா யைன யார்க்கிடம் ேவறில்ைல விடேம.  (3) 
 
    குறிப்பறிதல். 
 
    (இ-ள்.) ெதளிந்ததைலமகன் தைலவியின்ேவட்ைக அவள் பார்ைவயாற் 
றன்னிடத் ள்ள ெதன்றறிதைலக் கூ தல். 
 
        ெபாங்ேகாத ஞாலத் தறிெவான் றிலாத ரவலர்தம் 
        ெவங்ேகான் ைம மந்த ெவங்ேகான்ைம யா ம் விலக்கிெயன்  
        நங்ேகா றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழ னடாத் ெமா  
        ெசங்ேகான் ைம ெமாத்த வா  ேநாக்குமிச் ேசயிைழக்ேக.  (4) 
 
    1-ைகக்கிைள ற்றிற் . 
    --------- 
 
    இரண்டாவ  - இயற்ைகப் ணர்ச்சி. 
 
    அஃதாவ -ெதய்வத்தானாவ  தைலவியானாவ கூ தல்; அவற் ளி  
தைலவியாற் கூ தெலன்க. அ : ேவட்ைக ணர்த்தல், ம த்தல், உடன்படல், 
கூட்டெமன நான்குவைகப்ப ம்; அந்நான்கும்- இரந்த பின்னிற்றற் ெகண்ணல் த ய 
பதிைனந் ம் பிற மாகிய விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :- 
 
    இரந் பின்னிற்றற் ெகண்ணல் 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிைய யாசித் ப் பின்னிற்றற்கு நிைனத்தல். 
 
        மைலயாக் குவிந்த தனங்க ள் ளார்கனி வாயிதழ்க்ேக 
        நிைலயாச் சுரக்கு ம த ள் ளார்நில ேவந்தர்க்ெகல்லாந் 
        தைலயாக்குங் ெசம்ெபாற் சரணான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        லைலயாக்குங் கூர்விழி யாாிரப் ேபார்க்கின் றளிப்பர்ெநஞ்ேச.  (5) 
 
    இரந் பின் னிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனெமண்ணிய தைலவன் தைலவிக்கு இதஞ்ெசால் ப் பின்ேன நிற்றல். 
 
        உள்ளக் கமலத்தி ள்  றியெவன் வைகெயன் ம் 
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        ெவள்ளத் தடத்ைத விடாவன்ன ேமவியன் பாவைனத் ந் 
        ெதள்ளத் ெதளிந்த குேலாத் ங்கன் ேகாழிச் சிலம்பின்மதன் 
        கள்ளச் சலத்ைதெயன் பா  நீக்கக் க மின்ேற.  (6) 
 
    ன்னிைல யாக்கல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிநிற்ப  தன் காாியத்திற்குேவண் ங் காரணெமன்ெறண்ணி 
அவைளத் தைலமகன் ன்னிைலயாக்கி ெமாழிதல். 
 
        ெமய்யா ன வியர் வாகுெமன் ேறாவிைள யாடல்ெசய் ர் 
        ைகயா ன சிவப் ேப ெமன் ேறாமலர் காவிற்ெகாய்யீர் 
        ைசயா சலப்ெபான்னி நாடன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைச ன்னீ 
        ய்யானந் தன்னி ெலா பாைவ ேபானிற்ப ேதா மிேன.  (7) 
 
    ெமய்ெதாட் ப் பயிறல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தைலவி சாீரத்திேனா ப்ைபத் தீண் ப் பழகுதல்; அஃதாவ : 
கூந்த ள்ள வண் கைள ேயாட் தல்ேபாலத் ேதாைளத் ெதாட் ைரயாடல். 
 
        ேகாடாத நீதிச்ெசங் ேகாலான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிமின்னார் 
        ேதாடார் மலர்க்குழல் சூழ்வண்  கா ய்ய பாடல்ெசய் ம் 
        பீடார்ெபாற் றாமைரச் சங்க ற் ம்ெப ங் காவியங்க 
        டா மிவர் ைலய ேம  ணர்ந்தி ேர  (8) 
 
    ெபாய் பாராட்டல் 
 
    (இ-ள்.)தைலமகன் தைலமகள்மாட் ள்ள  மில்ல ங்கூறிப் கழ்ந்  
ெகாண்டா தல். ஆயின், உள்ள  கூ த ம் ெபாய் பாராட்டேலாெவனின்? 
அற்றன் . மற்ெறன்ைனெயனின்? இல்ல  கூ வான் உள்ளைத விட்  
வி வானல்லெனன்க. 
 
        கண்டார் திக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        வண்டார் குழ  கநைட ேபால்வளந் தங்க க்கு 
        ண்டாக ேவண்  யிரந்திரந் ேதெயா  நான் கைனத் 
        தண்டா மைர ம்ெவள் ளன்ன  மின்ன ந் தாங்குவேவ  (9) 
 
    இ ம . 
 
        திக்காைன ெயட் ம்பின் காட் ய வா ஞ் சிைலவிந்தம்ேபா 
        யிக்கா கினி க் ெகாளித்தி மா  மிரப்பவர்க்குக் 
        ைகக் காமேத க் குேலாத் ங்கேசாழன் கல்யாணி ெவற்பின் 
        ைமக் காவியங்கண்ணி நின்ெகாங்ைக யான்மன மானித்தேத  (10) 
 
    இடம்ெபற் த் தழால். 
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    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிையத் த தற்கு வாய்த்த இடத்ைதக்கண்  கூ தல். 
 
        அத்தா  ேந ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ெலத்தா னிெம  வாய்மன ேமெய  பா ம்விற்கு 
        த்தார் வன ைல யார்கண்ணி ேல ண்  ெமாய்க ைண 
        ெகாத்தார் வன ைல யார்கண்ணி ேல ண்  கூ * ேம  (11). 
 
    வழிபா  ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) இரந் பின்னிற்றன் தலாகப் ெபாய் பாராட்டலீறாகத் தைலவன் 
வழிபட்டதைனத் தைலவிம த்தல். 
 
        கூ ம்ைவ ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வா நம் மாதவி கா ங்கள் பான்மைறந் ய்யச்ெசய்யீர் 
        நீ  மேசாக மைடந் நிற் பீ ம்ைம ேநசித்ெதய் ம் 
        ேப  மேசாக மைடந் நின் றாெலன் பிைழ மக்ேக  (12) 
 
    இைட  கிளத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ெவட்க ற் க் கண்ைண க்ெகாண்  நிற்ற னா ெல ந்த 

ன்பத்ைதக் கூ தல். 
 
        ெசம்ைமயிற் ைபங்ெகா  யீர் ண்ட ாீகத் திறங்ெகாண் நீர் 
        ெவம்ைமயிற் ெசங்கயன் மீனங்ெகாண் டீாிந்த ாியம்ேபா 
        விம்ைமயிற் ெசய்ய வடேம ங்ெகாள்ளி ப் விேயா 
        ம்ைமயத் தஞ்ைசக் குேலாத் ங்க ேசாழெனன் ேறா வேர.  (13) 
 
    நீ நிைனந் திரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) ணர்ச்சிெயய்தாைமயா வ ள்ள ெமஞ்ஞான் றிைய ேமாெவன 
ெந ேநரந் தைலவனிைனந்  தைலவிையப் பார்த் க் கூ தல். 
 
        என்ேறா கெம ப் பீெரந்த நாட்ெசவ் விதழலர்ந்  
        நின்ேறார் ெமாழிெயன் டன்ெமாழி ர்நிைர ேயாட் யபின் 
        கன்ேறாட ேவாட் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியன்னீர் 
        குன்ேறா ெவ ங்ெகாங்ைக ெயந்நாட் றந்ெதன்ைனக் கூ வேத.  (14) 
 
    ம த்ெததிர் ேகாடல். 
 
    (இ-ள்.) ன் வழிபா  ம த்ததைன ம த் த்தைலவி தைலவன் கூறியெசால்ைல 
ேயற் க் ேகாடைலக் கூ தல். ேபாேரற்றா ெனன்பதற்குப் ேபாெரதிர்ந்தாெனன் 

ழிப்ேபால எதிர்தல் – ஏற்றல். 
 
        ெவப்பார் ெவகுளிக் களிற்றாளர் காமத்தின் ெவள்ளத்ைதயா 
        ப்பார் ைணயிற் கடப்பெதாப் பா வ ராழிசுற் ங் 
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        குப்பாைவ ேகள்வன் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        றப்பா நிைறெபா க் கச்ெசய்தி ேலெமய்த் தவெநஞ்சேம.  (15) 
 
    இ ம . 
 
        அள்ளற் கடலன்ன மாலா னவர்தமக் கங்ெகா கல் 
        விள்ளப் படாதன் கிய தால்ெவண்ெணய் வாாி ண்ட 
        கள்ளத் ெதா வன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியிெலன் 
        ள்ளக் கனகவிம் மாலா னவர்க்கின் கியேத.  (16) 
 
    வறி  நைகேதாற்றல். 
 
    (இ-ள்), தைலவி கத்திேல சி நைக ேதான் தல். வறி  – சிறி . 
 
        என்ேனா தி ள மிப்பா ைவயர்க்ெகன் றிரங்குமிந்த 
        மன்ேனா யி க் கிளநில வாய  வண்டமிைழச் 
        ெசான்ேனாைர வாழ்விக்குங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        ெபான்ேனா ெவ நிறத் தார் கத் தாமைரப் ன்னைகேய. (17) 
 
    இக்கவி உைரப்ேபா ங் ேகட்ேபா  மின்ைமயாற் கவிக் கூற்ெறன்  ெகாள்க. 
 
    வற் குறிப் ணர்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி சி நைகயின் குறிப்ைபத் தைலவ ணர்தல். 
 
        மகத்தான பன்னி  ெவய்யவ ரான்மல ராதெவன 
        தகத்தா மைரைய யலர்வித்த தாலன்றி ராவணைன 
        கத்தான் ெபா த குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        மிகத்தான் ைம யிவணைக யாமிந்த ெவண்ணிலேவ.  (18) 
 
    யங்குத த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ணர்ச்சிக்குடன்பட்ட அ ைமைய வற் த்திக் கூ தல். 
 
        நண்ணா ைழக்குலஞ் சாயெவல் ேவங்ைக நடாத்திெயங்குங்குங் 
        கண்ணாரக் காக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெபண்ணா ர  யன்ெறய்  மா  ெபறப் குந்ேதம் 
        விண்ணா ர  யன்ெறய்த லாமினி ேமதினிக்ேக.  (19) 
 
    இ ம  
 
        குடநா ங் ெகாங்ைகக் க ம் க்கு ேமல்விதிக் ேகான்வைளத்த 
        மடநாண ேவ  பாீப் ண்ட தான்மலர்க் ேகாகனைக 
        டனாக வா ங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        கடநாக மாக வினிநாந் ணிவ  காாியேம.  (20) 
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    ணர்ச்சியின் மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிையக் கலத்தலான் மகிழ்தல். 
 
        ேதெனன் ம் பாெலன் ந் ேதமாங் கனிெயன் ந் தீங்க ம்  
        தாெனன் ஞ் ெசால்வ  நாமட்டன் ேறாவத் தயரதன்பாற் 
        காெனன்ற வாசம் ெப மால் குேலாத் ங்கன் காவிாிவாய் 
        மீெனன்ற கண்ணி யிதழ்த்ேதன்றித் தித்தெதன் ெமய்ெயங்குேம.  (21) 
 
    கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியின  நலத்ைதத் தைலவன்வியந்  பாராட்டல். 
 
        ஒ கால் விாிதந் ெதா காற் குவித  ெமாண்கஞ்ச  
        மி கா ம் வந் தி யாமதி யாவ  மீர கும் 
        ெபா கா விாித் ைறத் தஞ்ைசக் குேலாத் ங்கன் ங்கிாிவாய் 
        வ கா ாிைகநின் கம்ேபா  ெமன்பெதவ் வாசகேம.  (22) 
 
    இப்பதிைனந்  ைறக ள், இரந் பின்னிற்றற் ெகண்ணல் 

தல்நீ நிைனந்திரங்கலீறாகிய ஒன்பதி ள், வழிபா  ம த்த ெலாழிந்த எட் ம் 
ேவட்ைக ணர்த்தற்கும், வழிபா  ம த்தெலான் ம ம த்தற்கும், ம த்ெததிர் 
ேகாட ம் வறி நைக ேதாற்ற மாகிய இரண் ம் உடன்படற்கும், ஏைனயநான்குங் 
கூட்டத்திற்கு ாியன. 
 
    2-இயற்ைகப் ணர்ச்சி ற்றிற் . 
    ------------- 
 
    ன்றாவ -வன் ைற. 
 
    அஃதாவ -தைலவி ஐ ற்றவழி ஐயந்தீரத் தைலவன் வற் த்திக் கூறல்; அஃ -
ஐயந்தீர்த்தல், பிாிவறி த்தெலன இ வைகப்ப ம்; அைவ: அணிந் ழி 
நாணிய ணர்ந்  ெதளிவித்தல் தல் இடமணித்ெதன்ற லீறாகிய 
ஆ விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :- 
 
    அணிந் ழி நாணீய ணர்ந்  ெதளிவித்தல். 
 
    (இ-ள்.) ணர்ச்சியிடத் த் தைலவி ைனந்த த்தார த ய ெகாங்ைகயணி 
குழலணிகள் ேவ பட்டவற்ைறத் தைலவன் றன் ைகயினால் ேவ பா தீரப் 

ைனந் ழித் தைலவி பாங்கியா லணியப்பட்ட அணிக்கு இவர் ைகயாலணி ம் அணி 
ேவ ப ெமன் ம் அைதப் பாங்கி யறியில் ஐயம் பிறக்குெமன் ம் நா ற்  
ெவட்கப்பட்டாளாக அைதத் தைலவனறிந்  தைலவிையத் ெதளிவித்தல் 
 
        ெசய் ந் த மத் ைற ர்க் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        ைன ந் ெதாழிெலாழி நன் த ேலந  வாதியந்தம் 
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        ெபய்  மணிகலன் ன்ேபா லணிந்தனன் ேபாிகுைள 
        ைக ெமன் ைக  ெமா வர்தம் பாலணி கற்றனேவ.  (23) 
 
    ெப நயப் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) இனி, தைலவன் வ வாேனா வாராேனாெவன்  தைலவி கம் ேவ பட 
அைதத் தைலவன் குறிப்பா ணர்ந்  தன  மிகுந்த காதைலக் கூ தல். 
 
        மண்ணா  காக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் வா றந்ைதக் 
        கண்ணா  ெயங்குந் திாிவண்  காள்கதிர் மாமதிக்ேக 
        ண்ணா வதன்றி யம்மதி நாண ெவாளி ங்கஞ்சம் 
        ெபண்ணார் கக்கஞ்சம் ேபால ண் ேடா ம் ெப ந்தடத்ேத.  (24) 
 
    ெதய்வத்திறம் ேபசல். 
 
    (இ-ள்.) ேமற்கூறியைதத் தைலவி ெதளியாதவளாகத் தைலவன் அவ ழ் வ யின் 
றிறத்ைதக் கூ தல். 
 
        விதியார் பிைணப்பப் பிைணந்தநங் கூட்டம் விலக்கவல்ல 
        மதியார் சில மிவ் ைவயத் ண் ேடாமண்  காவிாிநன் 
        னதியாதி சங்கம ராச குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        கதியான் மடவன்ன ேமெயன்ன ேமனி க குவேத.  (25) 
 
    பிாிேய ெனன்றல் 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பிாிவெனன் ங் கவற்சியால் தைலவி டல் விளர்ப்பக்கண்ட 
தைலவன் உன்ைனவிட் ப் பிாியமாட்ேட ெனன்  கூ தல். 
 
        என்ேற  ெமய்  யி ெமாப் பாெமன்ன யானஞ்சேவ 
        ெனான்ேற யலவிரண் ேடெயன்ைக யாெலா  நாள்விளவிற் 
        கன்ேற ெயறிந்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியன்னீர் 
        ெசன்ேற ைமப்பிாி ேயன்பிாிந் தாெலங்ஙன் ேற வேன.  (26) 
 
    பிாிந்  வ ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்.) பிாிேயெனன்ற  ேகட்  மகிழ்ந்த தைலவிக்குத் தைலவன் பின் பிாிந்  
வ ேவெனன்  கூ தல். 
 
        நீங்ேக ைனெயா  ேபா மின் ேனயன்றி நீஞ்கி யிர் 
        தாங்ேகன் வ வ ந் தாழ்ச்சிெச ேயன்றட மார்பிடத் ப் 
        ங்ேக கயத்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        யாங்ேக நிலா கிக் குண்ேடா நிலாவி த் தாாிடேம.  (27) 
 
    இடமணித் ெதன்றல். 
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    (இ-ள்.) தைலவ ர் ரத்தி ள்ளேதா? சமீபத்தி ள்ளேதா? ெவன்  தைலவி 
வ ந்திய அதைனக் குறிப்பாற்கண்ட தைலவன் ஊாி க்குமிட மிகச் 
சமீபத்தி ள்ளெதன்  கூ தல். 
 
        ேதேன ன  விழிகா  சூழ்ந்ெதனச் ெசன் ன ர் 
        மாேனெயன் ர்வள்ைள ேமனாஅைவ நீட் ெமம் மன்னவர்க்குந் 
        தாேன தைலைமப் ெப மான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        ேந  நின்றி  ேமனிெயன் வா ப் லம் வேத.  (28) 
 
    இவற் ள் ன்ைனய ன் ம் ஐயந்தீத்தற்கும், பின்ைனய ன் ம் 
பிாிவறி த்தற்கு ாியன. 
 
    3-வன் ைற ற்றிற் . 
    -------- 
 
    நான்காவ  – ெதளி . 
 
    அஃதாவ  – தைலவன் கூறிய ெசால்ைலத் தைலவி ெமய்ெயனத் ெதளிந்தாற் வ ; 
இ  – வைக ம் விாி மில்லாமனின்ற . 
 
        ைவயார் நைமத்தனி ைவத்தா  மீள மனம ப் ச் 
        ெசய்யார்நங் காதலர் ேத ெநஞ் ேசெதய்வ ேவதம்ெபாய்த் ம் 
        ெபாய்யாத சங்கம ராச வேராதயன் ெபாற் யத் க் 
        ெகாய்யார மாைலக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழியிேல.  (29) 
 
    4 – ெதளி  ற்றிற் . 
    ____________ 
 
    ஐந்தாவ  – பிாி ழி மகிழ்ச்சி. 
 
    அஃதாவ  – பிாிந் ேபாகுமிடத் ப் ேபாகின்ற தைலவி தன்ைமையக்கண்  
தைலவன்மகிழ்தல்; இ  – வைகயினறிச் ெசல் ங்கிழத்தி ெசல கண் ளத்ெதா  
ெசால்ல ம் பாகெனா  ெசால்ல மாகிய இரண்  விாிகைள ைடய ; அைவ 
வ மா :- 
 
    ெசல் ங்கிழத்தி ெசல கண் ளத்ெதா  ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்.) னர்ச்சிக் குறியிடத்தினின் ம் ெபயர்ந்  ெசல்லா நின்ற தைலமகள  
ெசலைவக்கண்  தைலவன் றன்ெனஞ்ெசா  ெசால் தல். 
 
        பின்ேன சாிெகாண்ைட ேயார்காந்த ேளந்த ம் ெபய்கைலையத் 
        தன்ேன ாிலாெதா  தாமைர தாங்க ந் தண்டமிழ்க்குப் 
        ெபான்ேன ெபாழி ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ெயன்ன நடக்கின்ற வாெநஞ்ச ேமெயன தின் யிேர.  (30) 
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    பாகெனா  ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் றன்ைனத் ேத வந்த ேதர்ச்சாரதியிடத்தில் தைலவி ெசல் தைலக் 
காட் க் கூ தல். 
 
        ன்பார்த்த வச்ச ஞ் ேசார்ேவா யிர்ப்  கெவயர்ப் ம் 
        பின்பார்த்த ேநாக்குெமன் ேபரன்  மாய்ப்ெப  ேவந்தெரல்லாந் 
        தன்பாற் பணி ஞ் சரணான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பின் 
        மின்பார்த்த ேவல்வல வாபார்க்கி லாெயா  மின்ெசல்வேத.  (31) 
 
    5 -  பிாி ழிமகிழ்ச்சி ற்றிற் . 
    -------------------------------------------- 
 
    ஆறாவ  - பிாி ழிக் கலங்கல். 
 
    அஃதாவ  - தைலவி பிாிந்த இடத் த் தைலவன் வ ந் வ . அ  - 
ம ற் ைரத்தல் ெத ற் ைரத்தெலன இரண் வைகப்ப ம். அைவ: 
ஆயெவள்ளம் வழிபடக்கண்  மாயாேமாெவன்றல் தல் கண்பைட ெபறா  
கங்குேனாத லீறாகிய ஐந்  விாிகைள ைடயன; 
    அைவ வ மா :- 
 
    ஆயெவள்ளம் வழிபடக்கண்  மாயேமாெவன்றல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிையப்பிாிந்த மாதர்கூட்டம் வந்  வழிப தைலக் கண்  இம்மாதர் 
கூட்டத் ள்ளாெளன்ைனத் தனித் க் கூ ய  என்ன மாயேமா? ெவன்  தைலவன் 
மயங்கிக் கூ தல். 
 
        விம்மாய ன்பத் க் கண்மாய ெவள்ளத்ைத மீட்கெநஞ்ேச 
        தம்மாய ெவள்ளந் தணந்திங்ங ேனதச மா கைனக் 
        கம்மாய ெவய்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியன்னா 
        ெரம்மாய ேமாகன ேவாமனம் ேபானமக் ெகய்தியேத.  (32) 
 
    வாயில்ெபற் ய்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி உயிர்ப்பாங்கி கத்ைத ேநாக்கிச் ெசல் தைலப் பார்த் த் 
தைலவன் அப்பாங்கிையத் தாகப்ெபற்  உய்வதாகக் கூ தல். பாங்கி - 
பக்கத்தி க்கு யிர்த் ைணவி. 
 
        அம்மான் கமைரக் கும்மதி மீ க்கு மாதாிக்கு 
        மிம்மான் விழிவண்  மா ஞ்ெசன் ேற  ெம த்ெதாரம்பாற் 
        ெபாய்ம்மாைன ெயய்த குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ய்ம்மா நலெமான்  கண் ெகாண் ேடன்களிப் ள்ளத்திேல.  (33) 
 
    பண் பாராட்டல். 
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    (இ-ள்.) தைலவியின தழைகத் தைலவன் வியந் ெகாண்டா தல். பண்  - ஈண்  
அழகின்ேமனின்ற . 
 
        ெபான்ேன யழற்ப  த்ேத ைள ண் ம் ப் ல  
        மின்ேன கரக்கும்ைபந் ேதேன யழித ம் ெவள்விைடேயான் 
        றன்ேனயந் தன்ைன மறவாக் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        ெலன்ேனயிப் ங்ெகா க் ெகாப்பாக நாெம த் ேதத் வேத.  (34) 
 
    பயந்ேதார்ப்பழிச்சல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையப் ெபற்ேறாைரத் தைலவன்வாழ்த்தல். 
 
        மாேம  ெபான்ன்ைற யாய்நாக ேலாக மணியைறயாய்த் 
        தாேமயிவ் ைவயத்  வாழிய ேராதமிழ்ப் பாவலர்க்குக் 
        காேமக மன்ன குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        யாேம ெபறவின்ப மீந்தாைளத் தந்த வி வ ேம.  (35) 
 
    கண்பைடெபறா  கங்குேனாதல். 
 
    (இ-ள்.) அன்றிரவிேல தைலவி தந்த ஆைசயால் நித்திைர ெபறா  இ ட்காலத்ைதத் 
தைலவன் ெநாந்  கூ தல். 
 
        தாயாய்ப் வனம் ரககுங் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        வாயாற் ெக பவர் தா ண் டான்மைல வாணர்குலத 
        யா ளளகத்ைதக் கங்குெலாவ் வாெயன்  ெசாற்றகுற்ற 
        ேமாயாம ெலன்ைன வைளத்த  ேகாபித் யி ண்ணேவ.  (36) 
 
    இவற் ள் - ன்ைனயெதான் ம் ம ற் ைரத்தற்கும், பின்ைனய நான்குந் 
ெத ற் ைரத்தற்கு ாியன. 
 
    6-பிாி ழிக்கலங்கல் ற்றிற் . 
 
    காட்சி தல் கண்பைடெபறா  கங்குேனாத தியாகக் கூறிய ப்பத்  ன்  

ைறக ம் தல் நாள் நிகழ்ச்சிெயன்க. 
    ------------ 
 
    ஏழாவ --இடந்தைலப்பா . 
 
    அஃதாவ - இயற்ைகப் ணர்ச்சியிற் கலந்த தைலவன் ம நாளவ்விடத்தில் வந்  
தைலவிையக் கூ தல்; அ : ெதய்வந் ெதளிதல் கூடல் வி த்தெலன வைகப்ப ம்; 
அம் ன் ந் தந்த ெதய்வந்த ெமனச் ேசறல் தல் ஆயத் ய்த்தலீறாகிய ஐந்  
விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :-- 
 
    தந்தெதய்வந் த ெமனச்ேசறல். 
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    (இ-ள்.) ன் கூட் யவிதி யின் மவ்விடத்திற் ெசன்றாற் கூட் ெமனத் தைலவன் 
ேசறல். 
 
        இட்டாெரப் ேபா  மி வா ாிடாெரன்  மிட் ண்கிலார் 
        பட்டாங்கி ள்ள ப யிதன் ேறாபண் ராவணைனக் 
        கட்டாண்ைம தீர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிமின்ைனத் 
        தட்டா  ன்னந் த ந்ெதய்வ மின்னந் த ெநஞ்சேம.  (37) 
 
    ந் றக்காண்டல். 
 
    (இ-ள்.) ன்ேபாலத் தைலவிையத் தைலவன்கா தல். 
 
        சிந்தா மணிவிளக் ேகாவிள ஞாயிற் ச் ேசயழேகா 
        மந்தா கினிரத்ந மாைலெகா ேலாமத மாாிசிந்திக் 
        கந்தா  தந்திக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெகாந்தா  காந  ேவநின்ற தீெதன்  கூறாிேத.  (38) 
 
    யங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையத் தைலவன் ணர்தல். 
 
        ேத ந் வர்க்கும் பசும்பாகுங் ைகக்குமத் தீங்க ம்  
        தா ம் ளிக்குங் கனிக ங் கா ந் தச கன்பாற் 
        கூ ஞ் சிைலக்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லீ ந் தளிர்நிறத் தாளிதழ்த் ேத ண்ட ெவன்னிதழ்க்ேக.  (39) 
 
    கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் றைலவிையப் கழ்ந்  கூ தல். 
 
        பிைறயா  மங்ைக த க்ெகாவ் வாய்பிைற ேபாய்க்கைலயி 
        னிைறயாய ேபா  கத் க்ெகாவ் வாய்ெந ங் காவிாிப் ந் 
        ைறயாதி சங்கம ராசகு ேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பின் 
        மைறயாநிற் பாய்வ  வாெயன்ன நாண மதி னக்ேக.  (40) 
 
    ஆயத் ய்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிைய மகளிர் கூட்டத் ள் வி த்தல். 
 
        தண்டா ரைகயின் கணந  ேவெயா  தண்மதியங் 
        கண்டா லல  சிறப்பில்ைல ேயநவ கண்டெமல்லாங் 
        ெகாண்டா ஞ் சங்கம ராச குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மண்டாய ெவள்ளத் ெத ந்த ள்வாய்*ெமள்ள வாணைகேய.  (41) 
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    இவற் ள் - தந்தெதய்வந் த ெமனச் ேசறெலான் ந் ெதய்வந் ெதளிதற்கும், 
காண்டல் யங்கல் கழ்தலாகிய ன் ங் கூடற்கும், ஆயத் ய்த்தெலான் ம் 
வி த்தற்கு ாியன. இ வைர ம் இரண்டா நாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    7- இடந்தைலப்பா  ற்றிற் . 
    ----------------- 
 
    எட்டாவ  - பாங்கற்கூட்டம். 
 
    அஃதாவ  - ன்றாநாள் ேதாழனாற்கூ ங் கூட்டம்; அ : சாாிதல் ேகட்டல் சாற்றல் 
எதிர்மைற ேநர்தல் கூடல் பாங்கிற் கூட்டெலன ஏ வைகப்ப ம்; அவ்ேவ ந் 
தைலவன் பாங்கைனச் சார்தல் தல் பாங்கிற் கூட்டலீறாகிய இ பத் நான்கு 
விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :- 
 
    தைலவன் பாங்கைனச் சார்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவியால் வந்த ஆைசேநாய் ேதாழனா லன்றித் 
தீராெதன்ெறண்ணி அவைனச் சார்தல். 
 
        ெவயிற்ேக நிழ ம் பசிக்ேக ய ம் விைனக்கற ம் 
        பயிர்க்ேக ன ண் டாய  ேபாற்பண்  வாாி ண்ட 
        தயிர்க்ேககட் ண்ட தி மால் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        யிர்ேகத நீக்க நமக்குயிர்ப் பாங்க ெனா வ ண்ேட.  (42.) 
 
    பாங்கன் தைலவைன ற்ற வினாவல் 
 
    (இ-ள்.) பாங்கன் தைலவன  மன ம் ய ம் வா ய ேவ பா  கண்  
இவ்ேவ பா  வந்ததற்குக் காரண ெமன்ைன ெயன்  ேகட்டல். 
 
    ------- 
    * ெமௗவல் வாணைகெயன் ம் பாடம். 
 
        தீேதாைர மாற்றித் திைசகாத்த ேதாெசஞ்ெசா ேலழிைசயிற் 
        ேபாேதா  பட்ட லர்ச்சிெகா ேலாெபான்னி கச்ெசன்னி 
        மீேதாத ேமா  றந்ைதக் குேலாத் ங்கன் ெவற்பண்ணேல 
        ேயேதா வறிகின்றி ேலன்றி  ேமனி யிைளத்த ேவ.  (43) 
 
    தைலவ ற்ற ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங் ேகட்ட பாங்க க்குத் தைலவன் றனக்குற்ற ேவ பாட் ன் 
காரணத்ைதக் கூ தல். 
 
        கானாகத் தார் ைன ேதாணண்ப ேன ட் கைலயைனத் ந் 
        தானாகச் ேசார்ந்  தளரச்ெசய் ேததைர ேய ெமா  
        ேகானாகக் காக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
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        மானாக ெமான்  வி ங்கிய தாெலன் மதிையயின்ேற.  (44) 
 
    கற்றறி பாங்கன் கழறல். 
 
    (இ-ள்.) ேவதாகமங்கள்யா ங் கற்றறிந்த பார்ப்பனப் பாங்கன் தைலவைன 
யி த் க்கூறல். இ த் க்கூறல் – உ திச்ெசாற் ெசால் தல். 
 
        அல்ேலா ெவயிைலப் ெபா மி  ேளாவழ ேலாைனெமாய்க்குங் 
        கல்ேலா குைழ ங் கடேலா றங்குங்கல் யாணிப்பிரான் 
        வில்ேலாத மீ குனித்ேதான் குேலாத் ங்கன் ெவற்பிெலா  
        ெசல்ேலாதி ேயாநின் மனமயக் காநிற்குந் ேதர்மன்னேன.  (45) 
 
    கிழேவான் கழற்ெறதிர் ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கன் கூறிய உ திெமாழிையத்தைலவன்ம த்தல். 
 
        பண்ணாைச ண்ட குேலாத் ங்க ேசாழன் பதித்தஞ்ைசவாய்ப் 
        ெபண்ணாைச யார்க்கும் விடா நண் பா னி ெபண்ெகா க்கா 
        விண்ணாடர் ேகான்ெகாண்ட காமத்தி னாலந்த ேவள்கைணபாய் 
        ண்ணா யிரங்கைளக் கண்ணா யிரெமன் ம் ெபான் லேக.  (46) 
 
    பாங்கன் கிழேவாற் பழித்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங்கூறிய தைலவைனப் பாங்கன் நிந்தித் க் கூ தல். 
 
        மாநாக நாணிற் குைழந் ள்ள ேம  வைரதி ம்பப் 
        நாக நாணிற் குைழந்ததன் ேறாெபா ம் ேபய்க்குத்ெதவ்வ 
        னாக நல்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        கானாகத் தாழ்குழ லாட்ைகய நீமனங் கட் ண்டேத.  (47) 
 
    கிழேவான் ேவட்ைக தாங்கற்க ைமசாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பாங்கைனேநாக்கி நீ பழிக்கின்ற என் ள்ளந் ேத தற்கு ேவட்ைக 
ெயன்னாற் றாங்க யாெதன்  கூ தல். 
 
        சுழிேவைல கட்  றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பில் 
        வழிேவைல யன்ன கைலநண்ப ேனயந்த மானைனயாள் 
        விழிேவ ெலறிந்தெவன் ண்வழி ேயெவய்ய தீெயனநின் 
        ெமாழிேவ ெலறிகுைவ யா னி யாற்ற வதன்ேற.  (48) 
 
    இ ம . 
 
        இந்நா ெளா த்தி த காமத் தீநண்ப யாரவிப்பார் 
        ெபான்னா ஞ் ெசல்வப் கார்மன் குேலாத் ங்கன் ண்ணியமாந் 
        ெதான்னாண் மரபிற் ெறா ங்கடற் ேக மத் ெதான்மரேபார்க் 



 18

        கந்நாள் வ வித்த வானதிக் ேக  மவிக்காிேத  (49) 
 
    பாங்கன் றன்மனத்த ங்கல். 
 
    (இ-ள்.) அ ேகட்ட பாங்கன் எம்ெப மான் ஆற்றானா யிவ்வா  கூறினால் அதற்கு 
நாெனன் ெசால்ேவெனன்  தன் ள்ேள வ ந் தல். 
 
        ேமலாய் சான்றவர் ெவய்ேயா  நம்ெப  ேவந்த ேம 
        ேபாலா ெமனவி ந் ேதமி  ேவாைர ம் கண்டேமார் 
        ேகாலா லளிக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மாலாழி யன் மின் ம்மைறத் தாெலன்ன வாய்நமக்ேக  (50) 
 
    இ ம . 
 
        தடமார் விசும்பி க் ேகார்மதி பார்க்ெகந் தைலவர்மதி 
        யிடமார் மதியிரண் ெடன்றி ந் ேதமி  மாமதி ங் 
        கடமார் களிற்றன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        மடமா னிரண்  *ம ச்ெசய்த ேததினி வாய்நமக்ேக  (51) 
        ------------- 
        *வ ச்ெசய்தெதன் ம் பாடம். 
 
    பாங்கன் றைலவேனாட ங்கல். 
 
    (இ-ள்.) இங்ஙனம் வ ந்திய பாங்கன் சகியாதவனாய்த் தைலவேனா  வ ந் தல். 
 
        ேமகம் பணி ங் குழலா ெளா த்திக்குன் ெமய்வ ந்  
        ேமாகம் பலெசால்  ந்தணி யாய் ைன ேவ டேன 
        காகம் பட ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        கம்ப ெமய்தி லைதயார் தணிப்பர்தம் ந்திெகாண்ேட.  (52) 
 
    எவ்விடத்ெதவ்வியற்ெறன்றல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கனிவ்வா  கூறி ம் தைலவன் வ ந் தைலக்கண்  இவன் 
தைலவிையக் கூடாெதாழியின் இறந் ப ெமன்  ேதறித் தைலவைன ேநாக்கி 
நின்னாற் காணப்பட்ட உ  எந்தவிடத்  எந்தவியைல ைடயெதன்  வினா தல். 
 
        வாமா நகுலன் குமார குேலாத் ங்கன் வா றந்ைதக் 
        ேகாமான் ெகா யி க் குங்கு  ேயாெச ங் ேகாகனகப் 
        மா னறிய விதழா யிரக்கைட ட் மில்ேலா 
        காமா  ேமாதி யிடேம தியெல  காவலேன.  (53) 
 
    அவனஃதிவ்விடத்திவ்வியற்ெறன்றல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் என்னாற் காணப்பட்ட  இந்தவிடத்  இந்த 
இயைல ைடயெதன்  கூ தல். 
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        பண்ணாகுங் கண்டம் பேயாதரங் ேகாடந்தப் ைபந்ெதா க்குத் 
        தண்ணாகுஞ் ெசால்பிைற தான்குளங் காண்டமிழ் வாணர்தங்க 
        ெளண்ணாகும் வண்ைமக் குேலாத் ங்க ேசாழ னிடத் நண்பா 
        கண்ணாகு மாவிடந் ேதாள்வைர காணிடங் காவிடேம.  (54) 
 
    பாங்கனிைறவைனத் ேதற்றல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  நீ வ ந்தாெதாழிக. நீ ெசான்ன குறியிடத் ச் ெசன்  
தைலவிையக்கண்  யான்வ கிேறெனன்  தைலவைனப் பாங்கன் ேதற்றல். 
 
        கிளிேபாய் ெமாழிகற்பக் ேககயம் ேபாய்க்கிளர் சாயல்கற்ப 
        வளிேபாய் விழிகற்ப நிற்குமப் பாைவ யழகுகண்  
        களிேபா தகமன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        ெவாளிேபா  நின்னிைல யான்காண் பள  ளந்ெதளிேய.  (55) 
 
    குறிவயிற்ேசறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் கூறிய குறியிடத் த் தைலவிையக்காணப் பாங்ஙன் 
ேத ப்ேபாதல். 
 
        ைலவான் பைகப்பந் த க்குங்ெகா ேலா ன் குைழப்பைகயா 
        லைலவாம்ெபான் சைல யாட் ங்ெகா ேலாவள கப்பைகயாற் 
        கைலவாாி ேத ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிப்பிரான் 
        மைலவாயக் காமலர் ெகாய் ங்ெகா ேலாமன்னன் மன் யிேர.  (56) 
 
    இைறவிையக்காண்டல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனந் ேத ச்ெசன்ற பாங்கன் தைலவிையக் கா தல் 
 
        ைலேய வன் ைலேய நளின கிழ்ம ங்கு 
        ைலேய வயி ம் வடத்திைல ேயெயண்ணி லாதெவண்ெணண் 
        கைலேய ெதாி ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிப்பிரான் 
        மைலேய யிட  மிவேரநங் ேகான்ெசான்ன மாத ேம.  (57) 
 
    இகழ்ந்த்தற்கிரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ேபரழைகக் கண்ட பாங்கன் காணா ன்னம் எம்ெப மாைன 
யறிவின்றியிகழ்ந்தன ெமன்றிரங்கிக் கூ தல். 
 
        கண்ணார் ெவ வப் ெபா ேவற் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        ெபண்ண ர தி னழகறி யாமலப் ெபண்ண தின் 
        கண்ணாகுங் கூற்றி னைலப் ண்ட ேவந்தைனக் கல்வியிேலன் 
        பண்ணா ங் கூற்றி னைலத்திகழ்ந் ேதன் ன்பின் பார்த்திலேன.  (58) 
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    தைலவைன வியத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிகண்வைலயிற்சிக்கி அத்தைடேயா ந் தைலவன் நம்மிடத் வந்த  
வியப்ெபன்  பாங்கன் அதிசயித் க்கூ தல். 
 
        சாயாத ெசாற்க மகன்ேற யாிைவகுந் தந்தணந்ேத. 
        ேயாயாத ேமக பதங்கடந் ேத ைடந் ேதா னைரக் 
        காயாத சிங்கங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ேசயா னினி வந் தான்வந்த தாலறத் ேதர்ந்தவேன.  (59) 
 
    தைலவிைய வியத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையப் பாங்கன் வியந் கூ தல். 
 
        க ம்ேப யிவளவன் ைகக்களி ேறக ந் ேதற வள் 
        சு ம்ேப யவனிவண் மாந்தளி ேரயவன் ெசாற்குயிேல 
        ய ம்ேபய் ைல ண் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ற ம்ேப ரமிர்தத் ளியிவ ேளயவன் சாதகேம.  (60) 
 
    இவ்ைவந்  பாட ம் பாங்கன்றன் ட்கூறியைவ. 
 
    தைலவன்றனக்குத் தைலவிநிைலகூறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிகுறியிடத் த் தனித் நிற்கின்ற நிைலையப் பாங்கன் கண் வந்  
தைலவ க்குக்கூ தல். 
 
        கண்ணாஞ் சேகாதரத்ைத நீணில வாய்ைவத் ங் காய்கதிரா 
        ண்ணாண் ளாி ைனேநாக்கி ேயைவத்  ெமாண் யத் த் 
        தண்ணார மாைலத் தைலவன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        ெபண்ணா ரணங்குநின் றாளண்ண ேலயப் ெப ம்ெபாழிற்ேக.  (61) 
 
    தைலவன் ேசறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பாங்கன் ெசாற்ப  குறியிடத் ப் ேபாதல். 
 
        தள்ளாப் பதமிரண் டாப்பிறந் ேதமன்றித் தாவிவி ம் 
        ள்ளாய்ப் பிறந்தில ேமெநஞ்ச ேம னல் ேவணியைன 
        ள்ளாகக் ெகாள் ங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        கள்ளாரக் காவினிற் பார்தைமக் கூ க் க குதற்ேக.  (62) 
 
    தைலவிையயக் காண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிையப்பார்த்தல். 
 
        நன்னித் திலங்க ளி பா ஞ் சிந்தநந் ேதாெடா கும் 
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        ெபான்னித் ைறவன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ன்னிக் கனி  ளத்தா மைரயி ள் ேள ெமா  
        கன்னிக் களியன்ன ெமன்னாவி ேநாக்கியிக் காநின்றேத.  (63) 
 
    கலவியின் மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) ணர்ச்சியின் மகிழ்தல். 
 
        ேதனார் கட ந் தி ப்பாற் கட ந் திைர ரண்ெடான் 
        றானாெலத் தன்ைமயத் தன்ைமயன் ேறாவகி லாண்டெமலாங் 
        ேகானாகுஞ் சங்கமன் ன்ேனான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மானா ம் யா  மணந்தவிப் ேபாின்ப மாகடேல.  (64) 
 
    கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ணர்ந்தபின் றைலவிையப் கழ்ந் கூ தல். 
 
        மட்டார் குழ  கலவியி னீக்கிய வார்தி ம்பக் 
        கட்டா ெதா கணந் தாழ்த்தன ேளற்கவி வாணர்ெசம்ெபாற் 
        ெகாட்டார மன்ன குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ெலட்டா ைன நிைல ெகட்ேடா  தண்ட ெமன்ப ேம.  (65) 
 
    பாங்கிெயா  வ ெகனப்பகர்தல். 
 
    (இ-ள்.) இனிநீ ன் யிர்ப் பாங்கி டேனவ வாெயன்  தைலவிக்குத் தைலவன் 
கூ தல். 
 
        ேகாங்கார் கிண் ைல யாய்ெமய்  நீழ ங் கூர்ெபா ம் 
        பாங்கா ைர ம் பிாிவ ண் ேடாபண் ராவணைன 
        யாங்காரந் தீர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        னீங்காநின் காத  தன் டன் வாவினி நீவாிேல.  (66) 
 
    பாங்கிற்கூட்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிைய ஆயத் ச் ெச த் தல். ஆயம் – மாதர் கூட்டம். 
 
        அணிேய பசும்ெபான் ெனாராயிரங் ேகா ெகாண் டாக்கின  
        மணிேய யைமத்தில ேரற்சிறப் ேபாவணங் கார்சிரத்ைதத் 
        ணிேய தரப்ெபா ங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பணிேய நினக்குச் ெச மாயம் ேபாந்த ள் பான்ெமாழிேய.  (67) 
 
    இவற் ள் ன்ைனய ன் ஞ் சார்தல் ேகட்டல் சாற்றெலன்  ன்றற்கும், 
பாங்கன் கழறல் தல் கிழேவான்ேவட்ைக தாங்கற் க ைம சாற்றலீறாகிய நான்கும் 
எதிர்மைறக்கும், பாங்கன்றன் மனத் த ங்கல் தல் தைலவன்றனக்குத் தைலவிநிைல 
கூறலீறாகிய ப ெனான் ம் ேநர்தற்கும், தைலவன்ேசறல் தல் கழ்தலீறாகிய 
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நான்கும் கூடற்கும், தைலவன் றைலவிையப் பாங்கிெயா  வ ெகனப் பகர்த ம் 
தைலவன் றைலவிையப் பாங்கிற் கூட்ட மாகிய இரண் ம் பாங்கிற் 
கூட்டற்கு ாியன. 
 
    8-பாங்கிற்கூட்ட ற்றிற் . 
    ______________ 
 
    ஒன்பதாவ --பாங்கிமதி டன்பா . 
 
    அஃதாவ --தைலவி ேவ பாட்ைடப் ணர்ச்சி ண்ைம யறிந்தாராய்ந்  ேதாழி 
தன்மதிைய டன்ப த்தல்; அ : ன் ற ணர்தல் குைற ற ணர்தல் 
இ வ ளவழி யவன்வர ணர்தெலன ன் வைகப்ப ம்; அவற் ள் - 

ன் ற ணர்தலாவ  தைலவைனப் ணர்ந்  மீண் வந்  தன் ன் ற்ற 
தைலவியின் ேவ பாட்ைடப் பாங்கி கண்  அதனாேனகூட்ட ண்ைமயறிதல்; அ : 
வைகயின் வைகயாய் ஐய ற்ேறார்தல், ஐயந்தீர்தல், பல்ேவ  கவர்ெபா ட் ெசால்  
நாடெலன ன்றாம்; அவற் ள்- ஐய ற்ேறார்தல் பலவைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    நாற்றங்கண்ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவியிடத் ப் பண் பயின்றறியாதேதார் திய வாசைன கண்  
ஐ ற்  ஆேலாசித்தல். 
 
        ைகயாப் ெப மண ெமய் ன் ேனயிந்தக் காாிைகதன் 
        ெமய்யாற் ெப மண ெமங்ெகய்தி னாள்விாி காவிாிேபாய்ச் 
        ெசய்யார்க்குங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் சிைலக்ெகால் வா 
        ய்யாக் குறியிெதன் ேனாவந்த வாெறன் ணர்கிலேன.  (68) 
 
    ேதாற்றங்கண்ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) ணர்ச்சியாற் ெபற்றேதா ரழகுகண்  சந்ேதகித்தல். 
 
        ெபான் ற்ற ெகாங்ைக ஞ் ேசார் ற்ற கூந்த ம் ந்தளிரா 
        மின் ற்ற ேமனி  ெமங்க ற் றாள்ெவகுண் ேடா க்ெகல்லாங் 
        ெகான் ற்ற ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழியன்னாட் 
        ெகன் ற்ற ேவாவறி ேயன்சிறி ேயெனஞ் சிைளக்கின்றேத.  (69) 
 
    ஒ க்கங்கண்ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) ெதய்வந்ெதாழாைம த யகண்  சந்ேதகித்தல். 
 
        ஒன்னாைர ெவந்கண்ட ேவலான் றனத  ேயாாிரண்டாற் 
        கன்னாாி யாக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெபான்னாண் க த்தில்வந் ேத ன் ேனயிந்தப் ைவதனக் 
        கிந்நா ப்ெபங்கு ேமறிய வாெறன் னினிச்ெசால்வேத.  (70) 
 



 23

    உண் கண் ைட றல். 
 
    (இ-ள்,) ன்ைனநாளிற் குைறந்த ண கண்  சந்ேதகித்தல். 
 
        நிைற ண்ட ெசவ்வந்தி வான்சூழ் பிைறயன்ன நீள்கு திக் 
        கைற ண்ட வாட்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        லைற ண்ட பாற்கடன் ேமனாட் கைடய  ேத நஞ்சாய்க் 
        குைற ண்  யாகக் குைற ண்ட ேதெதங் குலக்ெகா ேய.  (71) 
 
    ெசய்விைன மைறப் க்கண் ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைலவன்பாற்பட்ட தன்னிைன ந் ெதாழி ம் பிறர்க்குப் 

லனாகாைம மைறத்தல்கண்  சந்ேதகித்தல். 
 
        ேசணாடர் காைலந்  ெமான்றாங் கரதலச் ெசன்னி ெபான்னிச் 
        ேசாணா  காக்குங் குேலாத் ங்கச் ேசாழன் ன் னா க்கன்ேறா 
        நாணா ஞ் ெசய் ம் விைனமைறத் ேதா ைக நங்ெகா க்குங் 
        காணா ெதைனமைறக் கும்விைன ேபாந்தெதக் காரணேம.  (72) 
 
    ெசல கண் ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ஆயத்ைத நீங்கித் தனிேய ெபயர்தல்கண்  சந்ேதகித்தல் 
 
        பந்தா ட ந்தண் சுைனயா ட ம்ைபம்ெபா சன்மிைச 
        வந்தா ட மறந் ேத றம் ேபாய்வண்  ேகா கிண்டக் 
        ெகாந்தா  தாதகித் தாமன் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        சந்தா ங் கானடந் திம்மா லாவ ந் தன்ைமெயன்ேன.  (73) 
 
    பயில் கண் ைட றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிெயப்ேபா  ேமாாிடத்ேத நிற்றல்கண்  சந்ேதகித்தல். 
 
        பன்னாட் டரசர் மைனத்தி  வாகும் பல ெமான்றாய்த் 
        ெதன்னாட் ங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் றி மைனக்ேக 
        ெதான்னாட் பயின்றதற் ேகநிற்ப தாெமனத் ேதாைகக்ெகன்ேனா 
        விந்நாட் பயி  மிடேம யிடமி ெதனநிற்பேத.  (74) 
 
    பிைறெதா  ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்.) பிைறச்சந்திரைனக் காட் ப் பாங்கி ெதா  நின்  தைலவிைய ேநாக்கி 
"நீ மிதைனத் ெதா வாயாக" ெவன்  கூறி அவள  ணர்ச்சிநிைலைய யறிதல், 
கன்னியர் பிைறெதா வ ங் கலந்தவர  ெசய்யாைம ம் உலகவழக்கு. 
 
        ேபாேத தித்  மிமவான் குந் ம் லக்கைலைய 
        மீேத வளர்த் ம் விளங்குத லால்வியன் பாவைனத் ங் 
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        ேகாேத பிாித்ெதறி ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மாேத த் ேதவியர் காண்ெடாழ ேவதகும் வான்பிைறேய.  (75) 
 
    ஐயங்கரந்  ைதயைல வினா தல். 
 
    (இ-ள்.) பலவாறாகத் ேதான்றிய சந்ேதகத்ைதப் பாங்கி தன் ண் 
மைறத் க்ெகாண்  தைலவிைய வினா தல். 
 
        குைடத்தைன ேயாசுைன ெகாய்தைன ேயாதைழ குன்ெறதிர்கூஉ 
        யைடந்தைன ேயாவண்ட லா ைன ேயாவம்  யாசனத்தின் 
        மடந்ைதமன் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் மைனக்ெகால் வாய் 
        விடந்தயங் கும்விழி யாெயன்ெகான் ேமனி ெம ந்தைனேய.  (76) 
 
    கரந் ைர. 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தன் கள்ளத்ைத ெவளிப்ப த்தப் பலகால் வினாவி ம் அக்கள்ளத்ைத 
ெயாளித் த் தைலவி ேவ  கூ தல். 
 
        சுாிவண் மிர்கட நாகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பாிவண்  ேதாழி நிைனெயாழிந் ேதெநன்னற் பாணியி ஞ் 
        சாிவண் ெடா ப்ப ெவா சுைன யாட ந் தாழ்குழல்சூழ் 
        வாிவண் டைலத்தெமய் வாட்டமல் லாதில்ைல வாட்டங்கேள.  (77) 
 
    சுைனவியந் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியங்ஙனங்கூறப்பின் ம் விடாதவளாய்ப் பாங்கி தைலவி ள்ள 
நிகழ்ச்சிைய ெவளிப்ப த்தச் சுைனைய வியந்  ெசால் தல். சுைன - நீர்நிைல. 
 
        ெகாத்தா  மல் ைக கிஞ்சுகம் ப்பக் ெகா யவத்தி 
        யத்தா மைரமல ரச்ெசய்த தாலளி வாயலம் ம் 
        த்தார மாைலக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்ச் 
        சித்தா வ ம்வ  ேமாதி  ேவநின் ெச ஞ்சுைனக்ேக.  (78) 
 
    இ ம . 
 
        க ேமக வண்ணன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        றி ேமனி நா ந் தி  வாய்ெசய்ய வாய்ெவ ப்  
        ேமற் பசப் ம் விழிேமற் சிவப்  டல்வியர்ப் ந் 
        த ேமற் குைடவ ன ேய  மந்தத் தடஞ்சுைனேய.  (79) 
 
    நாணநாட்டம். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி நிைனைவ ைவயமறத் ணிந்த ேதாழி அவள் நா ம்ப  நா தல். 
 
        கூரம்  ராசிபண் ெடய்ேதான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
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        ேபாரம்  ேநரப் ெபா ங்கணல் லாய் ைன சாந்தகி ஞ் 
        சீரம்  சாதப் பதபஞ்சுந் ெதாய்யி ஞ் சிந் ர  
        மீரம் படா  சுைனயா யவண்ண ெமவ்வண்ணேம.  (80) 
 
    தைகயணங்கு த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிேவற்றழகுகண்  அவைளத் ெதய்வப் ெபண்ணாகப் பாங்கி 
வ த்திக் கூ தல். 
 
        மன்னாக வந்த குேலாத் ங்கன் ேகாழி வைரயைனயா 
        ன்னாக மன்ன ெவா த்திெயன் காத  ண் ன  
        ெபான்னாகும் வண்ண  த்தாகும் வா ம் ப்பகழி 
        மின்னாகுங் கண் ெமாவ் வாண்மற் ெறலாெமாக்கு ெமல் யேல.  (81) 
 
    ந ங்கநாட்டம். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ந ங்கத்தக்கதாகப் பாங்கி யாராய்ந்தல். 
 
        ெகாங்ேகாட் ம்ேவங்ைகக்ெகா ேயான்குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லங்ேகாட்  ெமன்களத் தாெயன்ெசால் ேவனரன் த்தைமந்தன் 
        ெவங்ேகாட்  யாைன கைன ன் பாய்ெவய்ய ேகாட் வாஞ் 
        ெசங்ேகாட்  யாைனகண் ேடனஞ்சி ேனனஞ் சிலம்பி ன்ேற.  (82) 
 
    இப்பதினான்கும் ன் ற ணர்த ன் வைகயாகிய ஐய ற்ேறார்த ன் 
விாிெயன்க. ஐயந்தீர்தல், பல்ேவ  கவர்ெபா ட் ெசால்  நாடலாகிய இரண் ன் விாி 
காணப்படவில்ைல. இத் ைண  ன்றா நாள் நிகழ்ச்சிெயன்க. 
 
    ன் ற ணர்தல் ற்றிற் . 
    ______________ 
 
    குைற ற ணர்தல். 
 
    அஃதாவ -தைலவன் தைழ த யவற்ைறக்ெகாண்  தன்பாற் குைற ற்  
நிற்பக்கண்  பாங்கி அதனாேன கூட்ட ண்ெடன்றறிதல்; அ : ேதர்தல் ெதளிதெலன 
இ வைகப்ப ம். ேதர்தல்-ஆராய்ச்சி ெசய்தல். அைவவ மா :- 
 
    ெபட்டவாயில்ெபற் றிர  வ த்தல். 
 
    (இ-ள்.) இயற்ைகப் ணர்ச்சிக்குப் பின்னர்ப் பிாி ழிக் கலங்க ன்வாயில் 
ெபற் ய்தெலன ஆண் வி ம்பப்பட்ட பாங்கிையத் தைலவன் தாகப்ெபற் க் 
குைறயிரத்தைல வற் த்திக் கூ தல். 
 
        ேகாேட பி த் ெமன் ேபா ெகாய் வார்வைரக் ேகா ந்ேத 
        னீேடணி ையக்ெகா  ேநயர்ெகாள் வார்நில ேவந்தர்க்ெகலாங் 
        காேட ெகா க்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
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        ேலேட கம ங் குழ ையப் பாங்கியி ெனய் வேம.  (83) 
 
    ஊர்வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் கண்ணி ந் தைழ ேமந்திக் குைறயற்றவன் ேபாலவந்  நின்  
ஊர்யாெதன்  பாங்கிையக் ேகட்டல். 
 
        யானா தாிக்கின்ற ம்வ  ேவகண் ெடறிகடேல 
        ேமனாைள மக் ெகன்றி ந் ேதென  ேமதினிக்குங் 
        ேகானாகுஞ் சங்கம ராச குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னா ம் ேவற்கணல் லீாிந்த நாெளந்த ர்ெசால் ேம.  (84) 
 
    ேபர்வினாதல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        தி ேவா விரதிெகர ேலாசசி ேயாெதய்வ ேமாகினித 
        ேவாவந் நா ங்கள் ேபரறி ேய யர் வாணர்கீைகந்  
        த ேவா ெவ ங்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பின் 
        ம ேவாதி யீ மக் கிந்நாெளப் ேபர்ெசால் ம் வாய்மலர்ந்ேத.  (85) 
 
    ெக திவினாவல். 
 
    (இ-ள்.) ெகட்டெபா ைளத் தைலவன் பாங்கியிடத்  வினா தல். 
 
        ைலெயான்  மா டன் கன் ன் ேபாட ழங்க வி 
        நிைலெயான்  ேசாாிபின் ேபாடவம் ேபா  நிழற்ெகா சூழ் 
        ெகாைலெயான்  ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழியன்னீர் 
        கைலெயான்றிங் ேகா ெநாந் ேதவந்த ேதா ங்கள் காவ ேல.  (86) 
 
    ெநஞ்சு வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தன் மனத்ைதப் பாங்கியிைட வினா தல். 
 
        நஞ்ேசா ெடதி  ெமா வாளி ைதத் ைந வாங்கைலபின் 
        மஞ்ேசா வமிக்கும் வார்குழ லீரந்த வானவர்கா 
        வஞ்ேசாட நல்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகயிெலன் 
        ெனஞ்ேசா  வந்த ண் ேடாெசால் ம் வாய்மலர் நீர்திறந்ேத.  (87) 
 
    வழிவினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் றான்ெசல் ம் வழிையப் பாங்கியிைடக் ேகட்டல். 
 
        ேபாகா வழி குந் ேததாகும் ேபாம்வழி ெயன் நின்றாற் 
        பாகார் ெமாழியிற்ெசான் னாற்ப  ேதாபத்தி யா கி 
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        நாகா பரணைன ேயத் ங் குேலாத் ங்க னாைகயன்னி 
        ராகா  ெபண்ைமக் கிளெநஞ் சலால்வன்ெனஞ் சாய்நிற்பேத.  (88) 
 
    ெமாழியாைம வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி ெயான் ம் ேபசா தி த்தைலத்தைலவன் ேகட்டல். 
 
        ெசால்ேல சிறிெதான்  ெசான்னாற் குைழந் ெமய் ேசார்ந் விழீர் 
        கல்ேல கவ க் காிெதன்ப ேதாகளத் ேதா  னைரக் 
        ெகால்ேல ென ஞ்ெசாற் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வல்ேல ெபா ங்ெகாங்ைக யீர்திற ங்கள் வாய்மலேர.  (89) 
 
    இைடவினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைழையக்காட் த் தைலவன் றன்க த்தறிவித்  ங் குழ ைல  
மதிபாரமாயிராநின்றன; இைவயிவ்வா நிற்றெலங்ஙனம்? ம் இைட ெயங்ேக? 
ெயன்  தைலவிையக் ேகட்டல். 
 
        த ம்ேபா  கற்பக ேநராங் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        சு ம்ேபாதி யீெரான்  ேகட்கநின் ேறன்சுைன சூழ் னத்ைதக் 
        க ம்ேபா தகங்கைல ேமய்வெதன் ேறக  ேதாட் தற்கு 
        வ ம்ேபா  ெகாண்  வரமறந் தீர்ெகான் ம ங்கிைனேய  (90) 
 
    ஊர்ெபயர் ெக திேயாெடாழிந்தைவ வினாதல் ற்றிற் . 
    _______________ 
 
    ேதர்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
    யாேரயிவர் மனத்ெதண்ணம் யாெதனத்ேதர்தல். 
 
    (இ-ள்.) ேமற்கூறியவா  கண்ணி ந்தைழ  ேமந்திவந்  ஊர் த யைவ வினாவி 
நின்றவர் யாவேரா? இவர் மனத்தினிைனப்  யாேதா? எனப்பாங்கி தன்மனத்தில் 
ஆராய்ச்சி ெசய்தல். 
 
        ெநறியா  ெமன்பர் ந விைல ேயாெவன்பர் நீண்டகைலக் 
        குறியா  ெமன்பர் காிகூ  ெமன்பர்ெசங் ேகாகனைக 
        பிறியா றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெப ங்கிாிவாய்ச் 
        ெசறியா வழகின ராேரா விவர்க்ெகன்ெகால் சிந்தைனேய  (91) 
 
    எண்ணந்ெதளிதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவனிைனப்ைபப் பாங்கிெதளிதல். 
 
        வாேனார் வி ங்கு மதிக்கைல ேயாமைல வாணர்மின்னா 
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        ராேனா ாிைடக்கைல ேயாவிைல யாக வவனிக்ெகலாந் 
        தாேனார் தைலைமப் ெப மான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        யாேனா ங் கா வர் ேவட்ட ெமலாமிங் கிவள்ெபா ட்ேட  (92) 
 
    இவ்விரண் ங் குைற ற ணர்த ன் விாிெயன்க. 
 
    குைற ற ணர்தல் ற்றிற் . 
    __________ 
 
    இ வ ளவழியவன் வர ணர்தல் 
 
    அஃதாவ -தைலவி ந் தா ெமா ங்கி ந்த விடத்தில் தைலவன் றனிவரப் 
பாங்கிகண்  அதனாேன கலப் ண்ைம யறிதல், அதன்விாி வ மா :- 
    ைக ைறேயந்திவ தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ம் பாங்கி ஞ் ேசர்ந்தி ப்ப  கண்  தைலவன் ைக ைற 
ேயந்திவ தல். ைக ைற-காட்சிப்ெபா ள். 
 
        ஒ ேகா டரத்தி னி கிளி யாெமன்ென ேவாாிதண்ேமன் 
        ேகா ம் வண்ணநின் றாாி  ேவா  ழங்குெபாய்ைகக் 
        கு ேகா  யார்க்குங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ல ேகா  நங்குைற யாற் ைகக் ேகெசவ்வி யாமி ேவ.  (93) 
 
    னங்கண்  மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வி வ  மி க்கப்ெபற்ற வனத்தின் வளப்பத்ைதப் பார்த்  மகிழ்தல். 
 
        தா ந் தம  ெமனத்தமிழ் தாங்கியத் தண்டமிைழ 
        யா ங் கமகன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ேல ந் தி வைன யார் னத் ேதயிதண் மீதி க்க 
        ேம ங் கிளிக்கும் பிைணக்குங்ைகம் மாெறம்மில் ேவறில்ைலேய  (94) 
 
    இ வ ம் உளவழிச்ேசறல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி ந் தைலவி ந் தனித்தி க்குமிடத் த் தைலவன் ெசல் தல். 
 
        குைடயாற் விகவித் தா ங் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ைடயார்க்குந் ேதாைகயி லன்னமன் னீர் ன்  ேபாதப்பின்  
        நைடயாற் பி  ெமாழியாற்ைபங் கிள்ைள  நன்னயனக் 
        கைடயாற் பிைண  மைழத்தைழத் ேதா னங் காப்ப ேவ (95) 
 
    தைலவனவ்வைக வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ன் ெக திவினாதல்ேபால மீண் ங் கைல வந்தேதாெவன்  
வினா தல். 
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        சு தி கறங்கு றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழெனான்னார் 
        க திய ெசல்வ  மாவி ம் ேபாங்க ந் தீநிமித்தம் 
        ப தி ண்  கில்ேசாாி ெபய்ெதனப் பாைவநல்லீர் 
        கு திபின் ேசாரவிங் ேகவந்த ேதாெவா  குஞ்சரேம  (96) 
 
    எதிர்ெமாழி ெகா த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவன் வினா க்கு விைடகூ தல். 
 
        தாிக்கும் வனம் ரப்ேபான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பர் 
        விாிக்கும் பிைணகாி யாங்கண்  ேலெமய் யிலா ெபாய்ேய 
        யிாிக்கும் பிைணக்கும் பிைணயல்ல ேவெயவ ேர ெமய் ங் 
        காிக்குங் காியல்ல ேவெயங்க ேளன ங் காவ ேம.  (97) 
 
    இைறவைன நகுதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவனப்பாற் ெசன்றானாகப் பாங்கி தைலவிைய ேநாக்கி அசதியாடல். 
அசதியாடல்-சிாித் ப் ேபசுதல். 
 
        அைலேயபண் ெடய்த குேலாத் ங்க ேசாழ னழைகக்ெகால்  
        மைலேய வ மன்னர் ேவட்ைடக் ெகலாம  மாற்றஞ்ெசால்ேவங் 
        கைலேய ெயனிற்கைல கற்ேறாைரக் ேக ங் காிெயனிற்ெகால் 
        ைலேய ெச ம்பின் கயங்களி ேறற் கு ேமாைடயிேல.  (98) 
 
    இ ம . 
 
        வம்ேபா  தாதகித் தாரான் குேலாத் ங்கன் வா றந்ைதக் 
        கம்ேபா  ேநர்தி க் கந்தரத் தாயிந்தக் காவலர்மான் 
        ெகாம்ேபா  ெமய்தன ராெமா  யாைனையக் ேகாத்ெதய்தவில் 
        லம்ேபா ட ச்சுவ ம்ேபான ேதாவந்த யாைனெகாண்ேட.  (99) 
 
    பாங்கி மதியி னவரவர் மனக்க த் ணர்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தன்னறிவால் தைலவன் தைலவிெயன்ற இ வர் மனக்குறிப்ைப 
யாராய்தல். 
 
        ெகாந்தார மாைலக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னந்தா தி வர் க த் ங்கண் ேடநம்ைம ேயகரந்  
        சந்தார் னத்தி ந் தார் ைல ேம  தாமைர ம் 
        வந்தார் யத்தினி னீல ஞ் சால மலர்ந்தனேவ.  (100) 
 
    இ ம . 
 
        வள்ள ந் தா  ேநராங் குேலாத் ங்கன் வாழ்ெகால் சூ 
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        ழள்ளலம் ஞ் சுைனச்சா ர க்ேக ய த்தி வ 
        ள்ள ெமலாமித் தைனநாட்ெசால் லாதிங் ெகாளித்தி ந்த 
        கள்ள ெமலாமின் றறிந்ேத மிவர்தங் கைடக்கணிேல.  (101) 
 
    இவ்ேவ  மி வ ளவழியவன் வர ணர்த ன் விாிெயன்க. 
 
    9-பாங்கி மதி டன்பா  ற்றிற் . 
    ______________ 
 
    பத்தாவ - பாங்கியிற்கூட்டம். 
 
    அஃதாவ -பாங்கியாற்கூட் விக்கத் தைலவன் தைலவிையக் கூ ங் கூட்டம், அஃ  
– இரந் பின்னிற்றல் ேசட்பைட மடற்கூற்  மடல் விலக்கு உடன்படல்  
மடற்கூற்ெறாழிதல் குைறநயப்பித்தல் நயத்தல் கூட்டல் கூடல் ஆயங்கூட்டல் ேவட்டல் 
எனப் பன்னிரண்  வைகயிைன ைடத் ; அைவ வ மா :- 
 
    தைலவ ட்ேகாள்சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தான் தன் ள்ளத்தின்கட் ெகாண்ட காதைலக் கூ தல். 
 
        திங்கட்கண் ணா ந் தாரைக யார ந் ெதய்வக்கங்ைக 
        யங்கட் சுைன  ெமனத்த  ேவமங்ைக ேம வன்ன 
        ெவங்கட் களிற்ற றந்ைதக் குேலாத் ங்கன் ெவற்பைனயீ 
        ெரங்கட்கு ேவண் வ ங்கைடப் பார்ைவெகாண் ேட வேத.  (102) 
 
    பாங்கி குல ைறத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் இவ்வா  கூறியதற்குப் பாங்கி குல ைறைமயா ையயாெதன 
ம த் க் கூ தல். 
 
        மீன்சூழ் மதிகழி மீெனய்  ேமாவி ந் ேதாிரவி 
        வான்சூ ழலைகயந் ேதா கு ேமாம  வாளிையப்ேபாய்த் 
        தான்சூழ் த தி த் தாளான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        கான்சூழ் குறமின்ைன ேயாமன்ன நீமனங் காமிப்பேத.  (103) 
 
    தைலவன் றைலவிதன்ைன யர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிைய யர்த்திக் கூ தல். 
 
        மீனீன்ற மீன்கந்தி ையக்கு  ேவந்தன் ேவற்குக  
        மானீன்ற வள்ளிையச் ேசர்ந்தில ேராமைழ ேய ெமான்றாய்த் 
        தானீந் ெதனத்தமிழ்க் கீேவான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        கானீன்ற ங்குழ லாய்நல ேமகுலங் கன்னியர்க்ேக. (104) 
 
    இ ம . 



 31

 
        எச்சுற்ற மான்  கண்டா ெலனத்ெதவ்வ ேரற்ெறதிேர 
        ைவச்சுற்ற ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் வைரயைனயீர் 
        நச்சுத் த மிைசத் ேதன்பிறந் தா  நக்ைவயிைலயாற் 
        கச்சுத் தட ைல யாய்நல ேமகுலங் கன்னியர்க்ேக.  (105) 
 
    பாங்கி யறியாள்ேபான்  வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவியிடத் க் காதல்ெகாண்ட தறியாள்ேபால நீ 
ெயவளிடத் க் காதல்ெகாண்டாெயனப் பாங்கி வினாதல் 
 
        பந்தா ந ங் கழங்கா ந ம் பனிச்சுைனவாய் 
        வந்தா ந ம் பலேகா  யான்மத மாாிெபய்  
        கந்தா ம் யாைனக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        சந்தா ந் ேதாண்மன்ன யார்கண்ண ேதாநின் றன கண்ேண.  (106) 
 
    இைறேயானிைறவி தன்ைமயியம்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தான் காத த்த தைலவி தன்ைம கூ தல். தன்ைம – இலக்கணம். 
 
        ஓதி  ன்ம ங் கும்மங்கு லாெமாண் ைலெமாழிேதாள் 
        ேசாதியின் ேவழங்க ளாமணங் ேகெதால்ைல ராவணைனக் 
        காதிய ரன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ேலதி  நீல  நீ ங்கண் ணாெமன தின் யிர்க்ேக.  (107) 
 
    பாங்கி தைலவி ய ைமசாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி கிைடத்தற்காியெளன்  பாங்கிகூ தல். 
 
        மாேம ப் ெபான்  மலயா சலச்சந் ம் வான ங் 
        காேமன் மலர்க்குல ம்ெமளி தாயி ங் காரரக்கர் 
        ேகாேமைத ேபய்க்கி ம் வில்லான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        யாேமயிவ் வண்ணஞ் ெசாலற்காி தாெமங்க ேளந்திைழக்ேக.  (108) 
 
    தைலவனின்றியைமயாைமயியம்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியில்லா  வாழ்ெவனக்கில்ைலெயனத் தைலவன் கூ தல். 
 
        தாரா தரமந்தச் சாதகந் திங்கள் சேகார ண்ணச் 
        ேசரா ெதாழியி யி ய்  ேமாெசய்ய ேவழ ய்யக் 
        கூராழி யன்ெறறி ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வாரா  மாதி ந் தாலணங் ேகெயங்ஙன் வாழ்ெவனக்ேக.  (109) 
 
    இ ம . 
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        தளத்ேத ெகா ப்  ன்ேனவித் தாைனபின் ேனவித்ெதவ்ைவக் 
        களத்ேத ரக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        வளத்ேத ெமாழி ங்கண் மங்ைகதன் ேபைர வ ந்தியெவன் 
        ளத்ேதசற் ன்னி ம் ேபா யிர் மீ ெமன் ேனா வேத  (110) 
 
    பாங்கி நின்குைற நீேய ெசன் ைரெயன்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியினிடத் நினக்கு ேவண் வனவற்ைற நீேய ெசால்ெலன்  
பாங்கிகூ தல். 
 
        வந்தார்க்கும் வண் ம் பறைவ ம் ேபா ம் வனக்கனி ஞ் 
        சந்தாற் ெகாணர்ந் ண்  ேமாவண்ண ேலதடங் ேகா ெதா  
        நந்தார்க்குங் காவிாி நாடன் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        ெசந்தார்க் குழ க்கு நீேய விளம் நின் சிந்தைனேய  (111) 
 
    பாங்கிையத் தைலவன்பழித்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பாங்கிைய நிந்தித் க் கூ தல். 
 
        நாற்றா ரணிபணி ேகாழிக் குேலாத் ங்க னாடைனயாய் 
        ேதற்றா தவட்ெகன் குைறகூெறன் றாெயன்ற தீயெவஞ்ெசான் 
        ேமற்றாவி ெவய்யில் சு ம்ேபா  காய்ந்தெநய் ேமல்விட  
        மாற்றாத ண் க் கழல்ேவ ைழத்த  மாய்விட்டேத  (112) 
 
    குைற ற ணர்தன் த கா  நான்காநாள் நிகழ்ச்சிெயன் ணர்க. 
 
    பாங்கிேபைதைம ட்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி பிறர் யரமறியாெளன அவள  ேபைதைமையப் பாங்கி 
தைலவ ளங் ெகாளச் சாற்றல். 
 
        ெவஞ்சா யி க்குண் டாகெவய் ம் ேவடர்கன்னி 
        யஞ்சா ன் ேசார்ைவ யறிந்தண்ண ேலகதி ராயிரந்ேதாய் 
        ெசஞ்சா  யங்கதிர்த் தஞ்ைசக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        னஞ்சா மரக்கனி யின்ன  தாவதிந் நாட் ல்ைலேய.  (113) 
 
    காதலன்றைலவி தறி ைடைம ெமாழிதல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வா  கூறிய பாங்கிைய ேநாக்கி திர்ந்த அறிவிைன ைடயாள் 
தைலவியாத ன் அவைள யங்ஙனங் கூறற் பாைல யல்ைலெயன்  தைலவன் 
கூ தல். 
 
        மீன்ேபாத ெவந்தண்ட ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் ெவற்பைனயாய் 
        ேதன்ேபா  ெசால் ையப் ேபைதெயன் றாய்சிந்ைத வாட்ட டன் 
        யான்ேபாதக் கண் கண் ணீ குத் தாணின் னத்தயனீ 
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        தான்ேபாதக் கண்டந்த நீர் ைடத் தாளிைடத் தாைனெகாண்ேட  (114) 
 
    ன் ணர்ச்சி ைற றக்கூறல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  கூறக்ேகட்ட பாங்கி ன் நின் ேவட்ைக தீர்த்தாெளன்  
கூறிைனேய அங்ஙனேம யின்னங்கூ கெவன்  கூ தல். 
 
        ன்ேன தி வரப் ெபற்றா ெரா வர்தம் ன் குந்  
        பின்ேன தி ெவன் றிரப்பவர்ெகால் ேலாெப ந் தாமைரச்ெசம் 
        ெபான்ேன ண ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரண்ணேல 
        மின்ேன ன் ேசார்வறிந் தாற்பிறர் பாெலன்ெகால் ேவண் வேத  (115) 
 
    தன்னிைல தைலவன்சாற்றல் 
 
    (இ-ள்.) அ  ேகட்ட தைலவன் ேவட்ைக ேநாயால் வ ந் ந் தன்னிைலைமையப் 
பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        எத்தா மைர ம்ைபந் ேத க்குத் ேதனல்கு ேம ஞ்ெசவ்வி 
        ெமாய்த்தா யிரங்கதிர் தந்திட ேவண்  லவர் 
        த்தா ர தங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        ெனாத்தா  நீயன்றி ண்ேடா ணர்ப்பவ ெராண் தேல  (116) 
 
    பாங்கி லகிய ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) உலகில் ேவட்ைக ெகாண்டார் சான்ேறாைர ன்னிட்  வைரந் ெகாள்வர். 
அவ்வா லகியலாதல் நீ ம் வைரந்  ெகாள்கெவனப் பாங்கி கூ தல். 
 
        வாயிற் பலெசால்  ெயன்ேனா ன ெமய்ம் மார்பணிக்ேக 
        யாயிற் பிறிெதான் றியம் கின் ேறனம்  சாதமலர்க் 
        ேகாயிற் ெகா ெகாண்ட மார்பன் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        தீயிற் காியினல் லாதிணங்கா ெதங்கள் ெசய்யெபான்ேன  (117) 
 
    தைலமகன் ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) அவ் லகியைலத்தைலவன் ேவட்ைக யாற்றானாய் ம த்தல். 
 
        மண்ேமன் குந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன் வய றந்ைதப் 
        ெபண்ேமன் மணஞ்ெசய்  கூ ெகன் றாய்ெப ந் தீவயிற் க் 
        குண்ேம ராப்பக டாட வா  ெமா வர்க்கந்த 
        விண்ேம ல வந் ேதாபசி தீர்ப்ப  ெமல் யேல.  (118) 
 
    இ ம . 
 
        ஆேற யி க்கப் ப வார்க்ெகா ேராட மைமப்பதற்குத் 
        ேற ெசறிவனஞ் ெசய்வெதாப் பாந்ெதால்ைல வா யி  
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        கூேற படக்கண்ட வில்லான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிமின்ைன 
        மாேற யாிய மணஞ்ெசய்  கூெடன்ைக வா தேல.  (119) 
 
    பாங்கி யஞ்சி யச்சு த்தல். 
 
    (இ-ள்.) இந்நிகழ்ச்சி பிறரறிவெரன்  பயந்தவளாய்த் தைலவைன 
யப் னம்விட் ப்ேபாக அச்ச த்திக் கூ தல். 
 
        ேபாேத குந்த தி ேள வைளந்த  ம் னத்  
        மீேதெயம் ைமயர் வரச்ெசவ்வி யாய  ெமய்த்தமிைழக் 
        காேத ைன ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        தீேத யினிநிற்ப ேதகுவம் யா ந் தி மைனக்ேக.  (120) 
 
    தைலவன் ைக ைற கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) இனிக்காலந் தாழ்க்கலாகாெதன்  தான்ெகாண்  வந்த ைக ைறையத் 
தைலவன் கழ்ந்  கூ தல். ைக ைற காட்சிப் ெபா ள். 
 
        பாம்பா  ைகக்குைடக் ேகதழ லா  பழமைனக்ேக 
        ேதம்பா  மித்தைழ ேத ற்கிட் டா  ெச நிைரையக் 
        காம்பா லைழத்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        ேவம்பா ெக ெமாழி யீ ைடக் கா ங்கண் ெமல் ைடக்ேக.  (121) 
 
    இ ம . 
 
        தி மான் கமலத்  மாேயான் பணிலத் ந் ெதன்றலந்ேதர்ப் 
        ெப மான்ைக ேவழத் ம் ெவண்குைட யாகத் ம் ேபரகிலத் 
        ெதா மார னான குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதயன்னீர் 
        வ மா நல த்தம் யான்ெகாணர்ந் ேத ங்கண் மா ைலக்ேக.  (122) 
 
    பாங்கி ைக ைறம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனம் கழப்பட்ட ைக ைறையப் பாங்கியிகழ்ந்  ம த் க் கூ தல். 
 
        ேபய்த ம் பான் ைல ண்ேடான் குேலாத் ங்கன் ேப றந்ைத 
        வாய்த ங் ெகால்  மைலயண்ண ேலமகிழ் வாெலமக்கு 
        நீத  மாந்தைழ பின்னல ராங்கிைள நீள்வ வாங் 
        காய்த  ெரங்கும் பல்கா  மிந்தக் கனிெபா ட்ேட.  (123) 
 
    இ ம . 
 
        ன்ெனா  ேவய் த்தந் தாங்கப் ெபாறா  ைனயரக்கர் 
        மன்ெனா  ேமனி வ ந்திைநந் தான்மலர்க் ேகாகனகப் 
        ெபான்ெனா  வாத குேலாத் ங்க ேசாழன் காரண்ணேல 
        மின்ெனா  ைட ேயாதாங்கு நீத ம் ேவய் த்தேம.  (124) 
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    ஆற்றா ெநஞ்சிேனா டவன் லத்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி ம த்தைலச் சகியாத ெநஞ்சுடேன தைலவன் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        எய்தாப் ெபா ெளன்  ெமய்தாதிங் ெகய் ம் ெபா ெணஞ்சேம 
        ெநாய்தாக் கிைடக்குெமன் றாரறி யார்பல ற் லேவார்க் 
        குய்தா பரனங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        ெவய்தா யிர்ப்ைப தைழேயா  வா ைவ மின்ெபா ட்ேட.  (125) 
 
    இ ம . 
 
        ைகேயா ெம ந்தன ைக ைற ேயந்தியிக் கா ரண்  
        ைமேயா வ ந்தின ேபா ம்பின் மீண் மிங் கா யி  
        ய்ேயாெநஞ் ேசநங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        ெமய்ேயா நமக்கின்பம் ெபாய்ேயா வறிகில ேமற்ெசய்வேத.  (126) 
 
    பாங்கி யாற் வித் தகற்றல். 
 
    (இ-ள்.) இங்ஙனம் வ ந் தைலக்கண்ட பாங்கி தைலவைன யஞ்சாேத! 
நாைளவாெவனக் கூறிவி த்தல். 
 
        அைலேமன் னிந்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        சிைலேம த ைய யின்றிரப் ேபன்ெசன்  காைலதனின் 
        மைலேமற் கதிர்வர நீவ  வாய்மைல ேமற்கதிராய் 
        ைலேமற் ெபா யச்ெசய் ேவ ன்ைகம் மாணிக்க ெமாய்ம்மணிேய.  (127) 
 
    இவற் ள்-தைலமகன் கூற்றாயினெவல்லாம் இரந்  பின்னிற்றற்கும், பாங்கி 
கூற்றாயினெவல்லாஞ் ேசட்ப த்தற்கு ாியன. இ கா ம் ஐந்தாநாள் நிகழ்ச்சி 
ெயன்க. 
 
    இரந் குைறெபறா  வ ந்தியகிழேவான் மடேலெபா ெளனமதித்தல். 
 
        சுழிெகாண்ட ெபான்னிக் குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பில் 
        வழிெகாண்ட ெபண்ைண மடற்பாி ேயறி மலர்க்கைணேய 
        ெபாழிெகாண்ட விற்பைட நீங்கா  தி குந் மின்னார் 
        விழிெகாண்ட நம்மன மீட்ேபமிவ் வாறன்றி ேவறில்ைலேய  (128) 
 
    (இ-ள்.) ம நாட் காைலயில் வந்த தைலவன் பாங்கியாற் காாியமின்ெறனக்க தி 
இரந்  குைற யாதாயிேனாெமன்  வ த்த ற்  இனி நமக்குப்ெபா ளாவ  
*மடேலறேலெயனத் தன் ள்ேள மதித் க் கூ தல். 
 
    பாங்கிக் குலகின்ேமல் ைவத் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் அம்மடேலற்றின் லகின்ேமல் ைவத் ப்பாங்கிக்குக் கூ தல். 
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    *மடேலறலாவ  - பனங்க க்காற் குதிைர ம் பனந்த வி ள்ளன வற்றால் வண்  

தலான ஞ்ெசய்  அக்குதிைரயின் ேமேல வ . அங்ஙன ேம வான் நி வாணியா 
டெலங்கு நீ  சித்தான் காமித்த தைலவியி ைவ ெயா படத்திற் றன் 

ைகயாெல தி அப்படத்தின் றைலயிேல தன்ெபயைர ெய தித் தன்ைகயிற் பி த்  
ந ள்ேள நாற்சந்தியி லாகார நித்திைரயின்றி அப்படத்தின் ேமற்பார்ைவைய  
மனத்ைத மி த்தி ஆைசவயத்தனாய் ேவ ணர்ச்சியின்றி ஆ ாிஞ்சி ம் அழல் 
ேமற்ப  மறித ன்றி மைழ ெவயில் காற்றான் மயங்காதி ப் ழி, அவற்ைறக்கண்ட 
அவ் ாி ள்ளார் பல ங் கூ  வந்  நீ மடேலறிச் ேசாதைன தந்தால் நீ யிச்சித்த 
ெபண்ைணக் ெகா க்கச் ெசய்ேவாெமன்  கூற, அதற்கவனிைசந்தானாயி னரச க் 
கறிவித்  அவேனவலால் ஏறேவண் ம்; அங்ஙனேம ம்ேபா  ைனெய ம்  
எ க்கம்  இைவகளாற் கட் ய மாைல ைனந்  ெகாள்ளல் ேவண் ம். 
அக்குதிைரயின் வடத்ைத யி த்த ம் அக்குதிைர யந்திரத்தி ைள 

ண்ேடா ம்ேபா  பனங்க க்கு அ த்த டெமல்லாம் இரத்தம் ெவளிப்படா  
ாியம் ெவளிப்ப ன் அப்ேபாதவைள யலங்காித்  அவ க்கு அரசன் 

ெகா க்கச்ெசய்தல் ேவண் ம். இரத்தம் ெவளிப்ப  லவைன யரசனாற் 
ெகாைலெசய் விடல்ேவண் ம் என்ப  லவரா னி மிக்கப்பட்ட வழக்கு. 
 
        யலாகும் ெவள்ளப் ைணயா வன றத் தா வினங் 
        கயலாகுங் கண்ணி பல ண்  காண்கடற் காசினிேயார்க் 
        குயலாகுங் காவற் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதமின்னார் 
        மயலாகும் ெவள்ளப் ைணெபண்ைண ேயெயன்  மாநிலேம  (129) 
 
    அம்மடேலற்றிைனத் தன்ேமல்ைவத் ச் சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் அம்மடேல ேவெனன் பாங்கிக்குக்கூ தல். 
 
        ேமலாகும் ைவயத் டனண்ட ேகாளைக மீதளந்த 
        காலான் குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        னாலா மலர்க்குழ லீாின்  ேவண் வ னாைளயப்பான் 
        மாலாகும் யான்சிவ னாகச்ெசய் ேவ ங்கண் மன்றகத்ேத.  (130) 
 
    பாங்கி தைலமக ளவயவத் த ைமசாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வா  கூறக்ேகட்ட பாங்கி படெம தியபின்னன்ேறா? மடேல வ . 
ஆதலால் தைலவியவயவந் தீட் தற் க ைமெயன்  கூ தல். 
 
        த க்ேகா  யன்ன குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        ம க்ேகா கனக மலரகத் தா ம் வணங்குெமங்க 
        க்ேகாைத ேமனிக்கந் தாதிையத் தீட்  லாெவன்ப ந் 
        தி க்ேகாைவ தீட் ற் கிளவி  நீெயங்ஙன் றீட் ைவேய  (131) 
 
    தைலமகன் றன்ைனத்தாேன கழ்தல். 
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    (இ-ள்.) இவ்வாெற த லாிெதன்  கூறிய பாங்கிையேநாக்கித் தைலவன் றன்ைனத் 
தாேன கழ்ந்  கூ தல். 
 
        கூேர  ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        காேர  ங்குழற் காாிைக யாய்ைகக் கிழியகத்ேத 
        சீேர  ைவ விைனேய னைமக்குந் திறைமகண்டா 
        லீேர  ைவய மைமத்தா னைமப்பி  ேம மின்ேற  (132) 
 
    பாங்கி ய ளியல் கிளத்தல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வா  தைலவன் கூறக்ேகட்ட பாங்கி அ ண் ைறைம கூ தல். 
 
        இங்ேகார் க ம்பைன யார்தைமக் கூ வ ேதய்ந்தி மா 
        றங்ேகார் க ம்பைன யாைரக்ெகான் ேறாவங்க மீழம் வங்கங் 
        ெகாங்ேகாடக் குத் ங் களிற்றான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ெசங்ேகான் ைறபிைற வாதகு ேமாநின் றி வ ட்ேக  (133) 
 
    ெகாண் நிைல கூறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவ யிைரத் தாங்கிக்ெகாண்  நிற்கு நிைலைமயாகிய ெமாழிையப் 
பாங்கி கூ தல். 
 
        ெகாைலபார்த் ழ ங்கண் ணாளண்ண ேலநின் குைறம க்கி 
        னிைலபார்த் ப் பின்கிழி நீபி ப் பாய்ெந ங் ெகாத் ப்பத் த் 
        தைலபார்த் ப் பார்த்தந்தப் பார்ைவயில் வாமச்ெசந் தாமைரக்ைகச் 
        சிைலபார்த்த ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெச ங்கிாிக்ேக  (134) 
 
    இவற் ள்-தைலமகன் கூற்றாயின ெவல்லா மடற் கூற்றிற்கும் பாங்கி கூற்றாயின 
ெவல்லாமடல் விலக்கிற்கு ாியன. 
 
    தைலவி யிளைமத்தன்ைம பாங்கி தைலவற் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவியின  மங்ைகப்ப வ நிரம்பாைமையத் தைலவ க்குக் 
கூ தல். 
 
        குந்தப் பைடயிற் ெகா சூழ் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ந்தத் ய னக் ேகனண்ண ேலயி ள் ேபா ண்ட 
        கந்தக் குழ க் க ம்பிய வாறின்னங் கண்ட ண்ேடா 
        தந்தத் திள ைல வாயி  மார்பகந் தன்னி ேம  (135) 
 
    தைலவன் தைலவி வ த்திய வண்ண ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங் கூறீய இைளைமப்ப வேம தன்ைன வ த்திய விதத்ைதத் 
தைலவன் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
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        குன்றியின் காஞ்சிரத் தின்கர ரத்தின் ெகாம்பிளைம 
        ெயான்றிய வா யி ண்பதன் ேறா வ ராழிகட் ம் 
        ெவன்றியன் கிள்ளிக் குேலாத் ங்கன் ேகாழியின் மின்னைனயாய் 
        ன்றிய ங்ெகாம் பிளைம  மாமத் ெதாழி க்ேக  (136) 
 
    பாங்கி ெசவ்விய ைம ெசப்பல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவியின் சைமயத்தின ைம தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        ஆடாள் சுைனகந் கங்களங் கூசலப் பாைவயிைச 
        பாடாள் சி மணற் ேசா ம டாள்பட ராய டன் 
        கூடா றந்ைதக் குேலாத் ங்கன் ெகால் யங் குன்றைனயாள் 
        சூடாள் மலரண்ண ேலெயங்ஙேன ன் யர்ெசால்வேத  (137) 
 
    தைலவன் ெசவ்வி ெயளிைம ெசப்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் றன்குைறெசால் தற்குத் தைலவி சைமய ெமளிெதனக் கூ தல். 
 
        மனத்தா மைரமல ங்கரத் தாமைர வாய்குவி ந் 
        தனத்தா மைர ைக தம்வா ர த்ெத ந் தாண்டவஞ்ெசய் 
        கனத்தா மைரயன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        னினத்தா மைரயின் மயி க்ெகன் ேபர்ெசா  ேனந்திைழேய  (138) 
 
    பாங்கி ெயன்ைன மைறத்தபி ெனளிெதன நகுதல். 
 
    (இ-ள்.) நீ விாி வ  ெமனக்குத் ெதாியாமன் மனெமாத் க் கலந்தபின் 
இக்களெவா க்க ெமா குதற்கினிெயளிெதன நைகயா ப் பாங்கி கூ தல்; எனேவ 
ெயன்ைனயன்றி ங்கள் களெவா க்க நிகழாெதன்ப  குறிப்பாற் ெபறப்பட்ட . 
 
        கண் ம் ெபா ம்ெவற் பாகலந் தா ம் கலந்தெபா  
        ணண் ஞ் சுடரன்றிக் காண்பாி தா ங்க ணல்விைனயா 
        ெலண் ம் ெபா த்த மி ேவார்க்கு மியானின்றி ெயய் ங்ெகாேலா 
        தண்ணங் கவிைகக் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசயிேல  (139) 
 
    அந்நைக ெபாறாஅ தவன் லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி நைகயா க் கூ தல் சகியாமற்றைலவன் வ ந்திக்கூ தல். 
 
        ஒண்பா வளர்க்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        வண்பாைவ யன்ன வ வினல் லாெயன் வ த்தெமண்ணாய் 
        ெபண்பா னக்குமற் றண்பால் ராாிக்கும் ேபதமல்லால் 
        ெவண்பா ெலா கு நைசயா வர்க்கும் ேவறில்ைலேய  (140) 
 
    பாங்கி தைலவைனத் ேதற்றல். 
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    (இ-ள்.) அங்ஙனம் வ ந்திய தைலவைனப்பாங்கி நின்க த்  ப்பெலனத் 
ெதளிவித்தல். 
 
        அழலாய ன் ற ைலயாவத் ைதயெலன் னாதரவிற் 
        கழலா  யான்ெசய்த வா ெசய் வாள்பண்  கானிைரையக் 
        குழலா லைழத்த குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னிழலா ப் பாைவ ம் பார்க்கின்ற பார்ைவ  ேநெரனேவ.  (141) 
 
    பாங்கி ைக ைற ேயற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ெகா த்த காட்சிப் ெபா ைளப் பாங்கி யங்கீகாித்  
வாங்கிக்ெகாள் தல். 
 
        ெமாழிேயயக் ைக ைற தாேர ெலனச்ெசால்  ெமாய்குழலாள் 
        விழிேய தரச்ெசால் ங் காணண்ண ேலெவண்ணி லாப்பணிலஞ் 
        சுழிேய ம் ெபான்னிப் கார்மன் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெவற்பி 
        ழிேய ன் ைகத்தைழ யீவாய் வ ங்க ழ்விைனேய.  (142) 
 
    கிழேவானாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ன்ப நீங்கிச்ெசால் தல். 
 
        ஏவிய தன்பணிக் ெகய்தாத ேவந்த ெர த்தபைட 
        தாவிய ெவம்பாி ரன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        லாவியங் கண்ணிநம் ேபாற் ல ரா தன் னங்ைகெகாண்ட 
        காவியங் கண்ணிக்குக் ைகமா  ேவெறான் ங் காண்கிலேம.  (143) 
 
    இவற் ள்-பாங்கி கூற்றாயின ெவல்லாங் குைறேநர்தற்குந் தைலவன் கூற்றாயின 
ெவல்லாமடற் கூற்ெறாழிதற்கு ாியன. 
 
    இைறவன்றனக்குக் குைறேநர்பாங்கி யிைறவிக்கவன் குைற ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வ த்தந் தணிப்பெலன்  ெசால் ய பாங்கி அவ்வ த்தத்ைதத் 
தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        வ வா ெரா வர்வந் ேத ஞ்ெசால் லார் ன மாட்டகலார் 
        த வார் தைழகுைழ வார்தி  ேமனி ந் ைதயனல்லார்க் 
        கு வார் மதனன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        றி வா ரணங்கைன யாெயன்ெகா ேலாவ்வர் சிந்தைனேய.  (144) 
 
    இைறவியறியாள் ேபான்  குறியாள் கூறல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி யிவ்வார்த்ைதகூறேவ தைலவிேகட் த் தாெனான்  மறியாள்ேபால 
மனத்திற் க தாதேவெறான்ைறக் க திக்கூறல். 
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        மைரமான் கைவய ைலப்பால் பளிங்கு மணித்தரள 
        நிைரமாண் சுடர்தி ப் பாற்கட லாய்ெந ஞ் ேசாைலெயல்லாந் 
        தைரமான் கமலமின் ேகாமான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        விைரமாண் பசுந்ெதாங்கன் மாலா யழகு மிகநின்றேத.  (145) 
 
    பாங்கி யிைறேயாற் கண்டைம பகர்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவனின்வயத்தனாக வந்தவதைனக் கண்ேடெனன்  கூ தல். 
 
        தண்ணார் மதியக் கவிைகக் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        ெபண்ணா ரா தைன யாய்தைல நாணம் ெப ம் னத்ேத 
        ண்ணா யவன் ாிைமெயல் லாெமா  வர்க்ெகா வர் 
        கண்ணான் ெமாழியக்கண் டாைரக்கண் ேடன்வண்டற் காவகத்ேத.  (146) 
 
    பாங்கிையத் தைலவி மைறத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தன்களெவா க்கத்ைதப் பாங்கிக்கு மைறத் க் கூ தல். 
 
        மானாைன ேவட்ைடெசய் வார் னத் ேதவழி ேகட்ெடய் வா 
        ரானார் மனத்ெதன்ைன யாதாித் ேதாவகி லாண்டெமா  
        ேகானாகக் காக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ேறனான ெசால் ெயன் ெசான்னாய் ெபாறாெதன் ெசவிக்கி ேவ.  (146) 
 
    பாங்கிெயன்ைன மைறப்ப ெதன்ெனனத் தழாஅல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  மைறத் க் கூறிய தைலவிைய னக்கு நான் ேவேறா? ெவன்  
உவைகயாகத் த விக்ெகாண்  கூ தல். 
 
        உன்னா வி ெமன தாவி  ள்ளத் ணர் ெமான்றாய்த் 
        ெதான்னாண் தெலைனக் காத்தைன ேயெதால்ைல நாளத்தந்தி 
        தன்னாவி காத்த குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        ந்நாண் மைறப்பதற் குத்தக்க நாண்வந்த ேததணங்ேக.  (148) 
 
    பாங்கி ைக ைற கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவன்ெகா த்த காட்சிப் ெபா ைளப் கழ்ந்  கூ தல். 
 
        கூரா ந் தாைரக் கினிதாந் தரளங்கள் ெகாங்ைகக்குமாஞ் 
        ேசாராநிற் குந் க் காமணங் ேகெதால்ைல மாம  
        லாரா  நீதிக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        காராய நின்குழற் காம்ெவற்ப ாீந்தெவன் ைகம்மணிேய.  (149) 
 
 
    இவற் ள் – பாங்கி கூற்றாயினெவல்லாங் குைறநயப்பித்தற்கும், தைலவி 
கூற்றாயினெவல்லா ம த்தற்கு ாியன. 
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    ேதாழி கிழேவான் யர்நிைல கிளத்தல் 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவன  ேவட்ைகெகாண்ட யர்நிைலையத் தைலவிக்குக் 
கூ தல். 
 
        காைலக்கு ேநமியம் ண்மகிழ் வாவன கண் ஞ்ெசம்ைம 
        மாைலக்கு ேமனி ெம வன ேநாக்கி  மா யி க் 
        காைலக் கவ ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ேலாைலக் குைழயணங் ேகெயைனப் பார்ப்ப யிர்ப்பரன்ேற.  (150) 
 
    ம த்தற்க ைமமாட்டல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  பாங்கி கூறிய ெசாற்கட்கு விைடயின்ைமயால் இனி 
அத்தைலவன்வாி ெலன்னான் ம த்தற்காிெதனப் ெபா த்திக் கூ தல். மாட்டல் – 
ெபா த்தல். 
 
        நற்பாைவ யா ங் குமார குேலாத் ங்க னாைகக்ெகால்  
        ெவற்பாய் வயங்கு கிண் ைல யாய்ெவற்பர் வாடக்கண் ம் 
        ெபாற்பாைவ யாகி  நீ  காயினிப் ேபாக்காிெதன் 
        கற்பா ைவ  கும்மவர் காமக் க ங்கனற்ேக.  (151) 
 
    தைலவன் குறிப்  ேவறாக ெநறிப்படக் கூறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவெனண் ங் குறிப்  நம்பா ரப்பவன்ேபாற் ேறாற்றவில்ைல. ேவ  
நிைனப்பானாகத் ேதான்றியெதன் ெறா ங்குபடப் பாங்கி கூ தல். 
 
        நீலாம் பர ங் குடநாடர் ேவந்த  நீ ேதாண் 
        ேமலாம் ைனெதாங்கல் ெகாய்வெனன் றார்ெவம் யர்த்ேத 
        நாலாம் ணாி ங் காப்ேபான் குேலாத் ங்க னாைக ந்நீர்ச் 
        ேசலாம் ெபா விழி பாெயன்ெகா ேலாவவர் சிந்தைனேய.  (152) 
 
    பாங்கி தைலவிைய னிதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ெயான் க்கு ம ெமாழி ெகாடாளாக அவைளச்சினந்  பாங்கி 
கூ தல். 
 
        மைழயீந்த ெசங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் வய றந்ைதத் 
        தைழயீந்த மன்னவர் தங்குைற ேயாதைழ வாங்கிவந் ன் 
        ைழயீந்த ெவன்குைற ேயா ந்த நாளி குைறேயா 
        பிைழயீந்த ெதன்ெனன் ற றிகின்றி ேலனின் ம் ேபரணங்ேக.  (153) 
 
    தைலவி பாங்கிைய னிதல். 
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    (இ-ள்.) அங்ஙனங் கூறிய பாங்கி ெசாற்கைளப்ெபாறாதவளாய்த் தைலவி 
பாங்கிையக் ேகாபித் க் கூ தல். 
 
        பயந்தார் ெபாறார்நங் கிைளக்கும் ப தி  பார்க்கிெலன்  
        வியந்தாவி ைநவ ங் கண் ைந வாய்ெவங் கராப்ெபார ன் 
        கயந்தா னைழத்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        னயந்தா யிைலெயைன ெயன்குைற கூறிைன நன் தேல.  (154) 
 
    தைலவி ைக ைற ேயற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங்கூறியபின் இனி, பாங்கிையயன்றி ெயான்  யாெதன்  க தி 
அவள் ெகா த்த ைக ைறப் ெபா ைளத்தைலவி வாங்கிக் ெகாள் தல். 
 
        ெகாண்டாற் பழி ங் ெகாளாவி ற் பாங்கி ெகா னி ந் 
        தண்டாப் றவல ந்த  மாமத் தசும்பில்ெவண்ெண 
        ண்டாற் ங் ெகாண்டல் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        பண்டாற் றியவிைன ேயாவிைன ேயன்ெகாளப் பட்ட ேவ.  (155) 
 
    இவற் ள் – பாங்கி கூற்றாயினெவல்லாங் குைறநயப்பித்தற்கும், தைலவி 
கூற்றாயினெவல்லாங் குைறேநர்தற்கு ாியன. 
 
    இைறவி ைக ைறேயற்றைம பாங்கி யிைறவற்குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைழ த யவற்ைற ேயற் க்ெகாண்டைமையத் தைலவ க்குப் 
பாங்கி கூ தல். 
 
        ைகக்காந் தளந்தைழ ேகாங்குைபங் ெகான்ைற க விைளயின் 
        மிக்காந் தைழகிஞ் சுகப் ந் தைழவிாி நாண் ளாி 
        யக்காந்ைத காந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பா 
        விக்காந் தி ெமாழிக் குன்மாந் தைழவஞ்சி யீர்ந்தைழேய.  (156) 
 
    இ ம . 
 
        ஒத்ேதநின் மாந்தைழ மாணிக்க வார டனணிந்தாள் 
        ெகாத்ேத ப தண் குழ தன் ேமனி ங் ேகாத்தகவிக் 
        கத்ேத  வன்ன குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பா 
        த்ேத வியர்தி  ெமய்யாயி னாெளன் ெமாழிவ ேவ.  (157) 
 
    பாங்கி தைலவ க்குக் குறியிடங் கூறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிையச் சந்திப்பதற்கு ஒ அறிகுறி ள் இடத்ைதப் பாங்கி 
கூ தல். அறிகுறி – அைடயாளம். 
 
        குத் ங் களிற்றன் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிப்பிரான் 
        கத் ங் கவிைகயிற் சிந்திடம் ேபா ங் கறங்க வி 
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        த் ம் வயிர  மாணிக்க ராசி  ன்ெகாழித் த் 
        தத் ம் வைரயிடம் யாம்பக லா டந் தார்மன்னேன.  (158) 
 
    பாங்கி குறியிடத் திைறவிையக் ெகாண் ேசறல். 
 
    (இ-ள்.) ன்ெசான்ன அைடயாள ள்ள இடத் க்குத் தைலவிையப் பாங்கி 
கூட் க்ெகாண்  ெசல் தல். 
 
        கண்ணாற் குவைள ங் ைகயாற்ெசங் காந்த ங் கட் ைரயின் 
        பண்ணாற் சிலம் ங் குைறயச்ெசய் ேதபல நா ெகாண்ட 
        மண்ணாட் டரசன் குேலாத் ங்க ேசாழன் மைலக்ெகால் வாய் 
        விண்ணாட்  வல் ெயாப் பாய்நடப் பாய்ெவன்  மீள்வதற்ேக.  (159) 
 
    பாங்கி தைலவிையக் குறியிடத் ய்த்  நீங்கல். 
 
    (இ-ள்.) கூட் ச்ெசன்ற தைலவிையக் குறியிடத்  நி த்திவிட் ப் பாங்கி நீங்குதல். 
 
        ரல் கூரங்கண் ணிதழ்ப்பைக யா ல்ைல காந்தள்கஞ்சஞ் 
        ேசாரெமன் பிண் மின் ேனெகாய்  மீள்வனிச் ேசாைலநிற்பாய் 
        ேகார ெந ம்பாிக் ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        ரர் ன் ெசல்லப் ெபா ம்ேபாாிற் பின்னிற்கும் ேவந் ண்ேட.  (160) 
 
    நீங்கும் பாங்கி தைலவற்குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனநீங்கிய பாங்கி தைலவிையத் தைலவ க்குக் ைகயைடயாகக் 
காட் க்ெகா த் க் கூ தல். 
 
        என்பாங் கினெளன்  மின் ெதாட் ேடயிந்த ேவந்திைழயா 
        ன்பாங் கினளிவட் குள் யிர் நீ  ெமா கமலப் 
        ெபான்பாங்க ெனங்கள் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரண்ணேல 
        பின்பாங் கறிந்தினி ேவெற  கூ வம் ேபைதயேம.  (161) 
 
    இைறவி யிைறேயானிடத் ெததிர்ப்ப தல் 
 
    (இ –ள்) தைலவிையத் தைலவேனேர வந்  கா தல் 
 
        ளகாசலக் ெகாங்ைக யா ைட வாடப் ெபாழிெசன்ேத 
        ளகா வகத்ெதன் ன் வந் நிற் பீ மக் காகா ள்ள 
        மிளகாநின் ேறைன மயற்பசி யாற்ற ெவனநிைனந்ேத 
        வளகா ாிமன் குேலாத் ங்கன் மால்வைர யார ேத  (162) 
 
    இ ம  
 
        நைடயாற் களியன்னநல் ய லாள்மஞ்ைஞ நன்கிளவி 
        ெதைடயார் குயின் ைல யா ளங் ேகாங்கந் ைணமலர்கட் 
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        பைடயாற் சேகாரமிங் ெகல்லாெமான் றாயன் பாற்கடைலக் 
        கைடயாத் ளவன் குேலாத் ங்கன் ேகாழியங்கா வந்தேத  (163) 
 
    ணர்ச்சி மகிழ்தல் 
    (இ-ன்) ெவளி 
 
        வ ந்தத் தவஞ்ெசய்த வல்விைன ேயற்கு மனமி ேதாள் 
        ெபா ந்தத் தவஞ்ெசய்த வார் ைல மார் டன் ேபார்விைசயந் 
        தி ந்தத் தவஞ்ெசய்த ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் ெசன்னி ெவற்பிற் 
        ல ந்தத் தவஞ்ெசய்த வாயிதழ் மானித ழார ேத  (164) 
 
    இ ம  
 
        ைமேயாடாிக் கண்ணி தந்த சுகானந்தவாாி கண்டா 
        ைலேயா வாி ந்த னாழிய டாைனந்  நான்குதடக் 
        ைகேயா ைனெயய்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        ெவய்ேயா மா  ெய ந்  வி ந்த ேவைலயிேல  (165) 
 
    கழ்தல் 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        தண்டா மைரெயனிற் ேபைதக்குப் ேபைத தைகபிறிதா 
        மண்டாத திங்க  மத்தன்ைம யாயழ காண்ைம ெயல்லாம் 
        தண்டார் ெகாண்டா ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        வி டார் குழ  கத் க் ெகாப்ேபா தினிக்ேக  (166) 
 
    தைலமகைளத் தைலகன் வி த்தல் 
    (இ-ள்) தைலவிையத் தைலவன் ஆயக்கூட்டத்தில் ெசல்ல வி தல் 
 
        நந்தா மலெரத் தைனமலர்ந் தா மந் நாண்மலர்க்குட் 
        ெசந்தா மைரயன்றிச் சீெரய்  ேமாதி த் ேதாளிைணயிற் 
        ெகாந்தார்ைபந் தாமக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வந்தா ஞ் ெசந்தி  ேவ ன தாய ம கேவ.  (167) 
 
    பாங்கி தைலவிையச் சார்ந்  ைக ைற காட்டல். 
 
    (இ-ள்.) குறியிடத்  நி த்திப்ேபாயின பாங்கி தைலவன்ேபா யினபின் தான் 
ைக ைற ெகாண் வரப்ேபாயின பாவைனயாகக் ைக ைற ெகாண் வந்  காட்டல். 
 
        பண் ல்ைல யாழ்ெமாழி யாய்ச்சியர் மாெலழப் ைபம் றவத் 
        ெதாண் ல்ைல ேமய குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பில் 
        ெவண் ல்ைல வாணைக யாய் ல்ைல மாைல மிகக்ெகாணர்ந்ேதன் 
        வண் ல்ைல சூ வ ேதநலங் காண்குல மாத க்ேக  (168) 
 
    தைலவிையப் பாங்கிற்கூட்டல். 
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    (இ-ள்.) பாங்கிதைலவிைய மகளிர் கூட்டத்திற் ேசர்த்தல். 
 
        ைம  காவிற் பிாிந்ேத ெந திங்கு ைவகியதற் 
        ைக  வார்நம தாயத் ள் ளாரைட யார் ையக் 
        ெகாய் ம் வாட்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ெனய்  கூர்விழி யாய்விைரந் ேதகுவம் யாமினிேய  (169) 
 
    நீங்கித் தைலவற் ேகாம்பைட சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலமகைள ஆய்த் ட்ேசர்த்  மீண் வந்  பாங்கி தைலவற்கு ஓம்பைட 
ெசால் தல். ஓம்பைட - மறவாைம. 
 
        அ நின்ற மீன ஞ் சாப  மாளி யடவி கக் 
        ெகா நின்ற ேவங்ைக யர்த்ேதான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        க நின்ற ேநாக்கிக்கு நீ ல கா ங் க ைணக்குமிந் 
        ந நின்ற பாவிக்கு ேமத றாவண்ண நண் கேவ.  (170) 
 
    உலகியன் ேமம்பட வி ந்  விலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) உற்றார் அய ாி ந்  வந்தாலவர்க்கு உண  ெகா த் பசாித்-
த லகியல் பாதலா லவ் லகியல் ெப ைமப்படத் தைலவைன ெயம் ர்க்கு 
வந்தி ந்  வி ந் ண்  ேபாெமனப் பாங்கி தைலவன் ெசல் தைல விலக்குதல். 
 
        உண்ணீர் கிற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்ப 
        ெரண்ணீர் வி ந்தின் ற ந் தற் ேகெயங் குலத் வள்ளி 
        ெகாண்ணீர்ைம யன்பிற் றிைனமா ந் ேத ங் குைழப்ப ண்  
        ெதண்ணீ  ண் ல ேதாெவங்கண் மால்வைரத் ெதய்வ ேம  (171) 
 
    வி ந்திைற வி ம்பல். 
 
    (இ-ள்.) அவ் ணைவத் தைலவன் வி ம்பிக் கூ தல். 
 
        நைனயார மார்பன் குேலாத் ங்கன் ேசாழனன் னாட் ளஞ்ேச 
        யைனயார் பிறந்தகத் ட்பிறந் தீரைன யார்பி ப்ப 
        விைனயாய நஞ்ச  தாயெதன் றா ங்கண் ெமன்ைகபி த் 
        ெதைனயாள நல்குந் திைனமா ந் ேத மிங் ெகன்ப ேம  (172) 
 
    இவற் ள்- பாங்கி கூற்றாயினெவல்லாம் கூட்டற்கும் பாங்கிற்கூட்டற்கும், 
தைலவன் கூற்றாயினெவல்லாங் கூட்டற்கும், ேவட்டற்கு ாியன. 
    இத் ைண ம் ஆறாநாள் நிகழ்ச்சிெயன்க. 
    10-பாங்கியிற் கூட்ட ற்றிற் . 
    ____________ 
 
    பதிெனாராவ  - ஒ சார் பகற்குறி. 
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    அஃதாவ -ஒ கூற் ப் பகற்குறி; அ  - யாெதனில்? தைலவன் ம நாள் 
தன்ேவட்ைக மிகுதியால் பகற்குறியிடத் வந்  நிற்கத் தைலவிையப் பாங்கி 
குறியிடத் ச் ெச த்தா  ம த் க்கூறத் தைலவன் வ ந்திப்ேபாதல். ஆதலாற் 
பகற்குறியாகா  ஒ சார் பகற்குறியாயிற் ; அஃ -இரங்கல், வன் ைற 
இற்ெசறிப் ணர்த்தெலன வைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    கிழேவான் பிாிந் ழிக் கிழத்தி மாைலயம் ெபா கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) ேமற்கூறியவா  தைலவன் பிாிந் ேபாகத் தைலவி மாைலக் காலத்ைதக் 
கண் வ ந் தல்; இக்கூற் ப் பாங்கிைய ேநாக்கிக் கூ த  மாைலைய ேநாக்கிக் 
கூ த ந் தன் ட் கூ த ெமன ன்றாம்; அவற் ளி  தன் ட் கூ தல். 
 
        நன்னாண் மதியக் குைடயான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        ெபான்னா ளேயாத்தியி ண்டாய பாவம் னத் ண்ேடா 
        வந்நா ம் ெபண்பழி ெகாண்ட  மாைலெயன் றா ஞ்ெசால்வ 
        நிந்நா ம் ெபண்பழி ெகாள்ளவிம் மாைல ெயதிர்ப்பட்டேத  (173) 
 
    பாங்கி லம்பல். 
 
    (இ-ள்,) தைலவி வ த்தங்கண்  பாங்கி வ ந் தல். 
 
        கூ ந் திகிாித் தி மால் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லா ம் ெபா வ ெதளிைமகண் ேடாவந்த ேவந்தன்வி ந் 
        ேத ம் பாி ம் றம்ேபாகக் கண்  சிைலக்க ம்ப 
        ங் காிநங் க ம்பிைன நா  றாநின்றேத.  (174) 
 
    தைலவனீடந் தைலவி வ ந்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வாரா  நாழிைக நீ க்கத் தைலவி வ ந்திக் கூ தல். 
 
        ேசனா ச த்திர ெவய்ேயான் குேலாத் ங்கன் ெறன் றந்ைதக் 
        கானார் சுைனக்கய ண் ம் ள் ளீெரா  கா ெம ந் 
        தானாத ெசவ்வந்தி தான்வரப் ேபானவ ராழ்கடல்வாய் 
        வானா ரலாிவந் ம்வந்தி லாெரன்ன வன்ெனஞ்சேர.  (175) 
 
    தைலவிையப் பாங்கி கழறல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவிைய நீ வ ந் வ  ைறைமயன்ெறனக் கட் ைரத்தல்-
கழறல்-கட் ைர, இ த் க் கூறல், உ திச்ெசால். 
 
        தி ம் பணியணங் ேகபிாி வார்தினங் ேகள்வெரன்  
        ம ம் பழங்க ழப்பெதன் ேனாவறி ேயார்க்க ம் 
        ெபா ம் ாிந்த குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்ப் 
        பிாி ம் ணர்ப் ம் பிறப்பவர் யார்க்கும் ெப விதிேய.  (176) 
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    தைலவி ன்னிைலப் றெமாழி ெமாழிதல். 
 
    இ-ள்.) பாங்கி ெயதிேர நிற்க ந் தைலவி அவண்ேமல் ெவ ப் பாலவைள ேநாக்கிக் 
கூறா  றமாய்க் கூ தல். 
 
        தீராத ன்க ங் காமெவந் ேநா ஞ் சிைற ற்ற 
        ேபராயின் மற்றன்றி யாரறி வார்ெப ம் பாரைனத் ஞ் 
        ேசாராமற் காக்கு றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெவற்பிற் 
        கூரா ைச ெமன் றனிைம ம் யார்க்கினிக் கூ வேத.  (177) 
 
    தைலவி பாங்கிெயா  பகர்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவ ப்பால் ன்னிைலப் றெமாழிேகட்ட பாங்கி தைலவிைய 

பசாித்தலாலவ் ெவ ப்  நீங்கிப் பாங்கிெயா  தைலவிகூ தல். 
 
        வாரா தி க்கில் வராேராெவன் ேறங்கும் வாிலணங்ேக 
        ேசரா தினிப்பிாிந் தாேலாெவன் ேறங்குந் திைச ரக்குங் 
        கூராழி யங்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ேபராைச ெகாண்டவர் ெநஞ்சுக்ெகப் ேபா ம் ெப ந் யேர.  (178) 
 
    தைலவிையப் பாங்கி யச்சு த்தல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங் கூறி ந் ன்ப ந் தைலவிைய ய  நீங்குமா  பாங்கி 
பய த்திக் கூ தல். 
 
        ேகாவாய ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் மால்வைரக் ேகாவி ப்பாற் 
        வா யித ம் ெபா ந்திநிற் பாய் ட் காெதறியாய் 
        பாவா ழ ங் குழல்ேபாற் றம்பல கா ஞ்ெசல்வாய் 
        மாவாய கண்ணைன கண்டாற் னத் ன்ைன மாற் மின்ேற.  (179) 
 
    நீங்கற்க ைம தைலவி நிைனந்திரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் றன்ைனவிட்  நீங்கற்க ைமையத் தைலவி நிைனந்  
தன் ள்ளிரங்கிக் கூ தல். 
 
        ஓங்குங் கவிைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதயன்னாய் 
        நீங்கும் ப க்காி ெதன்றல்ல ேவாநில ேவாநில மாமடந்ைத 
        ேதங்குங் கைலயிற் ெப மாைன ைவத்தனள் ெசந்தி ந் 
        தாங்கும் பிறந்தகத் ேதைவத்  நா ந் த வினேள.  (180) 
 
    தைலவிக் கவன் வரல் பாங்கி சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙன மனமிரங்குந் தைலவிக்குத் தைலவன் வ தைலப் பாங்கி கூ தல். 
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        ெபா ந்தாைனத் தஞ்ைசக் குேலாத் ங்கேசாழன்ெபா ப்பர்வந்தார் 
        வ ந்தா  ேதர்வ  ன்மைற ேவமைறந் ேதயவர்தம் 
        ம ந்தா மைரக்கண் ைதப்ப ன் ேபைர யைழப்ப ங் 
        க ந்தாைர வஞ்சி பிறர்ேப ரைழப்ப ங் காண்பதற்ேக.  (181) 
 
    ேதாழிசிைறப் றமாகச் ெசறிப்ப த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் சிைறப் றமாக்க் குறியிடத் வரப் பாங்கி தங்க க்குள்ள 
ெசறிப்ைப யறி த்திக் கூ தல். சிைறப் றம்-ெவளிப் றம். ெசறிப் -கானவர் 
திைனெகாய்யப் றத்தினில் வந்தி த்தல். 
 
        அைணயாழி கட் ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        பைணயார் னத்தினி னாைளக்ெகன் ேறபகர்ந் தார்கணியார் 
        ைணயாய கன்னிகும் பத்ேதெசம் ெபான்வ ஞ் சூழ்குைழேபா 
        யிைணயாய மீனத்தி ேலமைழக் ேகாள்வ  ெமன்ப ேவ.  (182) 
 
    ேதாழி தைலமகற்கு ன்னிைலப் றெமாழி ெமாழிந்தறி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ன்னிைலயாய் நிற்பத் ேதாழி தைலமகைளக் காணாதவள் 
ேபாலப் றெமாழியாய்ப் ட்கள் விலங்குகைள ேநாக்கிக் கூ வாள் ேபான்  
ெசறிப்பறி த்தல். 
 
        நறவார் னக்கிள்ைள காண்மஞ்ைஞ காணவ்வி காள்கைலகா 
        றவா மக்ெகான்  கூ கின் ேற ல ேகழளிக்குந் 
        திறவாளி தஞ்ைசக் குேலாத் ங்க ேசாழன் சிலம்பிெலம்ைம 
        மறவா தி மன்ப ெரங்களன் ேப  மறக்கி ேம.  (183) 
 
    பாங்கி தைலமகன் ன்னின் ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ேதாழி தைலவ க்ேகதிேரநின்  திைனய த்தலா னி ெயம் ர்க்குப் 
ேபாேவாம் இப் னத்திகண் வ தெலாழிகெவனக் கூ தல். 
 
        இ ஞ் சூழ் ன நான் கத் ேதான்ெசன்னி ெயம்ைமபர்வாள் 
        ெபா ர வில்  கிர்க்கிைணயா மின்  ேபா கின்ேறங் 
        க ர ேமகங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        வ ர்ெகா ேலாவன்ப ேரமற வாெதங்கண் மாநகர்க்ேக.  (184) 
 
    பாங்கி ன்னின் ணர்த்தி ேயாம்பைடசாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙன ன்னின்  கூறிய பாங்கி ெயம்ைம மறவாைமக் 
காக்கேவண் ெமன்  கூ தல். 
 
        ஒண் ைவ வண்ணன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பா 
        வண்  ெவ ம்வனங் காவல்விட் ேடமற வாமெலன் ந் 
        தண் ைவ நா ய ேபெராளி ேபாலத் தளர்ந் ெச ம் 
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        ெபண் ைவ நா  வரேவண்  நின் ளப் ேபரளிேய.  (185) 
 
    கிழேவான் றஞ்சம்ெபறா  ெநஞ்ெசா  கிளத்தல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்வா  கூறக்ேகட்ட தைலவன் ேவேறார் பற் க்ேகா  ெபறாமல் 
ெநஞ்சுடன் கூ தல். 
 
        தைலேமன் ெமள  ெபா த்ேதான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        னிைலேமல் ெவ ந்தனி நிற்குெநஞ் ேசெந  ேததின  
        மைலேமற் கதிர்கண் ைளக்கின்ற வாெறன வாய்திைனயிம் 
        மைலேமற் கதிர்கண் ைளக்கிலன் ேறா யிர் வாழ்வ ேவ.  (186) 
 
    இ ம . 
 
        ப ேபா த ம்விண் ேபா த ம்பண்ைட நாளளந்த 
        வ ேபா தைனய குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        பி ேபா னைடதளர் வாய்க்ெகா  ேபானதன் பின்வழிேய 
        கு ேபா யிைனெநஞ்ச ேமெயந்த நாெளைனக் கூ ைவேய.  (187) 
 
    இவற் ள் – கிழேவான் பிாிந் ழிக் கிழத்தி மாைலயம் ெபா  கண் ரங்க ம் 
பாங்கி லம்ப ந் தைலவனீட்த் தைலவி வ ந்த  ன்னிைலப் றெமாழி ெமாழித ந் 
தைலவி பாங்கிெயா  பகர்த ம் நீங்கற்க ைம தைலவி நிைனந்திரங்க ங் கிழேவான் 
றஞ்சம்ெபறா  ெநஞ்ெசா  கிழத்த மாகிய ேவ  மிரங்கற்கும், தைலவிையப் பாங்கி 
கழற ம் பாங்கி யச்சு த்த ம் பாங்கி யவன்வரல் சாற்ற ம் வன் ைறக்கும், பாங்கி 
சிைறப் றமாகச் ெசறிப்பறி த்த  ன்னிைலப் றெமாழி ெமாழிந் தறி த்த  

ன்னின் ணர்த்த  ேமாம்பைட சாற்ற மாகிய நான்கு மிற்ெசறிப் ணர்த்தற்கு 
ாியன. ன்ைனய ேவழில் ெநஞ்ெசா கிளத்தெலாழிந்த வா ம் வைரதல் 

ேவட்ைகக்கும் பின்ைனய நான்கும் வைர கடாதற்கு ாியன. 
 
    11. ஒ சார் பகற்குறி ற்றிற் . 
    __________ 
 
    பன்னிரண்டாவ  – பகற்குறியிைடயீ . 
 
    அஃதாவ :- பகற்குறிக்கண்வந்த தைலமகன் குறிக்கட் ெசல்லா  இைடயீ பட் ப் 
ேபாதல். இைடயீ  – தைட; அ -விலக்கல் ேசறல் கலக்கெமன வைகப்ப ம்; அைவ 
வ மா :- 
 
    இைறவைனப் பாங்கி குறிவரல் விலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) இனி அ க்க  தாய்வ வன். நீவந்தாற் பழி ண்டாெமன்  தைலவைனப் 
பகற்குறியிடத்  வராேதெயன்  பாங்கிகூ தல். 
 
        தாேய ெய ந்தண் ணளியான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        றீேய யைனயெசவ் ேவ ைற வாதினந் ேதா ம்பல்கா 
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        லாேய வ மிடங் காண் னங் காப்  மகன்ற தா 
        னீேய யினிவ ங் கால்வ ங் காண்பி ென ம்பழிேய.  (188) 
 
    இைறவிையப் பாங்கி குறிவரல் விலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவிையேநாக்கி ன் ைடய தன பாரங்களினழைக ைய ற் த் 
தாய் பார்த் க் கவல்கின்றன ளினியிப் னத்தில் வரெலாழிவாெயன்  கூ தல். 
 
        ெமய்ச்சா ம் வாய்ைமக் குமார குேலாத் ங்கன் ெவற்பணங்ேக 
        கச்சா  நின் ைல ேமனியிற் பார ங் கட்டழகும் 
        ெபாய்ச்சா ாிைட டங் கும்மன்ைன ேநாக்கிப் ைக யிர்த்தா 
        ளிச்சாரல் வந்தினி நாம்வண்ட லா  மிடமல்லேவ.  (189) 
 
    இைறமகளா டேநாக்கி ய ங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தான் விைளயா ய இடங்கைளவிட் ப் பிாிதற் கஞ்சி வ ந்தல். 
 
        தண்ேடன் சுைனப் ன சல்பந் தாட ச் சாரெலல்லாங் 
        ெகாண்ேட குவன்பின் வராமைல ேயாெகாற்ற ேவந்தைரப்பின் 
        கண்ேட ெபா த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        பண்ேடநங் குன்ைறச் சிறக த் தான்விண்ணிற் பாவி ேம.  (190) 
 
    பாங்கி யா டம்வி த் க்ெகாண் டகறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையப் பாங்கி விைளயா டத்ைதவிட் த் தம் ர்க்குக் 
ெகாண் ேபாதல். 
 
        அைளேபா ய யி ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        கிைளேபா தவி ம் ெபாழில்வண்  காள்கிள்ைள காளிைறவர் 
        ைளேபா ந் ேதாளிக் ெகா ேபாம் வழிைய ெமாழி ெமன்றால் 
        வைளேபா ெயா கு மைடயாளஞ் ெசால்  வரச்ெசால் ேம.  (191) 
 
    இ வைர ம் ஏழாநாள் நிகழ்ச்சி ெயன்க. 
    ___________ 
 
    பின்னாள் ெந ந்தைக குறிவயி னீ ெசன்றிரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) எட்டாநாள் தைலவன் குறியிடமாகிய மாதவிப் பந்தாிடத் வந்  
காலநீட் த் த் தைலவிைய நிைனந்  வ ந் தல். 
 
        ெநறிக்ேக விழிைவத்  நீ யிர்ப் ேபாெடதிர் நிற்பவாிக் 
        குறிக்ேக வரக்கண்  ேலெனன்ெசய் ேவன்குடப் பா ெவண்ெண 
        *****க்ேக கவ ங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        *****க்ேக கயவினங் காெளன்  மீள்வரப் ைவயேர.  (192) 
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    தைலவன் வ ங்களநா  ம கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியில்லாத திைனப் னத்ைத ேநாக்கித் தைலவன்வ ந் தல். 
 
        ஆவிக் கமலங் கலந்ெதன்ைன யாள்பவ ராழ்கடேலா 
        வாவிக் கமலங்ெகா ேலா குந் தார்வணங் காவரைசக் 
        ேகாவிக்கும் ேவங்ைகக் ெகா ேயான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        விக் களிமயில் காெளங்ங ேனகினர் ெசான்மின்கேள.  (193) 
 
    இ ம . 
 
        மின்னாாி ெசன்ற வ ையக்கண் ேடனந்த மின்பிறேக 
        ெயன்னாவி ெசன்ற வ கண்  ேலனிப ேமாலெமனப் 
        ெபான்னாழி விட்ட குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        ன்னாள் விைன ற்றி யிந்நாட் ைனவந்  ற்றியேத.  (194) 
 
    கு ந்ெதா  வா ர்ேநாக்கி மதிமயங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியி ர்ேத ச் ெசல்ேவாமானால் அறிந்திலெமன்  தைலவன் 
மதிகலங்கிக் கூ தல். 
 
        மீனவர் ேசரைர ெவந்கண்ட ரம் வி க்கவிஞ 
        ரானவர் பா ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பில் 
        வானவ ரமிர் ைதப்பசித் ேதார்ெபற வாஞ்சிப்பதிக் 
        கானவ ரமிர் ைதத்தமி ேயன்ெபறக் காமிப்பேத.  (195) 
 
    இவற் ள்-இைறவைனப் பாங்கி குறிவரல் விலக்க  மிைறவிையப் பாங்கி குறிவரல் 
விலக்க மாகிய விரண் ம் விலக்கற்கும், ஆ டம் வி த் க்ெகாண் டகறெலான் ஞ் 
ேசறற்கும், இைறமகளா டேநாக்கி ய ங்கல் த ய நான்கும் கலக்கத்திற்கு ாியன. 
 
    12.- பகற்குறி யிைடயீ  ற்றிற் . 
    ____________________ 
 
    பதின் ன்றாவ  - இர க்குறி. 
 
    அஃதாவ :- தைலவன் றைலவிைய யிர க்குறியிற் கூ தல்; அ -ேவண்டல் 
ம த்தல் உடன்படல்கூட்டல் கூடல் பாராட்டல் பாங்கிற் கூட்டல் உய்ங்கல் நீங்கல் 
ஆகிய ஒன்ப  வைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    இைறேயா னி ட்குறி ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் இ ட்குறிையவி ம்பிப்பாங்கி டன் கூ தல். 
 
        ெபா வா ளபயன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயார் 
        ெப வாள் விழிமய லாற் கி ேலன்பகல் ேபர்ந்தகல 
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        வ வார் மதனல்ல ெவன்ெனஞ்ச ேமாவல்ல வாங்கும  
        தி வார் ம ங்கல்ல யான்வ  ேவனிச் ெசறிகங்குேல  (196) 
 
    பாங்கி ெநறியின த ைமகூறல். 
 
    (இ-ள்.) அ ேகட்ட ேதாழி தைலவன் வ ம்வழியில் சிங்க த ய மி கங்கள் 
சஞ்சாித்தலால் அவ்வழிவர லாிெதன்  கூ தல். 
 
        பணியா த்திர னாற்றால் வ ணன்பல் ேபய்க்கணத்தி 
        னணியாற் பயிரவி யாெநறிக் ேகயறிந் தார்க்குச்சிந்தா 
        மணியாங் குமார குேலாத் ங்க ேசாழன் வைரயிைறவா 
        தணியாக் க ந்ெதய்வ மாங்கங்குல் வாெயங்ஙன் சார்வ ேவ.  (197) 
 
    இைறேயா ெனறியின ெதளிைமகூறல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனங் கூறிய வழியி ள்ள மி கங்க க் கஞ்ேசனாதலால் அவ்வழி 
வ த ேலெசன்  தைலவன் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        நைடேபாதங் கற்ற ெநறியான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
        கைடேபா ங் கங்கு ெனறிக்கணங் ேக ங்கள் கன்னியல்குற் 
        ைடேபா  நாக ைலேபா ம் ேவழம் ெபாலங்கைலசூ 
        ழிைடேபா ஞ் சிங்க ெமனக்ெகளி தாம்வந் ெததிர்க்கி ேம.  (198) 
 
    பாங்கியவனாட்டணியியல்வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன  நாட் ப் ெபண்களணி மணிைய  மியைல ம் பாங்கி 
வினா தல். 
 
        ஆ ம் ன ங் கைல ங் கல  மணிமண ஞ் 
        சூ ந் ெதாிய ம் யாதண்ண ேல ன்ன லார்ம யக் 
        ேகா ஞ் சிைலக்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னா ம் ப ெயனக் ேகா ங்க ணாட் ள நங்ைகயர்க்ேக.  (199) 
 
    தைலவ னவணாட் டணியியல் வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி குறிப்பறிந்  தைலவன் அவ ைடய, நாட் ள்ள வணிகலன் 

த யவற்ைற வினா தல். குறிப்பறிதல் – ேவண் வன ெகா த்தற்ெகன்க. 
 
        என்னாட் டணியியல் ெசால் ெயன் ேனாவந்  யான் ரக்கு 
        மந்நாட் டணியியல் காண்ைபெகால் ேலாவம ராைரெயல்லாம் 
        ெபான்னாட் ல் ைவக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாய் 
        நின்னாட் டணியியல் நீகூ ெறனக்ெகன் னிைனவறிந்ேத  (200) 
 
    தன்னாட் டணியியல் பாங்கி சாற்றல் 
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    (இ-ள்) ெவளி 
 
        சுைனயாடல் ைபந்தைழ யாைட கைழ த்தந் யசந்தம் 
        ைனயா மேசாக மலரண்ண ேலெபா ந் தாவரைசக் 
        கைனயாழி ேயற் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        னைனயா ம் ங்குழ லாரணி வாெரங்க ணாட்டணிேய  (201) 
 
    இைறவிக் கிைறேயான் குைறயறி த்தல் 
 
    (இ-ள்) பாங்கி தைலவைன ேயாாிடத்  நி த்திவிட் த தைலவியிடத்திற்ெசன்  
தைலவன் குைறையயறிவித்தல். 
 
        ஏதா மிைறவர் குறிப்பறி ேயனின் றிலங்கிைழயா 
        ேயாதா ணர்ந்த குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பி 
        னீதா மைரகதிர் தாெமன வாழ்ந்த ெநறிவி ததார். 
        தாதார் கு த ந் திங்க  மாதைலச் சாற்றினேர  (202) 
 
    ேநராதிைறவி ெநஞ்ெசா கிளத்தல் 
 
    (இ-ள்) இவ்வா  கூறக்ேகட்ட தைலவி யிையயா  தன்ெனஞ்சுடன் ெசால் தல் 
 
        விர ஞ் சி பஞ்சுங் கா ெனன் றாலஞ்சும் ேவந்தைரேயா 
        வர ங் காி ந் திாியி ட் ேகய த் தார்க்க ம் 
        ர ம் ாி்ந்த குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        வர ந் ணிைவெகால் ேலாெநஞ்ச ேமெயன்னவன்கண்ைமேய  (203) 
 
    ேநாிைழ பாங்கிெயா  ேநர்ந் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.)ெநஞ்ெசா  கூறியதைலவி ேதாழிேயா டன்பட் க்கூ தல். 
 
        கற்றார் க ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ெனற்றா ஞ் ெசால்லறி ேயனணங் ேகெயன் யிரைனயா 
        ரற்றா வி ளில் வ வெரன் றாயல்ல வாமிெதன்  
        ெசாற்றா வைகக் கும்மன் பிேலெனனத் ேதாற் மின்ேற.  (204) 
 
    ேநர்ந்தைம பாங்கி ெந ந்தைகக் குைரத்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி டன்பட்டைமையத் தைலவ க்குத் ேதாழி கூ தல் 
 
        மாைக யி ்ட்குறி யான்ேவண் ம் ேபா  மகிழ்ச்சியளி 
        ேயாைக ளக்கஞ்ச மீ ற்ற தாெலா  நீ த்த 
        நாைக ரக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழனன் னாட் னிெலன் 
        ேறாைக ய க்கஞ்ச மீேதெயன் ைகவண்  சூழ்ந்தபின்ேன.  (205) 
 
    குறியிைட நிறீஇத் தாய் யிலறிதல் 
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    (இ-ள்) பாங்கி தைலவைனக் குறியிடத்  நி த்தித் தாயின  நித்திைரையயறிதல் 
 
        வேனேமய சந்தன மல் ைக மாதவி ெமௗவெலல்லாஞ் 
        சினேமய ேதாரத்தி சாய்க்கின்ற தாற்சிலம் ேபகுைடயாக் 
        கனேம த த்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        லனேம ணர்ந்தில ேராக  ேதா யி லன்ைனயர்க்ேக  (206) 
 
    இைறவிக் கிைறவன் வரவறி த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிக்குத் ேதாழி தைலவன்குறியிடத் வ தைல யறிவித்தல். 
 
        இறங்கிய மன்னர்தன் ேசவ சூட வி ரசங் 
        கறங்கிய ன்றிற் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        பிறங்கிய நந்தண் டைலத்தைல வாய்மலர் ெபய்குடம்ைப 
        றங்கிய ட்கெளல் லா றங் கா ெகால் ெலாண் தேல  (207) 
 
    இ ம . 
 
        ெகா ேமற் ைவத்த ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        க ேமற் ெபா ம்பினின் னன்பர்வந் தார்க ந் ேதர்ச்சுட  
        ேமல் ெவயி ம் வ ேவல் விளக்க  ெமாய்கழல்சூ 
        ழ ேம ெலறிப் ெமல் லாமி  ணீக்கிய தாரணங்ேக  (208) 
 
    தைலமகைளக் குறியிடத் க் ெகாண் ேசறல் 
 
    (இ-ள்) தைலமகன் வந் நிற்குங் குறியிடத் க்குத் தைலவிையப் பாங்கி 
யைழத் க்ெகாண்  ெசல் தல். 
 
        மஞ்ேச ம் வண்மலர்க் ைக ைற ங்ெகாண்  வா மின் ம் 
        பஞ்ேசய் விளக்ெகனக் கங்குல்வந் தாைரயப் பண்ணவர்கா 
        வஞ்ேச ெய ங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ெனஞ்ேச ன் ேபாதப்பின் ேபா கம் வாெவதிர் ேநாிைழேய.  (209) 
 
    குறி ய்த்தகறல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கிதைலவிையக் குறித்தகாவிடத்திேல ெச த்திநீங்குதல். 
 
        மாேம கைலையச் சிலம்ேபா ெடா க்கிநின் மாணிக்கப்  
        ணாேம ெய ம்விளக் காநிற்றி யாலந்த ேம ெவ ங் 
        ேகாேம  ேவங்ைகக் குேலாத் ங்கன் ேகாழிக் ெகா  யைனயாய் 
        ேதேம வலர்ெகாய்  நான்வ  ேவனிச் ெச ம் ெபாழிறேக  (210) 
 
    வண் ைறதாேரான் வந்ெததிர்ப்ப தல் 
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    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிைய ேநர்வந்  கா தல். 
 
        சுற்றாழி ெயன்  ெமா ெபற்ற தா ந் ஞ் சாதலர்  
        ற்றா யிரங்கைட ந்திற வா த ெனாண் யத்ேத 
        ெபாற்றா ரணி ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        ற்றா ைலவந்த வாெறந்த வாறிந்த ெமாய்யி ட்ேக.  (211) 
 
    ெப மக ளாற்றின த ைம நிைனந்திரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிதைலவன் வ ம்வழியின த ைம நிைனந்  வ ந் தல் 
 
        அ ட்ேடாய வாாிக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பா 
        ட்ேடாட ேவா ய ேதர்ப்பக ேலாைன  ள்வி ங்கு 
        மி ட்ேடா  னிட்ட வ ெதாி யாதிங்கி யா ெமா  
        ெபா ட்ேடா வர ந் தி ேமனி சாலப் லர ேம.  (212) 
 
    ரவலன் ேறற்றல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனம் வ ந்திய தைலவிையத் தைலவன்ெறளிவித்தல். 
 
        விாிதா மைரநண்பர் ேபாயி ம் ேபாி ள் ேவ ையயான் 
        ாிதாைழ நண்பர் திறக்கவந் ேதன்ெபாய்ைக பண்  
        காிதா னைழத்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிய்ெவற்பிற் 
        சுாிதார் குழ  தி ேமனி வா ெயன் ேசார்கின்றேத.  (213) 
 
    ணர்தல் 
 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        தண்ணார் நிதம்ப விடநா க ந்தமி ேயற்கமிர்த 
        ண்ணா யவின்பந் தந்தைம யா ந்தி நாண் ளாிக் 
        கண்ணார் பிரமன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        விண்ணா ர தங்ெகாண் ேடாவகுத் தானிவண் ெமய்ெயங்குேம  (214) 
 
    கழ்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        நந்திதன் பாதம் பணிேவான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        பந்தியம் ண் ைலப் பாைவநல் லார்தம் பனிெமாழிைய 
        ந்திய நான் கன் ைகயால் வகுத்த ன் னாள்விரற்கீழ்ச் 
        சிந்திய ேபெரா க் ேகா ப் பாற்கட ேறன்கடேல  (215) 
 
    இைறமக ளிைறவைனக் குறிவரல் விலக்கல். 
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    (இ-ள்) யாைனையச் சிங்கேமா  மிராக்காலத்திேல வாிற் ன்ப மிக ண்டாெமன்  
பயந்  தைலவிதைலவன் வ தைல விலக்கல். 
 
        ன்பாய் காிைய யாிதாவக் ேகா  பி ேபாய்த் 
        ன்பா யரற்  மிராவண்ண ேல த்தி வா ரக 
        நன்பாய் வள ம் வளவன் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பி 
        லன்பால் வாி ெமன் பா னி நீவர வஞ்சுெநஞ்ேச  (216) 
 
    இைறவிைய யில்வயின்வி த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் றைலவிைய ட் னிடத் ச் ெசல்ெலன வி த்தல். 
 
        ேதன்றாழ் குழ நின் ெகாங்ைக ெபாறாைமயிற் ெசன்ெறா ந்தால் 
        வான்றா ழிைடக்கிைட மற்றில்ைல ேயம  ழக்குஞ் 
        சான்றாண்ைம யார் தி நீதிக் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        னீன்றா ெரழா  சிலம்பதி ராதங் ெக ந்த ேள  (217) 
 
    இைறவிைய ெயய்திப் பாங்கி ைக ைறகா◌்டல் 
 
    (இ-ள்) குறியிடத்  நீங்கிய பாங்கி தைலவிையயைடந்  ைக ைற காட் தல் 
 
        ைகக்ேகெசங் காந்த ணைகக்ேக தளவங் கனியிதழின் 
        ெமய்க்ேக கு தம் விழிக்ேககல் லார ன் ேவற்றரசர் 
        க்ேக வணங்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        யிக்ேக ெமாழிதிைற யாய்வரக் காட் ன விம்மைலேய.  (218) 
 
    பிற்ெசன் றிைறவைன வர  விலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) ேதாழி தைலவிைய மைனயிற் ேசர்த்தபின்  தைலவன் பாற்ெசன்  
இவ்வி ளில் நீ வராேதெயன்  விலக்கிக் கூ தல். 
 
        குனியார் சிைலக்ைக யபயன் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        வினியா ாிர  வரெலாழி வாய்வாி லீண் வரப் 
        பனியா ழியிற்கஞ்ச ேமாபக ேலான்வி ம் பாரத்திண்ேடர்த் 
        தனியா ழியிற்கஞ்ச ேமதி  மாளிைக ைதய க்ேக.  (219) 
 
    ெப மகன் மயங்கல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி யிவ்வா  இர க்குறி விலக்கியெசாற் ேகட் த் தைலவன் 
மனங்கலங்கிக் கூ தல். 
 
        மன் ம் கழ்க்ெகால் க் ேகாழிக் குேலாத் ங்க மன்னன்ெவற்பிற் 
        ன் ஞ் சேகார நிலா ண்ணத் ேதான் ஞ் சுட ம்விண்ணீ 
        ன் ம் பறைவக் கு ங்ேகா ைட ெமன்ன ெவாண் தலாய் 
        மின் ந் தமிய ங் கூ மிக் கூட்டம் விலக்கிைனேய.  (220) 
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    ேதாழி தைலமக யர்கிளந்  வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவ க்குத் தைலவிக்குேந ந் யைரக் கூறி நீ ஊர்ேபாய்ச் 
ேசர்ந்த ெசய்தி யாமறி ம்ப  அைடயாளங் காட்ெடன்  கூறிவி த்தல். 
 
        கா ங் களிற் க் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        யா ங் க கு மி ட்குறி வாயிைட யீண்டகன்ற 
        ேபா ங்ெகாம் பாவியிங் குய்யவங் கூாிற் குந்தளேவ 
        ங்ெகாம் பாலறி ேவனினத் தார்க்கின ண்ெடன்பேத.  (221) 
 
    தி மகட் ணர்ந்தவன் ேசறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையக் கலந்த தைலவன் றன் ர்க்குப்ேபாதல். 
 
        ங்ேக கயமன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாய் 
        தாங்ேகத ேம  வாி மஞ் ேசன்றனி ேபாமி க் 
        கீங்ேக யளக கின்மின் க் ேக ைண ெயன்றனக்ேக 
        யாங்ேக யாக கின்மிெனல் லாந் ைண யாய்வ ேம. (222) 
 
    இவற் ள் - இைறேயா னி ட்குறி ேவண்ட ம் ெநறியினெதளிைம கூ த ம் 
தைலமகனவணாட் டணியியல் வினாத ம் பாங்கி இைறவிக்கு இைறேயான் 
குைறயறி த்த மாகிய நான்கும் ேவண்டற்கும், பாங்கி ெநறியின த ைம கூற ம் 
இைறமகள் இைறவைனக் குறிவரல் விலக்க ம் பாங்கி இைறவைன வர  
விலக்க மாகிய ன் ம் ம த்தற்கும், பாங்கி யவனாட் டணியியல் வினாத ம் 
அவற்குத் தன்னாட்டணியியல் பாங்கி சாற்ற ம் ேநாிைழ பாங்கிேயா  
ேநர்ந் ைரத்த மாகிய ன் ம் உடன்படற்கும், தைலமகள் ேநர்ந்தைம பாங்கி 
தைலவற்-குணர்த்த ம் குறியிைட நிறீஇத்தாய் யிலறித ம் இைறவிக்கு இைறவன் 
வரவறி த்த ம் அவட்ெகாண்  ேசற மாகிய நான்குங் கூட்டற்கும், தைலமகன் 
தைலமகைள ெயதிர்ப்ப த ம் ேதற்ற ம் ணர்த மாகிய ன் ம் கூடற்கும், 
தைலமகன் கழ்த ம் ைக ைற காட்ட மாகிய இரண் ம் பாராட்டற்கும், தைலமகன் 
தைலவிைய யில்வயின் வி த்த ம் பாங்கி தைலமகைள இற்ெகாண்ேடக மாகிய 
இரண் ம் பாங்கி கூட்டற்கும், ேநராதிைறவி ெநஞ்ெசா  கிளத்த ம் தைலமகள் 
    ஆற்றினத ைம நிைனந்திரங்க ம் ெப மகன் மயங்க ம் ேதாழிதைல மகள் 

யர்கிளந் வி த்த மாகிய நான்கும் யங்கற்கும், பாங்கிகுறி ய்த் தகற ம் 
தி மகட் ணர்ந்தவன் ேசற மாகிய இரண் ம் நீங்கற்கு ாியன. யங்கல் - 
வ ந் தல். 
 
    இ வைர ம் எட்டாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    13 - இர க்குறி ற்றிற் . 
    ---------- 
 
    பதினான்காவ  - இர க்குறி யிைடயீ . 
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    அஃதாவ  - இர க்குறிக்கண்வந்த தைலமகன் அல்ல குறிப்பறிதலால், 
இைடயீ பட் ப்ேபாதல்; அஃ  - அல்லகுறிெயன ம் வ ந்ெதாழிற் க ைமெயன  
மிரண்  வைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- [இைடயீ ப தல் - குறி தவ தல்.] 
 
    இைறவிக் கிகுைள யிைறவர ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ம நாளிரவில் தைலவன் வ தைலத் தைலவிக்குப் பாங்கி கூ தல். 
 
        ேயாத த்  நைகயாயிக் கங்குற் சு ைகயராப் 
        பாேயா னளைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் பைகஞைரப்ேபான் 
        மாேயான் ெப ன் னவன் ய மாைல மடற்குடம்ைபச் 
        ேசேயான் பாியின ெமன்ேனா ஞ் சா  ெதளிக்கின்றேத  (223) 
 
    தான் குறிம ண்டைம தைலவி யவட்குைறத்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி தான் அல்லற்குறியிடத் த் தைலவைனக் காணாைமயால் மீண்  
வி யற்காலத்  வந்  பாங்கி டன் கூ தல். அல்லகுறியிடம் = குறிதவறிய இடம் 
 
        வியா  மன்னர் குறிபிைழத் தார்க்கங்குல் ேபாமள ந் 
        தவியாநின் ேறன்ெசன்  மீண் வந் ேதன்றமிழ் வாணர்ெதய்வக் 
        கவியா பரணன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        குறியாெதன் கண் மப் ள்வா ஞ் ெசய்வெதன் ேகாமளேம  (224) 
 
    குறிபிைழத்த ங்கல் 
    (இ-ள்) அைடயாளமிட்ட இடம் தவறியதாற் தைலவி தைலவைனக் காணா  
வ ந் தல் 
 
        குனிவந்த விற்ைகக் குமார கு§¡த் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        கனிவந்த காவிற் கு ெக ந் ேதா மிக் காாி ள்வாய்ப் 
        பனிவந்த ங்ைகைத காெணய்தல் காள்பல கா ெமன்கா 
        றனிவந் தயர்ந்தெதல் லாஞ்ெசால்  ர்நந் தைலவ க்ேக  (225) 
 
    பாங்கி தைலவனின் தீங்ெக த் தியம்பல் 
    (இ-ள்) ேதாழி தைலவன் ெபால்லாங்ைக ெய த் க் கூ தல் 
 
        ெதால்லாழி ேவந்தன் குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        கல்லார மாைலக் க ங்குழ லாய்கண்ட காலந்ெதாட்  
        நல்லா ரவெரன்றி ந்ேதம் வரவர நன்றிலராய் 
        ெபால்லா ெரனத் ணிந் தார்குறித் தாாின்  ெபாய்க்குறிேய  (226) 
 
    தைகவன் லர்ந்  ேபாதல் 
    (இ-ள்) தைலவன் தான் குறிக்கப்பட்ட இடத்தி ந்  தைலவி 
    அல்லகுறியைடந்  வாராைமயால் வ ந்தி தன் ர் ேபாதல் 
 
        நண்ணார் ெதா ந் தாளான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
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        கண்ணா ன ந்ெதாியாக் கஙகுல் வாய்க்கைடயாயிரஞ்சூழ் 
        தண்ணார் கமல மைனெயன் ந் தாய்விழி நீலெமன்  
        ேமண்ணாமல் வந்தன ேமயவ ேமயின் றிவ் ேவந்திைழக்ேக  (227) 
 
    இ வைர ம் ஒன்பதாம் நாள் நிகழ்ச்சி 
    லர்ந்தபின் வ ங்களந் தைலவிகண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) ஒன்பதாநாள் இ ள் லர்ந்தபின் தைலவி ெவற்றிடத்ைதக் கண்  வ ந் தல். 
இ ள் லர்தல் - வி தல். 
 
        ேமன் குந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வண் காண் 
        மாேம ரவிங்கு வந்தன ேராவந்த ேபாெததிர்ேபா 
        யாேம குறியின் ம ண் பல் காற்ெசன் றிைளத்தைமநீர் 
        தாேம ைரத்தனி ேராவில்ைல ேயாநந் தைலவ க்ேக.  (228) 
 
    தைலவி தன் ைணவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தன் ன்பத்ைதத் தன்ேறாழிக்குச் ெசால் தல். 
 
        கரனாண்ைம தீர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ரநா யகர்வந்த ண்ைமமின் ேனெநன்ன ேலாங்குகங்கு 
        லரனார் பாியி லவேனமி ன் ெமான் றாெமா ேபர் 
        வர*நா னில ஞ்சங் கும்மாய ேபைர மலர்ந்த் ேவ.  (229) 
 
    தைலமக ளவலம் பாங்கி தணித்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியின் ன்பத்ைதத் ேதாழி தணித் க்கூ தல். 
 
        மட்ேடா டவிழ்குழ லாய்வ ந் ேதல்வனத் ேதார்த விற் 
        கட்ேடா டவி ம் பிறிெதா  ேபாைதக் கடன் ரசக் 
        ெகாட்ேடா டதிர் ன்றிற் கிள்ளி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னிட்ேடா னைரவர் க்குத் தா ன் னிையந்தவேர.  (230) 
 
    இைறவன்ேமற் பாங்கி குறிபிைழப் ேபற்றல் 
 
    (இ-ள்.) பத்தாநா ளிர க்குறியில் வந்த தைலவன்ேமற் பாங்கி அல்லகுறிப்பட்ட 
குற்றேமற்றிக் கூ தல். 
 
        கங்ேக ெதாிவாி தாந் ய ராய கட ட்பட் ச் 
        ெசங்ேக ழிதழி ம் யா ெநாந் ேதஞ்ெச ெயலாந்தரளச் 
        சங்ேக தவழ்ெபான்னி நாடன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        ெவங்ேக ன் மாநக ரங்ேக வ ைகக்கு ெமண்ணினேம.  (231) 
 
    இைறவிேம ைறவன் குறிபிைழப் ேபற்றல். 
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    (இ-ள்.) ேமற்கூறிய குற்றத்ைதத் தைலவன் றைலவிேமேலற்றிக்கூ தல். 
    ----- 
    ** நானிலஞ்சங்கமாகிய ேபைர என் ம் பாடம். 
 
        மறந் தா ம் வாிவண்  விற் ெபாதியவிழ்க்கு 
        மாமறந் தா ம் வ ங்ேகா கிலம்வணங் காதவன்கட் 
        ேகாமறந் தான்ெபா  ேவலான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிமின்னார் 
        தாமறந் தா ம்பின் யான்மற ேவெனன் ந் தாழ்குழேல  (232) 
 
    இ ம  
 
        ேகாடாத் தனிச்ெசய்ய ேகாலான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        பாடாக் கிளிவர யார்த ப் பார்பாவி ேயன்விரக 
        ேமாடாப் ைகெயழ ேவலாக் ெகா யில்ைல ெயாண் தலாய் 
        வாடாத் தளிாில்ைல ேதடாத்திக் கில்ைல வனெமங்குேம  (233) 
 
    அவள் குறிம ண்டைம யவளவற் கியம்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி குறிமயங்கியைதப் பாங்கி தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        த ங் கு தி ந் ேதாய்ேவற் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        ப ங் கயத் க்குந் ேதமாங் கனி ம் பறந்த ள் ங் 
        ெகா ன் குறிெயன்  ேசாைலயிற் ேபா ங் குைழந் வந்  
        ம ம் விழி  மறத்ேதயத் ேதய்ந்த த ங்கங்குேல  (234) 
 
    அவன் ெமாழிக்ெகா ைமெசன் றவளவட் கியம்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ெசால் யெகா ைமையத் ேதாழி தைலவிக்குச் ெசால் தல். 
 
        கூ ஞ் சிைலக்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பர் 
        மா ங் கைண  நிகர்விழி யாய்ெநன்னல் வல் ட்ேக 
        கா ந்  ள்ைளப் ெபைடெயா  நீக்கக் கைலத்தகுற்றம் 
        யா ந் ைணவி டனீங்கி ேனெனன் றியம்பினேர  (235) 
 
    என்பிைழப் பன்ெறன் றிைறவிேநர்தல். 
 
    (இ-ள்.) குறிபிைழத்த  என்பிைழயன்ெறன்  தைலவி ேநர்ந்  கூ தல். 
 
        கைனேய ெய ங்குரற் ள்வாய்க் குறிையத்தங் ைகக்குறியா 
        யைனேய யில ம் யான்ேபா  மீண்  மயர்ந்தெதல்லா 
        ைனேயவிட் டல்ல குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        விைனேயன் பிைழயன் றணங்ேக ன்னாைள விைனப்பிைழேய.  (236) 
 
    இப்பன்னிரண் ம் அல்ல குறியின் விாிெயன்க. அல்லகுறி - குறிதவ தல். 
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    இ வைர ம் பத்தாநாட் பகல் நிகழ்ச்சி. 
 
    தாய் ஞ்சாைம 
 
    (இ-ள்.) தாய் விழித்தி த்தல். 
 
        ேகாழிமன் சங்கம ராச குேலாத் ங்கன் ெகால் ெவற்பர் 
        ேதாழியிக் கங்குல் வ வெதங் ேகெசால்  ற் லேவா 
        ேரழிைச யாளர் மடவார் விழிக்கிைண ெயன்ெசா  
        மாழி  நீல  ேமயிைண யாநம தன்ைனகண்ேண.  (237) 
 
    நாய் ஞ்சாைம. 
 
    (இ-ள்.) தா றங்கியபின் ஊாி ள்ள நா றங்காதி த்தல். 
 
        காாிதன் ெபாற்பாி ஞ்சா ெதா த்ததிக் கங்குெலம்பா 
        லாாியர் ேதர்ப்பாி ெசல்வெதங் ேகயம ராைரெவன்ற 
        ேசாாிைவ ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பாாிய னான் கன் ெவம்பாி யாநைடப் ைபந்ெதா ேய  (238) 
 
    ஊர் ஞ்சாைம 
 
    (இ-ள்.) நா றங்கி ம் ஊாி ள்ளா றங்காதி த்தல். ஊர்- ஆகுெபயர். 
 
        பண்  ாிைறவர் பாிவ  மாெறங்ஙன் பாைவநல்லாய் 
        கண்  ரவாிைம யாைமயி னாற்கைல நாண்மதியத் 
        தண் ர் தரளக் கவிைகக் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பின் 
        மண் ாி தன்றந்த விண் ர தாம்பல ைவக ேம.  (239) 
 
    காவலர் க குதல். 
 
    (இ-ள்.) ஊர் ஞ்சியபின் நகர்காப்ேபார் பைறய த் க் ெகாண்  ஊர் சுற்றிக் 
க கிவ தல். க கல் - விைரதல். 
 
        தயிர்ேபாய்க் கரந் ண்ட மாேயான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        னயிர்ேபாற் ெசறியகி ேலாதிநல் லாயிவ் வ ங்கங்குல்வாய்ச் 
        ெசயிர்ேபாம் பைறயல்ல விக்கா வலர்பைற தீவிைனேய 
        யிர்ேபாம் பைறெயாக்குங் காணினி ேவெறங்ங ய்வ ேவ  (240). 
 
    நில  ெவளிப்ப தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வ தற்கிைட றாய் நிலாெவளிப்ப தல். 
 
        ெப ேவ ெம மன்ப ாின்பம் ெபறாதிப் ெப நிலவா 
        ேவ தைனச்ெசய்த ெதாண் த லா  தாற ேதாய் 
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        ந ேவாி யாரப் யத்தான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
        ம ேவ மதி ற டா  ேபாயெதன் வல்விைனேய.  (241) 
 
    கூைக குழ தல். 
 
    (இ-ள்.) கூைக குழறக் ேகட்ட தைலவி யஞ்சிக் கூறல். 
 
        ேபறா றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெப ங்கிாிவாய் 
        மாறாவிக் கங்கு ன் மங்ைகநல் லாய்வ ங் கவ்வாிக்ேக 
        யாறா ெம த் ெதான்ப தாெம த் தாம்ெபய ரார்த்ெத ந்  
        றாம் பதிெனா ெர த்தாம் ெபயைர விலக்கியேத.  (242) 
 
    ேகாழி குரல் காட் தல். 
 
    (இ-ள்.) இ வர்க்கு மிைட றாய்க் ேகாழி கூ தல். 
 
        ஒட்டா திைறவர் வரநின்  கூ மின் ெறாண்ெடா யாய் 
        தட்டா  க ெனனக் குகனாைரத் தடம் யத் க் 
        கட்டாண்ைம மன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ட்டான் ன்சாபங் ெகா க்குமிட் டானில்ைல யீச ேம  (243) 
 
    இவ்ேவ ம் இர க்குறி யிைடயீட் ல் வ ந்ெதாழிற்க ைமயின் விாி; இவ்ேவழில் 
ஒவ்ெவான் க்கும் நந்நான்கு நாழிைகயாகக் ெகாள்க. இ வைர ம் பத்தாநாளிரா 
நிகழ்ச்சி. 
 
    14- இர க்குறி யிைடயீ  ற்றிற் . 
    ------------ 
 
    பதிைனந்தாவ -வைரதல் ேவட்ைக. 
 
    அஃதாவ -இைடயீ பட்டதனாற் பதிெனாறாநாள் தைலவி மணஞ் ெசய்தைல 
வி ம்பல்; அஃ -அச்சம் உவர்த்தல் ஆற்றாைமெயன ன் வைகப்ப ம்; அைவ 
வ மா :- 
 
    தைலமகைளப் பாங்கி ப வரல் வினவல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ன்ப ற்றி த்தைலத் ேதாழி ேகட்டல். 
 
        ெபான்ேன ைலக்கும்ெவண் த்ேத விழிக்கும் ைனந்தலங்க 
        லன்ேனர் குழற் ைன யா நிற் பாயகி லாண்டெமங்கண் 
        மன்ேனெயன் ேறத் ங் குமார குேலாத் ங்கன் மால்வைரவா 
        ெயன்ேன பழங்கண்ணி யானறி யாெவண்ண ேமதணங்ேக  (244). 
 
    அ மைற ெசவி  யறிந்தைம கூறல் 
 



 63

    (இ-ள்) தைலவி யாிய களெவா க்கத்ைதச் ெசவி த்தாயறிந்தைம பாங்கிக்குக் 
கூ தல் 
 
        மந்தா நில  ந ஞ்சாந் ந் ேதாய்ந் ெமய் வா தைலக் 
        ெகாந்தார் குழ நம் மன்ைனகண் டாள்ெகாண்டல் ேபால்வழங்கு 
        மந்தா மைரக்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ெனாந்தாள் களவறிந் தாள்சிவந் தாளி  ேநாக்க ேம  (245) 
 
    தைலமகன் வ ந்ெதாழிற் க ைம சாற்றல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி தைலவன், வ தற் க ைமையப் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        உறங்குந் ெதாழி ைலத் தாய்க்கு ஞம க்கு ர்க்குெமங்குங் 
        கறங்குந் ங் கு ைஞ ங் ேகாழி ங் காவலர்வந் 
        திறங்குஞ் சரணன் குமார குேலாத் ங்க னின்னிைசேபாற் 
        பிறங்கு நில ம் வ வெதவ் வாறன்பர் ெபய்வைளேய.  (246) 
 
    தைலமக ர்க்குச் ெசலெவா ப்ப தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவனி ப்பிடத் க்குப் ேபாதற்குத் தைலவி ணிந்  பாங்கிக்குக்கூ தல். 
 
        சுழிகாட் ம் ெபான்னிமன் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பழிகாட்  ெமன்றிரங் காதி ப் பார்தம் பதியளவாய் 
        ெமாழிகாட் ம் ெபண்பழி நன்ேறாமண் காக்கு ைறைமக்ெகன்ன 
        வழிகாட்  ெநஞ்ச ன் ெசல்லச்ெசல் ேவாமின்  வா தேல  (247) 
 
    பாங்கி யிைறவைனப் பழித் ைரத்தல் 
 
    (இ-ள்) ேதாழி தைலவைன நிந்தித் க் கூ தல். 
 
        ெபாய்யாகு மன்பர்ெமய் யாவர்ெகா ேலாெபாய்யி லாதவன்பர் 
        ெமய்யாவ ரன்றிப்ெபாய் யாவர்ெகா ேலாெவன்றி வாணைன ன் 
        ைகயா யிரங்ெகாய் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ைறயாலவ் ர்க்குச்ெசன் றா ெமான் ேறயவர் தங்குணேம  (248) 
 
    இைறவி யிைறேயான்றன்ைன ேநர்ந் தியற்படெமாழிதல். 
 
    (இ-ள்) பாங்கி தைலவனியைலப்பழித்த  ெபாறாளாய்த் தைலவி தைலவேனா டன் 
பட்டவளா யவனியைலக்கூ தல் 
 
        ஒ காலந் ன்ப ெமா கால மின்ப திக்கநைமத் 
        த காலஞ் ெசய்தவன் ெசய்ைகயன் ேறாதாி யாாிாியப் 
        ெபா கால ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்க் 
        கு கா ங் ைகவல்  யன்பைர நாெமன் குைறெசால்வேத.  (249) 
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    இ வைர ம் பதிெனாராநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    கன ந  ைரத்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவன் கனவிற்கூ னானாக, விழித்தபின்  ெபாய்யாய்ப் ேபான 

ன்பத்ைதப் பன்னிரண்டாநாள் தைலவி பாங்கியினிடத்திற் கூ தல். 
 
        ெகாழித் த் தமிழ்ெகாள் ங் கிள்ளிக் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வ த்தித் தைலவர் கனவில்வந் தார்ெவண்ெணய் வா ைகக்ேக 
        ய த்திக் கைடயப் ெப ந்தாழி யங்குைடந் தாெலனேவ 
        விழித் க் ெக த்த  ேதாழிெயன் பாவி விழித் ைணேய.  (250) 
 
    கவினழி ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்) விகாரத்தாற் றைலவிதன் னலனழிந்தைதப் பாங்கி டன் கூ தல். 
 
        சிந்ேதாத வாைட நிலமா னழகுெமன் சீரழகு 
        ந்ேதா ம் ேவந்த ாி வர்வ ராமல்ெவண் த் மிழ்ந்  
        நந்ேதா ம் ெபான்னித் ைறயான் குேலாத் ங்க னாைகயன்னா 
        யந்ேதா வி ம் பசைல  மாய்வந் தழிக்கின்றேத.  (251) 
 
    தன் யர் தைலவ க்குணர்த்தல் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிதன் ன்பத்ைதத் தைலவ க்கு அறிவிக்க ேவண் ெமன்  
பாங்கி டன் கூ தல். 
 
        ேபாவாைர யற்றவ ரன்பர் ன் ேன ன்பம் ேபா ைரக்கு 
        நாவாைர யற்றவர் மால்ெகாள்வ ேராநவ ேகா ெதய்வக் 
        காவா ஞ் ெசங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        ேவவா ெரனில்வந் தவியா ண் ேடாெசால்  ெமல் யேல.  (252) 
 
    ன் றல் பாங்கி ெசால்ெலனச் ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்) யான் யரைடதைலத் தைலவற்கு நீ ெசன்  ெசால்ெலன்  தைலவி 
கூறியதற்குத் தைலவிைய ேநாக்கிப் பாங்கி கூ தல். 
 
        சுடரான் மகி ங் கமலெமல் லாமதி ேதாற் கின்ற 
        படரான் மகி ங்ெகால் ேலாமயி ேலபயந் ேதா யந்தக் 
        குடராசன் ேசவிக்குந் தாளான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        டரார் மனத்ைத  நீேயெசால் ங்க ளிைறயவற்க்ேக  (253) 
 
    அலர்பார்த் ற்ற அச்சக்கிளவி. 
 
    (இ-ள்) ஊாி ள்ளார் ெசால் ம் பழிச்ெசால்ைலக் க தி அதனா ற்ற பயத்தாற் 
றைலவி கூ ஞ்ெசால். 
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        நீரா நிலத் தாற்ெகா  யாென ங் ேகாடதனால் 
        வாரா மல  மலைரயல் லான்மைல ேகா ெகாண்  
        காராழி கட் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ரார் பவளந் ெதா மலர் த்தெதன் ழ்விைனேய  (254) 
 
    ஆ பார்த் ற்ற அச்சக்கிளவி. 
 
    (இ-ள்) வழிையப்பார்த்  அதனாைடந்த பயத்தாற் றைலவி பாங்கிையேநாக்கிக் 
கூ ஞ்ெசால். பார்த்தல்-க தல். 
 
        ெதண்ணீர் வ ம்ெபான்னி நாடன் குேலாத் ங்கன் ெறன் றந்ைதப் 
        ெபண்ணீர்ைம ேயன்பிறந் ய்வைன ேயாெப  மாெவறிந்  
        ண்ணீர் மிதித்தநம் மன்பர்தஞ் ேசவ  ஞ்ெகா ெயன் 
        கண்ணீ ாினிற்க  வித்ெதா  ேவன்றினங் கங்கு ேல.  (255) 
 
    காமமிக்க கழிபடர் கிளவி. 
 
    (இ-ள்) தைலவி ஆைசமிகுந்  சிறப்பச் சிந்தித் ச் ெசால் ஞ் ெசால்; இக்கிளவிக்கு 
கடல், கானல், விலங்கு, ள் த யவற்ைற விளித் த் தைலவி யிரங்கிக் கூ தன்மர . 
 
        பரேச தாித்த கரத்தான் னிமதன் ைபங்ெகா ேய 
        ரேச ெப ந்தந்ைக மா ைக ேயைவய ன்றி க்கு 
        மரேச ெச த் ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        கைரேச  நாெளந்த நாள்விைன ேய ட் கவைலவிட்ேட.  (256) 
 
    இ ம . 
 
        ஓதக் கயைல ண் டண்ணாந்  விக்கி டல்கு க்கிப் 
        பாதத் ைணநிமிர்க் குங்கு  கீர்ெவண் பணிலபங்க 
        சாதத் தி நிதி யன்னான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        காதற் சிைற ங் குைற ங்கண் டாாில்ைலக் கன்ெனஞ்சேர.  (257) 
 
    தன் ட் ைகயா ெறய்தி கிளவி 
 
    (இ-ள்) தைலவி தன்னிடத் த் ன்பத்ைதப் பிறிெதான்றன் ேம ட் ச் 
ெசால் ஞ்ெசால். 
 
        நிலேம சுழித்தைன கீழ்வைள ழ்த்திைன நீடலாின் 
        குலேம சுமந்தைன ள்ளைலந் தாய்கு  காைர ந்நீர்க் 
        கலேமற ேவற்றிய ேகாழிக் குேலாத் ஙகன் காவிாிவாய்ச் 
        சலேம னக்கு ண் ேடாவன்ப ரா ள்ள சஞ்சலேம.  (258) 
 
    ெநறி விலக்குவித்தல். 
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    (இ-ள்) தைலவி தைலவன்வ ம்வழிைய விலக்ெகனப் பாங்கிெயா  கூ தல். 
 
        ஆரா  நீதிக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ேறராழிப் பா ஞ் ேசாம ங் காணி ஞ் ேசணினின் ம் 
        ேபராத வச்சங் ெகா மி ட் கானத் ப் ேப மஞ்சி 
        வாரா வழிநம தன்பர் வராதினி மாற்றணங்ேக  (259) 
 
    குறி விலக்குவித்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி தைலவன்வ  மிர க்குறிைய விலக்ெகனப் பாங்கிெயா  கூ தல். 
 
        கனங்காக்குஞ் ெசங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        மனங்காக்கு நம்மன்பர்க் ேகாதணங் ேககங்குன் மாைலக்ெகலலாந் 
        தினங்காக்கு மன்ைன வரவாி தாங்குறி ேசரப்ெபறீர் 
        னங்காக்க மீள வ நாளங் ேகபகற் ேபா ெகன்ேற.  (260) 
 
    ெவறி விலக்குவித்தல் 
 
    (இ-ள்) தாய்தந்ைதயர் ெவறியா தைல விலக்கும்ப  பாங்கிக்குத் தைலவி கூ தல். 
ெவறியா தல்-ஆ ெவட் ப் ப யி தல். 
 
        விந்ைததன் ேகள்வன் குமார குேலாத் ங்கன் ெவற்பைனயாய் 
        சிந்ைதயில் யான்ெகாண்ட மாலறி யாமற் சிலம்பகத்ேத 
        நிந்ைத விடாெவறி ெகாண்டா  ைமைய ன் ேனசித்தேதார் 
        தந்ைததன் ேனா நந் தாய்ேபைத ைம ந் தவிர்த்த ேள.  (261) 
 
    பிற விலக்குவித்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி யிதரவரைவத் தைலவற்குச் ெசால்  அவர் வரைவ விலக்ெகனப் 
பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        உைறேயாைத மாாிக் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதயின் ன் 
        னிைறேயாைத ேவழமட் டாைரயல் லாற்பிறர் நீண்மணத்தி 
        னைறேயாைத வாாிையப் ேபான் ர ேசாைத யசுணநன்மாப் 
        பைறேயாைத ேகட்ெடனக்ேகட்ேடண்ேடன்விலக்கின்  பான்ெமாழிேய.  (262) 
 
    குரவைர வைரெவதிர் ெகாள் வித்தல். 
 
    (இ-ள்.) நந்தைலவர் விட்ட ெபாிேயார் மணம்ேபசிவர அவைர நம்மவர் எதிர்ெகாண் 
டைழக்குமா  ெசய்ெயனத்தைலவி பாங்கிேயா  கூ தல். 
 
        திர்ெகாள்  ல்விதி ேயமணத்  தல்விட்டா 
        ெலதிர்ெகாள்  மா நங் கற்பழி யாம கைலெவன்  
        கதிர்ெகாள் ம் ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        ெவதிர்ெகாள்  மால்வைர நந்தமர் யார்க்கும் விளம்பணங்ேக.  (263) 
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    இவற் ள் – அ மைற ெசவி யறிந்தைம கூற ந் தைலமகன் வ ந்ெதாழிற் 
க ைமசாற்ற ம் அலர் பார்த் ற்ற அச்சக்கிளவி ம் ஆ பார்த் ற்ற அச்சக்கிளவி ம் 
ெநறிவிலக்குவித்த ம் குறி விலக்குவித்த ம் ெவறி விலக்குவித்த ம் பிற 
விலக்குவித்த  குரவைர வைரெவதிர் ெகாள் வித்த மாகிய ஒன்ப ம் அச்சத்திற்கும், 
தைலமக ர்க்குச் ெசலெவா ப்ப த ம் பாங்கி யிைறவைனப் பழித்த ம் தைலவி 
யிைறேயான்றன்ைன ேநர்ந்தியற்பட ெமாழித மாகிய ன் ம் உவர்த்தற்கும், பாங்கி 
ப வரல் வினவ ம் கன ந ைரத்த ம் கவினழி ைரத்த ம் தன் யர் 
தைலவற்குணர்த்தல் ேவண்ட ம் ன் றல் பாங்கி ெசால்ெலனச் ெசால் ம் காமமிக்க 
கழிபடர் கிளவி ம் தன் ட் ைகயா ெறய்தி கிளவி மாகிய ஏ ம் 
ஆற்றாைமக்குாியன. ப வரல் வினவிய பாங்கிெயன்பதற்கு வினவ ெமா  

ைறயாக்லாற் சூத்திரத்திற் கூறிய பதிெனட் க்குேமற் பத்ெதான்பதாயிற் . 
 
    இ வைர ம் பன்னிரண்டாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    15-வைரதல் ேவட்ைக ற்றிற் . 
    _____________ 
 
    பதினாறாவ  - வைர கடாதல். 
 
    அஃதாவ  – பாங்கி தைலவ டன் வைர கடாதல். வைர கடாதல் – மணம் 
வினா தல்; அ  ெபாய்த்தல் ம த்தல் கழறல் ெமய்த்தெலன நான்கு வைகப்ப ம்; 
அைவ வ மா :- 
 
    வினவிய ெசவி க்கு மைறத்தைம விளம்பல். 
 
    (இ-ள்.) ன் வைரதல் ேவட்ைகயில் தைலவி அ மைற ெசவி யறிந்தைம 
கூறியவதைனத் ேதாழி தன்ைனச் ெசவி  வினவியதாக ம் அதற்குத் தான் மைறத் க் 
கூறியதாக ந் தைலவற்குக் கூ தல்; இக்கிளவி தல், பின்வ ங் கவினழி ைரத்த 
லீறாகக் கூறியகிளவிகள் பலவற் ள் ம் குறிப்பினா ம் ெவளிப்பைடயா ம் 
வைர கடாவியவா  கண் ெகாள்க. 
 
        அளிையத் த ங்கட் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பா 
        ெவாளிையத் றந்த கத்தின ளா டல் வாடக்கண்  
        ெதளியப் படாத யேரெதன் றாளன்ைன சிற்றில்வந்ெதன் 
        கிளிையப் ப ந்ெத த் ேதகிற்ெறன் றாெளன் கிளிெமாழிேய.  (264) 
 
    அலரறி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ஊாில் தைலவிையத் ற் ம் அலர்விாிந்தெதன்  தைலவ க்குப் பாங்கி 
யறி த்தல். அலர் - பழிெமாழி. அறி த்தல் - அறி ம்ப  கூ தல். 
 
        ேசாைல யிைசக்கும் வாிவண்  சூழ்ெகான்ைற சூ ம்பிரான் 
        காைல யிைசக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        ேவைல யிைசக்குந் ைறவா பிறெவன் விளம் வ ன் 
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        மாைல யிைசக்கு மலர் த்த ெரங்கும் வா தற்ேக.  (265) 
 
    தாயறி த்தல் 
 
    (இ-ள்.) தைலவியின் களைவத் தாயறிந்தாெளன்  தைலவ க்குத் ேதாழி 
யறி த்தல். 
 
        இரவா னதற்கு ந ேவெசவ் வந்தி ெயழமணக்கும் 
        வரவான தில்ைலயிந் நாட் ெலன் றாள்ெவண்ெணய் வா ைகக்குக் 
        கரவா ன ெசய் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        லரவான வல்குல் களவறிந் தாளன்ைன யாண்டைகேய.  (266) 
 
    ெவறி யச்சு த்தல். 
 
    (இ-ள்.) அன்ைன ெவறியா தல் ெசய்ய நிைனத்தாெளன்  தைலவ க்குப் 
பய த்திப் பாங்கி கூ தல். 
 
        உ ப்பிற் ெகா ய ெவந் தைரத் ரந் ேதான் விேபாய்ப் 
        ெபா ப்பிற் ெபாறித்த குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாள் 
        வி ப்பிற் ெப மநின் ேனயான் ெம  ெம வறியா 
        ெண ப் க் கட ைளக் கானைட யாக்க நிைனந்தனேள.  (267) 
 
    பிறர்வைர ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பிறர் மணங்குறித்  வந்தைதத் தைலவற்குப் பாங்கி கூ தல். 
 
        வல் ம் ெபா ங்ெகாங் ைகையமணப் பான்  மன்னர்விடச் 
        ெசல் ம் பசும்ெபான்னின் ேம ம் ேபாந்ெதவ்வ ர்மதிைலக் 
        கல் ங் களிற் க் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        வல் ம் பக ெமான் றாய்வி ங் காெணன் னயல்ெசால்வேத.  (268) 
 
    வைரெவதிர் ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவன் ேநாக்கி நீ மணங்குறித் த் த ப்பினால் தைலவி 
சுற்றத்தா ெரதிர்ெகாண்  வ வெரனக் கூ தல். 
 
        அாிேத  மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ெசாாிேதன் ெமாழிைய வைரத க் காச்ெசல் ந் விட்டால் 
        விாிேதன் வைரத்தமர் வந்ேத ெயதிர்வர் விளக்கி க்க 
        ெவாிேத வதண்ண ேலவைர யாதிங் கிராவரேல.  (269) 
 
    வைர நா ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவ க்குப் பாங்கி மணஞ்ெசய் நாைள யறிவித்தல். 
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        தங்கு மரணம் பிறிெதான்றி லாதந்தச் சாவக ங் 
        ெகாங்கு மிைறஞ்சுங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        ெபாங்கு மளிமணத் ெதய்தாத ேவங்ைககள் த்தனகா 
        ெணங்கு மளிமணத் ெதய்தா திராதினி யாவர்க்குேம.  (270) 
 
    அறிவறி றத்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலமகளறிைவத் தைலவ க் கறியக்கூ தல். 
 
        திறற்ேக யன்ன ேகாழிக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        ற்ற்ேகதஞ் ெசால்  ைனப்பழித் ேதன்சுழித் ேதா ெபான்னி 
        யறற்ேகச வல்  யதற்குள நாணி யைன தலாம் 
        பிறர்க்ேக ெயாளிப்ப ெதாளித்தா ெளனக்கும் ெப ந்தைகேய.  (271) 
 
    குறிெபயர்த்தி தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி யிக்குறி யியல்பல்ல ேவேறார் குறியிைட வ கெவன்  
தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        ேநாயால் வ ந் மிம் ெமய்வி த் ேத ம்பர் ேநாய ெமய் 
        யார் தவஞ்ெசய் ெத த்ெதன ேவெதால்ைல நாணிைரைய 
        ேவயா லைழத்த குமார குேலாத் ங்கன் ெவற்பண்ணேல 
        நீயா யிைழ டன் ெசல்வாய் பிறிெதா  நீழ க்ேக.  (272) 
 
    இ வைர ம் பதின் ன்றாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    பகல்வ வாைன யிர  வ ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        த த்தாழி கட் ங் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        வ த்தா யிைழக்குப் பகல்வ ங் காலந்த வாயிைழ ம் 
        வ த்தான் வ ெமன்  மன்ேற விலங்க மைலக்கயிைல 
        ெய த்தான் ாிநம் ாியான தில்ைல ெயனைந ேம.  (273) 
 
    இர  வ வாைனப் பகல் வ ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ன்ேனமி ண்ட தேலெயன் றாைன ைறயி நாட் 
        ைகந்ேநமி ேய ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        வநேநமி யம் ட் பகற்காலத் தான்மகிழ் வாகெவன்ேனா 
        தன்ேனமி யம் ள்ைளப் பார்த் ைந வாெளங்க ைடய ேம.  (274) 
 
    இ வைர ம் பதினான்காநாள் நிகழ்ச்சி. 
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    பக  மிரவி ம் பயின்  வ ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்.) பகற்காலத் ம் இராக்காலத் ம் ெந ங்கிவ கெவனப் பாங்கி 
தைலவற்குணர்த்தல். பயிலல் - ெந ங்கல். 
 
        அ வாளி விள் ம் பகற்கால மாாி ட் காலமதன் 
        வாளி விள்  மியாெனன்ெசய் ேகன்  பத் ந்தத்தத் 
        ெதா வாளி ெயய்த குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பில் 
        வி வாளி யன்னகண் ணாளி  கா  ெம வதற்ேக.  (275) 
 
    பக  மிரவி  மக வெணன்றல். 
 
    (இ-ள்.) பகற்காலத்  மிராக்காலத்  நீ யிவ்விடத்  வராேதெயன்  தைலவைனப் 
பாங்கி விலக்குதல். 
 
        தாேய ெயனப் வி தாங்குங் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        நீேயா வி குறி ந்தவிர் வாெயங்க ேணாிைழ  
        மாேயா னி கண் ந் ஞ்சைலப் ேபான்ம  மாென க்குஞ் 
        ேசேயா னி கண் ந் ஞ்சில வாெலன்  ேதம் நின்ேற  (276) 
 
    உரேவா னா  ங் குல ம் மர ம் க ம் வாய்ைம ங் கூறல். 
 
    (இ-ள்) பாங்கி தைலவைனேநாக்கி நா த யவற்றாற் சிறந்த நீ மணஞ்ெசய்யா  
வந் ேபாவ  தகுதியன்ெறனக் கூ தல் 
 
        உ மார னன்ன குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        ெப மா னின  வளநா  ம் ெப ங்குல ம் 
        வ மா மர ம் க ெமய் வாக்குமற் ேற ெமன்னாந் 
        தி மா னிரங்க  நீயிரங் கா  திாிகின்றேத.  (277) 
 
    ஆ பார்த் ற்ற அச்சங் கூறல். 
 
    (இ-ள்) வ ம் வழிையக்க தி அவ்வழியிற் றிாித ம் விலங்காற்ேறான் ம் பயத்ைதத் 
தைலவ க்குத் ேதாழி கூ தல். 
 
        ைகக்ேகய் நிதியங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        ைமக்ேக நிக ங் க ங்குழற் காய்வ ங் காெனதிேர 
        க்ேக மனஞ்ெச  நீயி ட் ேகெபா  மா ழங்குந் 
        திக்ேக ெசவிெச ஞ் ெசல் ங்கண் ணீ ந் தி ைலக்ேக.  (278) 
 
    ஆற்றாத்தன்ைம யாற்றக் கூறல் 
 
    (இ-ள்) தைலவியின் ஆற்றாத்தன்ைமைய யாற் தல் ெசய்யத் ேதாழி தைலவ க்குக் 
கூ தல். 
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        ேபயாவி ெவம் ைலப் பாேலா ட ந்திய பிள்ைள கிற் 
        காயா நிறத்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        ேதாயா ெதா கணந் தாழ்த்தைன ேயலங்ஙன் ேறாைக யிர் 
        மாயா ெதா கணந் தாழா தினிெயன்ன வாசகேம.  (279) 
 
    காவன் மிக ைரத்தல் 
 
    (இ-ள்) குறியிடத்  நீ வ வதற்கும் அவள் வ வதற்கும் இைட றாகிய காவல் 
மிகவாயினெதன்  ேதாழி தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        அம்ெபான்னின் ேம வில் ெவம்  தீட்  மளைகப்பிரான் 
        ைபம்ெபான்னின் மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன் பனிவைரயா 
        ெயம்ெபான்ைனத் தாய் றங் காக்கின்ற வாறிரந் ேதார்க்குதவாச் 
        ெசம்ெபான்ைனப் ேபய் றங் காக்கின்ற வாெறாக்குந் ேதர்மன்னேன  (280) 
 
    காம மிக ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ேவட்ைக மிகவாயினெதன்  ேதாழி தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        கதிக்குங் கனதனத் தாட்ைகய நீதந்த காமச்ெசந்தீ 
        பதிக்குந் தரளத் திர ம்ெவண் ணீெற ம் பாவலர்வாய் 
        திக்கும் கழள ேகசன் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பின் 
        மிதிக்கும் பசும் ல் ந் தீ ெமன் னாமினி ேமற்ெசால்வேத.  (281) 
 
    கன  ந ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிக்குக் கனவினால் வந்த ன்பத்ைதப் பாங்கி தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        கூ ந்திகிாித் தி மால் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வா ந் தைலவெரன் ெசால்ெலான்  ேக ெமம் மாதைணக்ேக 
        ேசா ங் கனாவந்  நீர்ெகா  ேபான யிைலயின்னந் 
        தா ங் கனாவினிற் கண்டா  ம்ைமத் த தற்ேக.  (282) 
 
    கவினழி ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியழகழிந்தி த்தைலத்ேதாழிதைலவ க்குக்கூ தல். 
 
        காவிய வாாிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        தீவிய வாண்மதி மாசுண்ட ேகால ஞ் சீரனிச்ச 
        ேமவிய மாந்தளிர் ெவவ்ெவயிற் ேகெவம்  ேமனி ம்ெபான் 
        ேனாவிய ேமற் ைக ண்ட  மாமிவ ன்ெபா ட்ேட.  (283) 
 
    இவற் ள் - வினவிய ெசவி க்கு மைறத்தைம விளம்பல் தலாகப் பிறர் 
வைர ணர்த்த லீறாகக் கூறிய ைவந் ம் ெபாய்த்தற்கும், குறிெபயர்த் தி த ம் பகல் 
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வ வாைன யிர  வ ெகன்றல் த ய நான்கும் ம த்தற்கும், உரேவான் நா  ங் 
குல  மர ம் க ம் வாய்ைம ங் கூறெலான் ங் கழறற்கும், வைரெவதிர் ணர்த்தல் 

தலாகிய ஏைனய ஒன்ப ம் எய் தற்கு ாியன; இைவெயல்லாங் குறிப்பினா ம் 
ெவளிப்பைடயா ம் வைர கடாவிய வா ணர்க. 
 
    16 - வைர  கடாதல் ற்றிற் . 
    --------------------- 
 
    பதிேனழாவ  - ஒ வழித் தணத்தல். 
 
    அஃதாவ  - ேமற்கூறிய பாங்கிெயா  வைரதற்குடன்பட்ட தைலவன் தன் ர்க் 
ெகா வழி ேபாய்வ கிேறெனன்  ேபாதல்; 
 
    அ  - ெசலவறி த்தல் ெசல டன் படாைம ெசல டன் ப த்தல் 
ெசல டன்ப தல் ெசன் ழிக்கலங்கல் ேதற்றியாற் வித்தல் வந் ழிெநாந் ைரத்தல் 
என எ வைகப்ப ம்; அைவவ மா :- 
 
    தன்பதிக்ககற்சி தைலவன் சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தன் ர்க்குப் ேபாய்வ தைலப் பீரங்கிக்குக்கூ தல். 
 
        இந்நாட் பதியின் க்குங் க ம ெமனக்குண் ேபாய்ப் 
        பின்னாட் லாிக்கு ன்வ  ேவன்ெப ங் ேகாகனகப் 
        ெபான்னா  மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்க் 
        ெகான்னா ம் ேவல்விழி யாய்ெமாழி யாய்நங் குலக்ெகா க்ேக.  (284) 
 
    பாங்கி விலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பிாிதைலப் பாங்கி விலக்குதல். 
 
        த ங்கா வைனய ெகாைடயான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        வ ங்கா வலெவான்  ேக ெசால் ேவெனங்கண் மானைனயா 
        ெளா ங்காவி ேபாம்பழி சூடா ன் னாவியி ள்ளனங்கன் 
        க ங்காவி ேபாந்தவஞ் ெசய்தபின் ேபாவ  காாியேம.  (285) 
 
    தைலவ னீங்கல் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பாங்கிைய டன்ப த்தி நீங்கற்ெபா ட்  ேவண் க் கூ தல். 
 
        மின்னாவி யிங்ெகனக் ெகன்னா வி ங்கண் மின் க்ெகன்றாற் 
        பின்னாவி ைநவ ெதா வ க் ேகாெப ந் தாமைரச்ெசம் 
        ெபான்னா தாிக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெபா ப்பைனயா 
        ன்னா ன் னாைள வ ேவனில் ேலெனன ரகத்ேத.  (286) 
 
    தைலவைனப் பாங்கி வி த்தல். 
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    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவைன ர்க்குப்ேபாய்வ ெகன வி த்தல். 
 
        ேகாவியர் கூைற கவர்ந்ேதான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        ேமவிய காைலயில் மீண் ைல ேயல்விழி ெவன்றபழி 
        லாவி மதன்கைட யம்ப  வாங்க வ ம்வாிெலன் 
        னாவிைய ேயாவிய ெமன்பா யஃ ண்ைம யாய்வி ேம.  (287) 
 
    பாங்கி தைலவிக் கவன்ெசல ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிக்குப் பாங்கி தைலவன் பிாிைவச் ெசால் தல். 
 
        ேமற்காலம் வல்விைச யற்காப் பகைலெவங் கங்குல்ெசய்த 
        ேபார்க்கால ேநமிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்க் 
        கார்க்கால ேனர்கண்ணி ன்ைனவிட் ேடக ங் கால்வ ேமா 
        ேதர்க்கால் ெகா நடந் தார்தம ர்க்கின்  ேதர்மன்னேர.  (288) 
 
    தைலவி ெநஞ்ேசா  லத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி மனத்ெதா  வ ந்திக் கூ தல். 
 
        ஒ நாட் பிாிகில ெமன்றாாிப் ேபாெதா  நாட்பிாிந்தால் 
        வ நாட்பி ண்ெடன்ைக யாவர்கண் டார்மலர் மாளிைகச்ெசந் 
        தி மார் பணிந்த றந்ைதக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        ன நாண் மதிக்குன் யிர்பிைழத் தாற்பின் னறிெநஞ்சேம.  (289) 
 
    இ வைர ம் பதிைனந்தாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    ெசன்ேறானீட ற் காமமிக்க கழிபடர் கிளவி. 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் மாைலக்காலம்வைர ம் வராமல் வர  நீட் த்தலாற் காமமிக 
அதனால் மிகுந்த நிைனெவா  கூ தல். 
 
        சிவனார்திண் ேடர்த் கி ேல ணி ேயெசம்மல் ேபார்க்களேம 
        நவனாம் வ ணற்கு மாநக ேரநாக சூ ைகயிற் 
        வனாதி தீரன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்மைலயத் 
        தவனார் னற்கட ேம ைர யாயித் தனியவர்க்ேக.  (290) 
 
    பிைறகண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி பிைறச்சந்திரைனக் கண்  வ ந் தல். 
 
        ந்திக்கு ளன்பர்நின் றா ந்தம் மாகம் ங்குெமன்  
        சிந்திக் க மஞ்சு ேவன்ெறய்வ ேமெச ந் தாதகித்தார் 
        கந்தித்த மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
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        னந்திப் பிைறக்ெகன்ெசய் ேவெனன்ெசய் ேவன்பிாி வாற் ைகக்ேக.  (291) 
 
    பிைறெயா  லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) ேமற்கூறிய பிைறெயா  தன் யர்கூறித் தைலவியிரங்கிக் கூ தல். 
 
        தண்ேணாைட ெநற்றிக் களிற்றான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பின் 
        மண்ேணா  கூடல் வைளத்ைதயர் ேவன்மணிப் ண் ைலயிற் 
        கண்ேணா ட வி ங் கண்ெடைனக் காய்ைவ கடைலகத் ப் 
        ெபண்ேணா  தித்தைனெயன் ைகெபாய்ேயாெவண் பிைறக்ெகா ந்ேத  (292) 
 
    கு ெகா  லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) நாைரப் பறைவெயா  இரங்கிக் கூ தல். 
 
        ெபா ங்கால ேவற்ைகக் குேலாத் ங்கேசாழன் கார்த் ைறவாய்ப் 
        ெப ங்கால ைவக்கு ன் ேபாங்கு  கீர்ெபண் பழிக்கிரங்கி 
        யி ங்கால ேவலர் தம ர் குறித்ெதம ர்குறித்  
        வ ங்காெலன் ெனஞ்ைச ன் ேனவரக் காட்  வரச்ெசால் ேம.  (293) 
 
    வி யாைமக் கிரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) இர  வி யாதி த்த க்குத் தைலவி வ ந்திக்கூ தல். 
 
        ேபாகாத கங்கு ன் கற்பாந்த கால ம் ேபாெயா நாண் 
        மாகா தலைர  ெமய் வ ேமாவணங் காவரசுக் 
        காகாய நல்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ேலகாம லம்மட்  நிற்கிலன் ேறாவினி ெயன் யிேர.  (294) 
 
    தைலவிையப் பாங்கி யாற் வித்தல். 
 
    (இ-ள்.) ேமற்கூறியவா  வ ந்திய தைலவிையப் பாங்கி வ த்தத்ைததீ 
தணியச்ெசய்தல். 
 
        எவ்ேவந் த ம்வந் திைறஞ்சிய பாத னிரவிகுலச் 
        ெசவ்ெவந்தன் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் சிைலக்ெகால் வா 
        யவ்ேவந்த ேராட் ய ேதர்ேதான் றியதினி யாயி நின் 
        ெவவ்ேவந்த ேராட் ய ேதர்ேதான்  மஞ்சல் வி தியின்ேற.  (295) 
 
    இ வைர ம் பதினாறாநாள் நிகழ்ச்சி 
 
    தைலவன் வந்தைம பாங்கி ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வந்தெசய்தி தைலவிக்குத் ேதாழிகூ தல். 
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        ேயார் பழிெகாள்வ ேராமறந் ேத ம்ெபாய் ெசால் வேரா 
        நீேயா ந் தன்ைமக் ெகா மிப்ப ேராநில ேமழளந்த 
        மாேயா னளைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் வைரயிெனன்னற் 
        ேபாேயார் தி ம்பிவந் தார்வ ந் ேத னிப் ங்ெகா ேய.  (296) 
 
    வந்ேதான் றன்ெனா  ெநாந் வினாதல். 
 
    (இ-ள) பாங்கி வந்த தைலவெனா  ன்பப்பட்  வினா தல். 
 
        விள்ளா தைணக்குங்ைக சற்ேற ெநகிழி  ெமய் ளங்கி 
        ள்ளாவி ேபாெம ந் ைதயைல ேயா றி மீ ெவண்ெணய்க் 
        கள்ளா குந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        வள்ளால் பிாிந்ெதா  நாளி ந் தாெயன்ன வஞ்சகேம.  (297) 
 
    தைலவன் பாங்கிெயா  ெநாந் வினாதல். 
 
    (இ-ள்) எவ்வண்ணந் தைலவிைய யாற்றியி ந்தாெயன்  தைலவன் ேறாழிேயா  
வ ந்திக் ேகட்டல். 
 
        மீனாழி ேய  ெம தீ ம் விண் ம் வி ங்கிற்ெறங்கு 
        மானா த நில ெவன்றஞ்சி ேனனஞ்சி ேயா னர்பின் 
        கூனாத விற்ைக யபயன் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மானா யிர்க்ெகன்ெசய் தாய்ேநற்றி ரா ற் ம் வா தேல.  (298) 
 
    பாங்கி தைலவிைய யாற் வித்தி ந்த அ ைம கூறல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        ெபாறியார் ெந ப்ெபனப் ெபாங்கு நிலாெவள்ளம் க்க ந் ம் 
        ெவறியார் குழ  யிர்மீட்ட வா ெபான் ேம விற்ேபாய்க் 
        குறியார் ைய ெய ங் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பா 
        எறியாழி ெவள்ளத்தி ள்வி  மாணிக்கம் யான்கண்டேத.  (299) 
 
    இவற் ள் தன் பதிக்ககற்சி தைலவன் சாற்ற ம் பாங்கி தைலவிக்வன் 
ல ணர்த்த மாகிய இரண் ஞ் ெசலவறி த்தற்கும், தைலமகைனப் பாங்கி 
விலக்கெலான் ஞ் ெசல டன்படாைமக்கும், நீங்கலேவண்டெலான் ஞ் ெசல டன் 
ப த்தற்கும், பாங்கி வி த்தெலான் ஞ் ெசல டன்ப தற்கும், தைலமகன் ெநஞ்ெசா  

லத்தல் த ய ஆ ஞ் ெசன் ழிக்கலங்கற்கும் , தைலமகைள யாற் வித்த ம் 
தைலமகன் வந்தைம தைலமகட் குணர்த்த மாகிய இரண் ந் ேதற்றி யாற்  
வித்தற்கும், பாங்கி வந்ேதான் றன்ெனா  ெநாந்  வினாதல் தல் ன் ம் வந் ழி 
ெநாந் ைரத்தற்கு ாியன. 
 
    17-ஒ வழித்தணத்தல் ற்றிற் . 
    ------------------- 
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    பதிெனட்டாவ  – வைரவிைடைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிதல். 
 
    அஃதாவ -விவாகத்ைத யிைடயிேல நிச்சயித்  விவாகத் க்கு ேவண் ம் ெபா ள் 
காரணமாகத் தைலவன் பிாிதல்; அ -பிாிவறி த்தல் பிாி டன்படாைம 
பிாி டன்ப த்தல் பிாி டன்ப தல் பிாி ழிக் கலங்கல் வன் ைற வன்ெபாைற 
வ வழிக்கலங்கல் வந் ழி மகிழ்ச்சி ெயன ெவான்ப  வைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    என்ெபா ட் பிாி ணர்த் ேதந்திைழக்ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்) விவாகத் க்காகப் ெபா ள்ெகாண்  வ தற்குப் பிாி ம் என் ைடய 
பிாிைவத் தைலவிக்குச் ெசால்ெலன்  தைலவன் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        குரமைலக் கும்ெவம் பாியான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        சரமைலக் குங்கண்ணிக் ேகாதணங் ேகசந்  மான்மதந்ேதா 
        ரமைலக் ேக ரந் ேதாற்ேற யி ந்திைற ெயாப்பச்ெசம்ெபான் 
        கரமலர்க் ேகதரப் ேபாேவன் வைரயக க தியின்ேற.  (300) 
 
    நின்ெபா ட் பிாி ைர நீயவட்ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்) விளி. 
 
        ேபாவா ெரனச்ெசால் ஞ் ெசால்லதற் காவி ெபா க்கிலன்ேறா 
        பாவார் குழ க் கியான்ெசால்  ேவன்பண்  வாளரக்கர் 
        ேகாவா யி ண்ட வில்லான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ேலவார் சிைலவள்ள னீேய ைரபிாிந் ேதகுவேத.  (301) 
 
    நீேடெனன்றவ னீங்கல் 
 
    (இ-ள்) தைலவன் நீட் த்திரா  விைரந்  வ ேவெனன்  பாங்கிெயா  கூறி 
நீங்குதல். நீட் த்தல்-காலந்தாழ்த்தல். 
 
        மானார்கண் ணா மி யா ெமான் றாக மணக்கின  
        வானாத காற்ெறய்தி லாகின்றி ேலனம ரா ெதன்னர். 
        மீனாழி விக்குங் ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் ெவற்பைனயாய் 
        ேபானா ென நில் ேலன்வ  ேவன்ைகப் ெபா ள்ெகாணர்ந்ேத.  (302) 
 
    சூெள த் ைரத்தல் 
 
    (இ-ள்) பாங்கி தைலவ க்குச் சபதெம த் ச் ெசால் தல். 
 
        த மா ெறதி ங்ைகக் கிள்ளி குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        வ மா  நீெசான்ன ெசாற்பிைழத் தான்ம  மாென க்கும் 
        ெப மான் சிைலெயா ந் ேதர  ேப ம்ெபய் ங்கைணயின் 
        ெச மானத் ணி வறக்கும்ெபாய் யாமந்தத் ேதர்ப்பாிேய.  (303) 
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    இ வைர பதிேனழாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    பாங்கி தைலவிக் கவன்ெசல ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெபா ள்வயிற் பிாி ந் தைலவன் ெசல் தைலப் பாங்கி தைலவிக்குக் 
கூ தல். 
 
        வில்ேலா பிரானிளப் பானிதி ேயாவட ேவந்திளப்பா 
        னில்ேலா வாியிளப் பானறி ேயனிைடந் ேதா னைரக் 
        ெகால்ேலா ெமனவி ஞ் ெசன்னி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பர் 
        வல்ேலா ெவ நின் ைலவிைலக் ேககினர் வா தேல  (304) 
 
    ங்குைழயிரங்கல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி வ ந்தல். 
 
        கண்ேண யைனயவர் நீங்கின ரா னிக் காமெனய் ம் 
        ண்ேண கப் க ெவன் யிர் ேபாம்ெபான்னின் மாாிெபய் ம் 
        விண்ேண ெய ங்ைகக் குேலாத் ங்கன் ேகாழி விளங்கிைழயாய் 
        ெபண்ேண யிைறவ ம் ெபான்ேன நம ம் ெப வெதங்ேக.  (305) 
 
    பாங்கி ெகா ஞ்ெசாற் ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்) இவ்வா  நீ யிரங்குவெதன்ெனன்  ேதாழி தைலவிைய ேநாக்கிக் ெகா ய 
ெசால்ைலச் ெசால் தல். 
 
        கைரயா ம் ெபான்னிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        குைரயா ரைலத் ம் பாயைல வாய்குல நீதிக்கன்பர் 
        வைரயா தயலவர் பல்வா ய ல  மதனல  
        நிைரயாய் வ த்த வ ந் வ ேதாநல ேநாிைழேய.  (306) 
 
    தைலவி ெகா ஞ்ெசாற் ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்) ேமற்கூறியபாங்கிையமனத்தினாெனாந் தைலவிகூ தல். 
 
        த ந்தா  வன்ன குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        பாிந்தார் வைரந்தில ேர ெமன் னாம்பல காலகலா 
        தி ந்தா ெரனி ம்பின் வந்தா ெரனி ேம ட்குளி ம் 
        பிாிந்தா ெர ஞ்ெசாற் ெபாறாதணங் ேகயிங்ெகன் ேபைதெநஞ்ேச.  (307) 
 
    வ குவர் மீண்ெடனப் பாங்கி வ த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கிதைலவர் தி ம்பிவ வெரன் கூ தல். வ த்தல் - வற் த்திக் 
கூ தல். 
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        கூற் ங் ெகா ந் ெதாடர்ேவற் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ேனற் ந் ய னக் ேகதணங் ேக ம் மி வ க்கும் 
        ேபாற் ம் ணர்ச்சி திடேமநின் ண் ைலப் ண்கெளல்லா 
        மாற் ம் பாிைவ நிைனந்ேத  மீண்  வ குவேர.  (308) 
 
    ப வங்கண்  ெப மகள் லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பிாி ம்ேபா  கார்காலத் க்கு ன்ேன வ வெலன்  குறிப்பாற் 
கூறிப் ேபாயின னாதலாேல கார்ப்ப வங்கண்  தைலவி லம்பிக் கூ தல். 
 
        தைழகா லங்கான மயிலா  காலந் தள ெகான்ைற 
        குைழகால மிந்திர ேகாபெமாய் காலங் கு கினஞ்ேசர்ந் 
        திைழகாலங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழ னி ங்ெகால் வாய் 
        மைழகாலம் வந் ம் வராேரா நைமத்தனி ைவத்தவேர  (309) 
 
    இ ம  
 
        மின்னாகும் வாெளா ைற சி வில்லம்  மீ ெகாண்  
        பின்னாகுங் ேகாபத் ெதா ெந  ேமகம் ெப ம்பதத்திற் 
        கன்னாாி ெசய்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ெனன்னா யிர்ெகால்ல வந்தெதண் ணார்ெகால்விட் ேடகினேர.  (310) 
 
    இகுைள வம்ெபன்றல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வா  லம்பிய தைலவி ேத ம் வண்ணம் பாங்கி இ -காலத்தின் வந்த 
ேமகமன் . இைடேய வம்பாகத் ேதான்றிய ெதன்  கூ தல். வம்  - காலமல்லாத 
காலத்திற் ேறான் ம் ெபா ள். 
 
        ெதளிக்குந் திறமன்பர் வாரா ன் னார்த்த  ெசல் ெதன்  
        ளிக்குங்கண் ணீர்ெபாழி ேயலணங் ேகெதவ்வர் ேசாாி ட்ேபாய்க் 
        குளிக்குங் கரதல ேவலான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிப்பிரா 
        னளிக்குங் கடாக்களிற் றார்ப் ம் ெபற்ேறார் தி யார்ப் மிேத  (311) 
 
    இைறமகள் ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி பாங்கி கூறியவதைன ம த் க் கூ தல். 
 
        ெகா ல்ைலக் ேகாநிைர காத்ேதான்குேலாத் ங்கன்ேகாழிெவற்பிற் 
        ெச ல்ைலத் நைக காரன்ெறன் பாய்திர ளாகைவகு 
        ல்ைலப் ம் ற ெவல்லாம் வாிவண்  சவிாிந் 
        ெத ல்ைலப் ேபா ம்ெபாய் ேயாமத ேவெள த் ெதய்கின்றேத.  (312) 
 
    அவர் தாகி வந்தைடந்ததிப் ெபா ெதனத் ைணவிசாற்றல். 
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    (இ-ள்.) தைலவி கார்காலம் வந்தெதன்  கூறிய ெசாற்ேகட்ட பாங்கி தைலவன் தான் 
வ கின்ற ெசய்திைய யறிவித்தற்கு வி ப்ப இப்ெபா  இக்கார் தாய்வந் 
தைடந்த்ெதன்  கூ தல். 
 
        ஓயா த தந் தனக்கீ ந் தானத் தித்ததி  
        நீயாவ ெதண்ணி ன் ெமய்வ ந் தாம ெனறி ைறயிற் 
        சாயாத நீதிக் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        யார் வ வ  காேராதப் ேபாந்த  ெதனேவ.  (313) 
 
    தைலவி யாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ன்பத்ைதச் சகித்தி த்தல். 
 
        ேபார்க்கும் பலநதி தம்மாழிக் ேகள்வைனப் ல் ெமன் 
        றார்க்குங் க ப்ெப ந் தா க்குங் காணைட யா ைடந்  
        ேதாற்கும் ப கண்ட ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பி 
        ேனற்குந் தைலவர் வ ம்ேபாதிப் ேபாதஞ்ச ெலன்ெனஞ்சேம.  (314) 
 
    அவனவட் லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) ெபா ளீட்டச்ெசன்ற தைலவன் தன்க ம ற்றிய பின்ைறேய யவ்விடத் த் 
தைலவிைய நிைனத் ப் லம் தல். 
 
        சிைலமீ  வாங்கு கிலாங் குேலாத் ங்கன் ெறன் றந்ைதத் 
        தைலமீ  ேமக ன் ேனாடக்கண் டாற்றள ராெத ந்த 
        மைலமீ  நின்  கடற்ேகா  மாெறன்பர் ைமக்கடனின் 
        றைலமீ தித்தமின் னார்மைலக் ேகா மின் றாறிரண்ேட.  (315) 
 
    இ ம . 
 
    இ வைர ம் பதிேனழாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
        ஏட் ளந் தாதகித் தாரான்ெறவ் வாமிப மங்குமம 
        ராட் ளஞ் சீயங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        காட் ளம் ங்ெகா  ெயல்லா மைழக்குக் கதிர்த்ெத நம் 
        ட் ளம் ங்ெகா  ெநஞ்ேச மைழக்கு ெம ந்ெத ேம  (316) 
 
    பாகன்றன்ெனா  ேசாகங்ெகாண்டவன் ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்.) ேசாகங்ெகாண்ட தைலவன் ேதர்ப்பாகேனா  ேதைர விைரந்  நடாத்தச் 
ெசால் தல். 
 
        காராழி ழ்கிய ைமந்நாகம் ேபாலநங் காாிைககண் 
        ணீராழி ழ்கு ைலவல வாநில ேமழ் ரக்கு 
        ேமாராழி ேவந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
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        ேறராழி ேமக ன் ேனா ன் ேனாட் நின் ெசங்ைகெகாண்ேட.  (317) 
 
    இ ம . 
 
        என்ெப ந் ேதர்வல வாதி  மான்மக ேன ெமா  
        நன்ெப ந் ேதாிற் க ேதாட ேவண்  நளினமைனப் 
        ெபான்ெப ங் ேகள்வன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்த் 
        ெதன்ெப ஞ் சாந்த ைலயாவி மீளத் தி ப் ைகக்ேக  (318) 
 
    ேமகந் தன்ேனா  ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வ ங்காலத்  ேமகத்ைத ேநாக்கிக் கூ தல். 
 
        தார்ேமன் மணத்த யத்தான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெயன்  
        ர்ேம ல க ன் ேபா கில் கா றங் காதவிழி 
        நீர்ேம ெலா ெவ ங் கூ கண் டா ன்  நீர்விளம் ந் 
        ேதர்ேம ெலா ெவ ங் கூ கண் ேடென ஞ் ெசய்திையேய  (319). 
 
    பாங்கி வலம் ாிேகட்டவன் வரவறி த்தல 
 
    (இ-ள்.) வலம் ாிச் சங்ேகாைசையக் ேகட் த் ேதாழி தைலவன் வரைவத் தைலவிக் 
கறிவித்தல். 
 
        ெபண்சங்கந் ற்ற ங் கூட  ேலநின் ெப மலர்க்ைக 
        மண்சங்கந் ற்ற  நீக்கணங் ேகம  நீதிெய த் 
        ெதாண்சங்க ேமத் ங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        *மண்சங்க மன்பர்வந் தாெரன்  ேதர் ன் றமாித்தேத  (320) 
 
    வலம் ாிகிழத்தி வாழ்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) வலம் ாிச்சங்ைகத் தைலவி வாழ்த்தல். 
 
        சாிசங்க ெமன்ைகயில் ழா  காத்த தைலவர்திண்ேடர்ச் 
        சுாிசங்கம் யாெதன்  வாழ்த்ெத ப் ேபன்சுரர் மாதர்ைநயப் 
        ாிசங்க ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயீர் 
        திாிசங்கம் மியில் ழா  காத்தவன் சீெராத்தேத  (321) 
 
    இ ம . 
 
        நைடப்பா லனத்ைதெயாப் பீர்மற ேவ யிர் நல்கியன்ப 
        ைடப்பாரத் ேதர்வர ம்பகர்ந் ேதெயா  ேதாற்றெம த் 
        திைடப்பா  க்க குேலாத் ங்கன் ேகாழி ெயழிற்ெகால் வாய் 
        விைடப்பாக னாாிடத் தாாிடத் தார்ெசய்த ெமய்ந்நன்றிேய  (322) 
 
    தைலவன் வந் ழிப் பாங்கி நிைனத்தைம வினாதல். 
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    (இ-ள்.) தைலவன் வந்தவிடத் த் ேதாழி தைலவிைய நிைனத்த ண்ேடாெவன்  
ேகட்டல். 
 
        மனேமைபந் தாமைர யத்தா மைரயின் மல க்ெகங்க 
        ளனேம தி ெவனச் ெசய்த ண் ேடாவம்ெபான் மாாிெசாாி 
        கனேம ெய ங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        தனேம ெகாணர வனேம ெகாணர்ந்ெதய் ந் தண்ணைடக்ேக  (323) 
 
    வைரவிைட ைவத் ப் ெபா ள்வயிற்பிாிந்த தைலவன் ெபா ளீட்  வந்த 
இற்ைறத்தினம் ப்பத்  நான்கா நாெளன்க; ப்பத்  நான்ெகன் ங் கணக்கு 
ஏற்றாற்ெபற்றெதனின், "களவி ட் டவிர்ச்சி வைரவி னீட்டந், திங்களிரண்  னகெமன 
ெமாழிப" என் ம் இைறயனாரகப் ெபா ட் சூத்திர ைரயில் ெபா ளீட் வந்த 
தைலவன் ஆ  நாளில் வைர  ப்பெபெனன்  கூறியதனா ம் தைலவன் 
றைலவிையக் கண்ட பதிெனட்டாநாளிற் ெபா ள்வயிற் பிாிந்ததனா ம் 
ஐம்பத்தாறாநாள் வைர  ந்ததாகக் கூ தலா ம் என்க. அற்ேறல், "வைரவிைட 
ைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிேவா, ாி வின் கண் ைடத் ெதன்மனார் லவர்" 
எனக்கூறி னாராேலாெவனின், இ திங்கெளன்ற  எல்ைல கடவாைமக்குக் 
கூறியதன்றி இ திங்க ள் வரக்கூடாெதன் ம் யாப் றவின்ைமயிெனன்க. ஆயின், 
"வைரவினீட்டந் திங்களிரண் னக" ெமன்றதனால் அ பதாநாள் மண ந்ததாகக் 
கூறினாெலன்ைனெயனின், அச்சூத்திர ைரயில் திங்களிரண்  நான்கு நாளி க்க 
மண ப்பதியல் ெபன்  கூறியதானால் கூறலாகாெதன்க. மாதத்தினந்தமாகிய 
நான்கு நாட்கள் மணத் க்கு விலக்கப்பட்டனெவன்  ேசாதிட லார் சிலர் 
கூ தலா ங்ஙனங் கூறிய  ேபா ம். 
 
    தைலவ னிைனத்தைம ெசப்பல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        குன்றாத வண்ைமக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னன்றா ைமவி த் ேதகுமந் நாட்  ன ங்குழலா 
        ெளான்றா யினளன்றி ெயன்பார் ைவ ெமன் ள ம்விட் ச் 
        ெசன்றாலன் ேறாவணங் ேகநிைனத் ேதெனன்  ெசப் வேத.  (324) 
 
    ஆற் வித் தி ந்த அ ைம சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவிைய யாற் வித்தி ந்த அ ைமையத் தைலவ க்குக் 
கூ தல். 
 
        தனிக்ேக ளபயன் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பா 
        வினிக்ேகதந் தீர ன் ேறர்வ  ேமாெவன நான்வி ச்சி 
        கனிக்ேக ெபாழில்ெசன்  ேகட் நின் ேறனன் கனிபறிப்பார் 
        கனிக்ேக யிரத ண் ெடன்பாரஃ தாவிையக் காத்த் ேவ.  (325) 
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    இவற் ள் – என்ெபா ட் பிாி ணர்த் ேதந்திைழக் ெகன்ற ம் பாங்கி 
தைலவிக்கவன் ெசல ணர்த்த மாகிய இரண் ம் பிாிவறி த்தற்கும், நின்ெபா ட் 
பிாி ைர நீயவட் ெகன்றெலான் ம் பிாி டன் படாைமக்கும், நீேடெனன்றவ 
னீங்கெலான் ம் பிாி டன்ப த்தற்கும், தைலவியிரங்க ம் பாங்கி ெகா ஞ்ெசாற் 
ெசால்ல ம்ப வங்கண்  ெப மகள் லம்ப ம் இைறமகண் ம த்த ம் அவனவட் 

லம்ப மாகிய ஐந் ம் பிாி ழிக் கலங்கற்கும், வ குவர் மீண்ெடனப் பாங்கி 
    வ த்த ம் இகுைள வம்ெபன்ற ம் அவர் தாகி வந்தைடந்த திப் 
ெபா ெதன்ற மாகிய நான்கும் வன்ெபாைறக்கும், பிைண விழியாற்றெலான் ம் 
வற் ைறக்கும், பாகெனா  ெசால்ல ம் ேமகத்ெதா  ெசால்ல மாகிய இரண் ம் 
வ ம்வழிக் கலங்கற்கும், வரவறி த்தல் தலாகிய ஐந் ம் வந் ழி 
மகிழ்ச்சிக்கு ாியன. 
 
    18-வைரவிைட ைவத் ப் ெபா ள்வயிற் பிாிதல் ற்றிற் . 
 
    தலாவ  களவியல் ற்றிற் . 
    ___________ 
 

இரண்டாவ  வைரவியல். 
 
    அஃதாவ  – தைலவன் தைலவிையக் குரவர் தலாயிேனார் ெகா ப்ப ங் 
ெகாடாெதாழிய ம் கற்பிற்குநிமித்தமாகிய வ ைவச் சடங்ெகா  ெபா ந்தி 
மணஞ்ெசய் ேகாடல்; ஆதலா கற்பின் பாற்ப ெமன்க; இவ்வைர -வைர  
ம ம் அறத்ெதா  நிற்ற மாகிய இரண் வைகப்ப ம்; அவற் ள், 
----------    
 
    பத்ெதான்பதாவ .-வைர  ம . 
 
    அஃதாவ -வைர  ெதாடங்கி நடக்கு யற்சிமிகுதல்; அ - வைர  

யல் ணர்த்தல் வைரெவதிர் ணர்த்தல் வைரவறிந்  மகிழ்தல் பராவல் கண்  
வத்தெலன நான்கு வைகப்ப ம்; அைவவ மா :- 
 
    காதலன் ைலவிைல வி த்தைம பாங்கி காத க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தனவிைலயாகத் திரவியங் ெகா த்தைதத் ேதாழி தைலவிக்குக் 
கூ தல். 
 
        கடேம நிகாிளங் ெகாங்ைகக்குத் ேதாற் ன் கைடத்தைல ன் 
        வடேம  வந்  வணங்குைக ேபால்வட காளிந்திபாற் 
        குடேமய ேமய்த்த குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        றடேமய ேதாணம்ப ாீந்தார் ைலவிைல தாழ்குழேல.  (326) 
 
    காத  நற்றா ள்ள மகிழ்ச்சி ள்ளல். 
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    (இ-ள்.) தைலவன் வி த்த ைலவிைலப் ெபா ள்கைளக்கண்  நம்மகட்கு 
மணஞ்ெசய் ங்கால ெமன்  நற்றாய் மகி ள்ளத்  மகிழ்ச்சிையப் பாங்கி நிைனத் க் 
கூ தல். 
 
        கற்றார்க்கு வள்ளல் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெசற்றார் ெதா மன்னர் ெசங்ைகயி னாற்ெச ம் பான் ைலையப் 
        பற்றார் குழவி தைனப் ெப ந் தாய்நம் பதமணிந்தா 
        னற்றாய் மகிழ்  தி த்தாய் மகிழ்வினனி ெபாங்குேம.  (327) 
 
    பாங்கி தமர்வைர ெவதிர்ந்தைம தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தமர்மணங்கூறி வந் ழித் தைலவி தமர் மணெமதிர்ந்தைம 
பாங்கிதைலவிக் குணர்த்தல். 
 
        ன்னாளி னல்லறஞ் ெசய்ேதான் ய ன் யன்றெதல்லா 
        ெமந்நா ம் வந்ெதய்  மாரணங் ேகெய  பார்மடந்ைத 
        தன்னாய கன்சங் கமன்வாழ் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைச ெவற்பி 
        னன்னா யகற்குத் தரவிைசந் தார்நின்ைன நந்தமேர.  (328) 
 
    தைலமக வைக யாற்றா ளத்ெதா  கிளத்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி மகிழ்ச்சியடங்கா  ெநஞ்ெசா  கூ தல். 
 
        வல்லா ெரா வர் ைணெபற் ள்ேளார்க் ெகன் ம் வாழ் வ 
        தில்லாத ேதா ள்ள ெதன்ைககண் டாெய  கா ங்க ங் 
        ெகால்லா ர ம் ெபா ேதான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னல்லா டவர்மணம் ெபற்றைன ேயயின்  நன்ெனஞ்சேம.  (329) 
 
    தைலவைனப் பாங்கி வாழ்த்தல் 
 
        ஆேர மைல ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        பாேர ெதாழெவன் ம் வாழிய நீ ெயங்கள் பான்ெமாழிக்கிவ் 
        ேர யணிந்த வலைரெயல் லாெமாழி வாகக் ெகாய்ேதா 
        நீேர யணிந்த தலர்மாைல கூ  நிலமன்னேர.  (330) 
 
    தைலவி மணம்ெபா ட்டாக வணங்ைகப் பராநிைல காட்டல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி மணம் நிமித்தமாக ெதய்வத் க்குச் சிறப் ச் ெசய்  
வாழ்த்திக்ெகாண்  நிற்கு நிைலையப்பாங்கி தைலவ க்குக் காட் தல். 
 
        உள்ளாைசத் தீ  யிர்ப் ம்ெவங் காம யிர்த்தவம் ந் 
        ெதள்ளாவிப் ெவனத் ெதய்வ ன் ேனதினந் தாழ்தைலப்பார் 
        ள்ளாரமாைலக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        வள்ளா ன  மணம்ெபா ட் டாெலங்கள் வா தேல.  (331) 
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    இ ம  
 
        யாேத ந் ெதய்வத்தி ெனய்தா திராெதன்  ேதறிெயங்கள் 
        மாேத யணங்ைக வணங்குைக பார்ம  ாித்தெதா்ன் ல் 
        காேத மணக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பா 
        நீேத ம் வண்  ெமனக்கூ ங் கூட  ேனயங் ெகாண்ேட.  (332) 
 
    கண்ேடான் மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி ெதய்வத்ைத வாழ்த் தைலக் கண்ட தைலவன் மகிழ்தல். 
 
        ெகாத்தார மாைலக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        ைமத்தாைரக் கண்ணி யணங்கிைன ேயமணம் ேவண் யி  
        ைகத்தா மைர ங் குவிவாக ேநாக்கிெயன் காத ள்ள 
        ெமய்த்தா மைர ம் விாிவாக்கியெதன் விளம் வேத.  (333) 
 
    இவற் ள்-காதலன் ைலவிைல வி த்தைம பாங்கி காத க் குணர்த்த ம் தைலவி 
மணம்ெபா ட்டாக அணங்ைகப் பராநிைல காட்ட மாகிய விரண் ம் வைர  

யல் ணர்த்தற்கும் , பாங்கி தமர்வைர ெவதிர்ந்த ைம தைலமகட்குணர்த்தலாகிய 
ெவான் ம் வைரெவதிர் ணர்த்தற்கும், நற்றா ள்ள மகிழ்ச்சி ள்ள ம் 
உவைகயாற்றா ளத் ெதா கிளத்த ந் தைலவைனப் பாங்கிவாழ்த்த மாகிய 

ன் ம் வைரெவதிர்ந் மகிழ்தற்கும், தைலமகளணங்ைகப்பராநிைலகண்ேடான் 
மகிழ்தலாகிய ெவான் ம் பராவல் கண் வத்தற்கு ாியன. 
 
    இ வைர ஐம்பத்ெதான்றாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    19-வைர  ம  ற்றிற் . 
    ------------------------ 
 
    இ பதாவ -அறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    அஃதாவ -களைவ ைறேய ெவளிப்ப த்தி நிற்றல். ைறேய ெவளிப்ப த்தி 
நிற்றலாவ , தைலவி பாங்கிக் கறத்ெதா  நிற்றல். பாங்கி ெசவி க்கறத்ெதா  
நிற்றல். ெசவி  நற்றாய்க் கறத்ெதா நிற்றல். நற்றாய் தன்ைனயர்க் கறத்ெதா  
நிற்றெலனக் ெகாள்க. அறத்ெதா  நிற்றற்குப் ெபா ள், ைறேய ெவளிப்ப த்தி 
நிற்றெலன்ப ; இப்ெபா ள் எவ்விடத்திற்கு மாகா  இவ்விடத்திற்கு மாத்திரெமன்  
    ெகாள்க; அ - ன்னிைல ன்னிைலப் றெமாழிெயன இ வைகப ம், அைவ 
வ மா :- 
 
    ைகய  ேதாழி கண்ணீர் ைடத்தல். 
 
    (இ-ள்) கிள ப் ணர்ச்சியால் மிக ம் அலெர தல் கண்  தந்ைதயர் தலாயிேனார் 
ெவ ப் ற்ற தறிந்த தைலவன் பிாிந்ேதக, அப்பிாிவாற்றாைமயால  ெகாண் ந்த 
தைலவிைய ஆற்றிக் ைகயற்ற ேதாழி ய கி ந்  கண்ணீர் ைடத்தல். ைகயறல்-
ெசயலறல். 
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        நீல த் தாக  நீல த் தானின் ைலயின் த்தின் 
        ேகாலைம நீலம தாக  ேமகுன்ற ேமந்தியன்  
        சாலைம காத்த தி மால் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        காலைம ேவல்விழி யாய்ெமாழி யாய்வந்த காரணேம  (334) 
 
    க ழ்தற்குக் காரணங் கூறல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி ய தற்குக் காரணஞ் ெசால் தல். 
 
        கனேவ ெயா வர்; ணரப் ெபா ந் ெமன் கண்கள்விழித் 
        தனேவ நிைனந்  க ழ்கின்ற னன்ற க் கா கப் 
        னேவ யிைசத்த குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        வனேவ யைனயைபந் ேதாளாய் பிறிதில்ைல வாட்டங்கேள.  (335) 
 
    தைலவன் ெதய்வஙகாட் த் ெதளிப்பத் ெதளிந்தைம ெயய்தக்கூறல் 
 
    (இ-ள்) தைலவன் ெறய்வத்ைதக் காட் க் காிெயன்  சூ ற  ெசால்ல ெமய்ெயன்  
ெதளிந்த அதைனப் பாங்கிக்குப் ெபா ந்தக் கூ தல். 
 
        அாிகாட்  மாைலக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        சாிகாட் ந் ேதாளணங் ேகெதளிந் ேதன்றமி ேயன்மறேவன் 
        வாிகாட் ம் வண் ெசந் ேதன்மறந் தா  மேறெனன ன் 
        காிகாட்  ெமன்றவர் தாந்ெதய்வ ேமகாி காட் யேத.  (336) 
 
    இைறவி தைலவ னிகந்தைம யியம்பல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி தைலவ னீங்கினைம பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        ைகேயா  ெயான்றணங் ேகெதய்வங் காட்டக்ைக ெயான்ெறன  
        ைமேயாதி ைவத்தெதண் ணாதகன் றார்மனம் வாக்கிரண்  
        ெசய்ேயா றந்ைதக் குமார குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்ப 
        ைரேயாெபாய் யாெரன்  நாந்ேத ைகநம் மறிவின்ைமேய.  (337) 
 
    பாங்கி யியற்பழித் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலமகனியைலப் பாங்கி பழித் க் கூ தல். 
 
        ைவயம் ரக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் வா றந்ைதக் 
        ெகாய்யம் யமைனக் ெகாம்பைன யாய்ெகாண்ட காதல்கண்  
        ெமய்யன்ப ெரன்றி ந் ேதமவர் தாம்வந்  ெமள்ளெமள்ளப் 
        ெபாய்யன்ப ராகிவிட் டாாினி யாரன்ைபப் ேபாற் வேம.  (338) 
 
    தைலமக ளியற்பட ெமாழிதல் 
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    (இ-ள்) அங்ஙனங் கூறக்ேகட்ட தைலமகள் தைலமகனியற்ைக ேயாாியல் பட 
ெமாழிதல். 
 
        அைலக்குந் யரத்தி ெனஞ்சுக்குந் ஞ்ச லயர்த்தெவன்கண் 
        ணிைலக்குந் தைலவர் பிாிந்த கலார்நிக ரார்நகரங் 
        குைலக்குந் தடக்ைகக் களிற்றான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        ைலக்குங் ெகா ங்ைகக்கு ெமய்தார்மின் ேனெயன் தல்விைனேய.  (339) 
 
    ெதய்வம் ெபாைறெகாளச் ெசல்குவ ெமன்றல். 
 
    (இ-ள்) தைலவர் ெதய்வத்தின்ேமற் பிாிேயெனன்றாைண கூறிப் பிாிந் ேபானா 
ராதலால் அத்ெதய்வம் சீறாதப  அவர் எங்கட்குக் குற்றஞ் ெசய்தாரல்லர் நீ 
ெபா த் க்ெகாள்ெளன்  ேவண் க் ேகாடற்கு இ ேவ ம் ேபா ேவெமன்  
தைலவி பாங்கி டன் கூ தல் 
 
        ந ப்பா ல சிைலப் ெவா  வி நைமநம்பிரான் 
        பிறிப்பாவ தில்ைலெயன் ேறா ம்ெபாய் யாைணையப் ேபரழகி 
        ப்பான் மதனன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        ெபா ப்பா யினித்ெதய்வ ேமெயன்  ேவண் வம் ேபாயணங்ேக.  (340) 
 
    இல்வயிற் ெசறித்தைம ெசப்பல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி தன் ெமய் ேவ பட்டா ம் ஊாி ள்ளா ரலர் ற் தலா ம் 
நற்றா ளத்தில் ெவ ப்பாகி மைனயிடத்திெலன்ைனக் காவல்ெசய்தாெளன்  
பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        ேத ம் பைக ஞ் சி கா  மாவி ஞ் சீர  
        ேம ம் பிற ம் காதணங் ேகவிண்  மண் ெமல்லாந் 
        தா ம் ெப ம் கழ்ச் ேசாழன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        வா ந் யரத் ெதைனயைன காக்கு மைனெயன்பேத.  (341) 
 
    ெசவி  கைனயி  ளவன்வரக் கண்டைம கூறல் 
 
    (இ-ள்) ெசவி த்தாய் ெசறிந்த இ ட்குறியிடத் த் தைலவன் வரக் கண்டாெளனத் 
தைலவி பாங்கிக் குணர்த்தல். 
 
        தண்டா மைரகயல் சங்கிைவ ன்றன்பர் தாட்குறியிற் 
        கண்டா ெளைனயன்ைன காய்ந் ெசான் னாள்க  நாடம்வங்கங் 
        ெகாண்டா ங் கிள்ளி குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        விண்டா ந் ேதாளி வய க்கல் லாதில்ைல ெவற் க்ெகன்ேற,  (342) 
 
    ெசவி  தைலமகள் ேவற் ைமக் ேக  வினாதல். 
 
    (இ-ள்) ெசவி த்தாய் தைலவியின் தவயவ ேவ பாட் க்குக் காரண 
ெமன்ைனெயன்  பாங்கிையக் ேகட்டல். 
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        மலராத தாமைர ெபான் த் தனமல ராங்குவைள 
        லராத த்தினம் த்தன வாற் வி காக்கும  
        குலராச சங்கம ராச குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லலரார ணங்குக்ெகன் ேனா னங் காவ லகன்றபின்ேன.  (343) 
 
    பாங்கி ெவறிவிலக்கல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி த்தாய் ெவறியாட்டாளைனயைழத்  மகட்கு ேநா ற்றவா ம் 
அ தீ மா ஞ் ெசால்லேவண் ெமன்  ேகட் ழித் ெதய்வம் வந்தா ம்ேபா  பாங்கி 
அத்ெதய்வத்ைத யாடேவண்டாெவன்  விலக்குதல். ெவறியாட்டாளன் ஆ  
ப ெகா த்தாற் றீ ெமன் ழி அவ்வாட்ைடக் ெகால்லாமல் விலக்கெலனி  மைம ம். 
 
        நைடத்தைல யன்னமன் னீர்பர ேவந்தர் ந ங்கச்சங்கங் 
        கைடத்தைல யார்க்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியன்னாட் 
        குைடத்த க ங்கட ெலாப்பா மயல்ெவள்ள ண்பனவா 
        மைடத்த கைர ைடத் தானிற்கு ேமா ம் மறிவின்ைமேய.  (344) 
 
    ெவறி விலக்கியவதனாற் ெசவி  பாங்கிைய வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) ெவறியாடல் விலக்கிய காரணத்ைதப் பாங்கி டன் ெசவி த்தாய் 
ேகட்டறிதல். 
 
        மாேதா வ ந்திய ேநாய்க்கன்ைன யா ம் வழிெவறிைய 
        நீேதாைக வந்  விலக்கிைன யாென ந் ேதர்பக ன் 
        ேபாேதாவல் லாக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ேயேதா வறிகிலன் யானறிந் தாற்ெசால் ெலனக்கினிேய.  (345) 
 
    ேதாழி த்த  ணர்ச்சியா லறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) ைவக் ெகா த்தனாற் ணர்ந்த களைவ ெவளிப்ப த்தித் ேதாழி கூ தல். 
 
        குளித்தாக ழ்கிய ேவளம்ெபன் ேறநங் ெகா க்ெகா ேகான் 
        ெறளித்தா தர டன் காட் ைக ேபாலத் தி ைவ ளங் 
        களித்தாகம் ைவக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியன்னீ 
        ரளித்தான்ெவண் ல்ைல ங் கஞ்ச  நீல மேசாக ேம.  (346) 
 
    னற  ணர்ச்சியா லறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) னலாற்கூ ம் ணர்ச்சிைய ெவளிப்ப த்திக்கூ தல். 
 
        காரா ங் ெகால் க் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிப்பிரா 
        னீரா ம் ெபான்னிெயம் மான்ப ந் தாட  நீண்டெபான்னிப் 
        ேபரா றி த்தைம கண்ெட த் தாெனா  ேபாிைறவன் 
        வாராழி வந் திக் குந்தி  ேவந்திய மாெலன்னேவ  (347) 
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    களி த  ணர்ச்சியா லறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) யாைனையத் த த் க் காத் க் கூ ம் ணர்ச்சிைய ெவளிப்ப த்திக் 
கூ தல். 
 
        ெபான்னார மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        ன்னாாி பின் ங் காி ன்  மாெவா  ேதான்றனின்  
        ெகான்னார மாாிக் கைணயா லதன்ெப ங் ேகாெடா த்  
        ன்னார மாாி ம் ெபய்ய ெவன்றானம் கிாிக்ேக  (348) 
 
    தைலமகள் ேவற் ைமகண்  நற்றாய் ெசவி ைய வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ேவ பாட்ைட நற்றாய் ெதாிந்  அத ண்ைமையச் ெசவி ையக் 
ேகட்டறிதல். 
 
        மீேதா பசந்தெதன் ெசால்ேலா கசந்த  ேவல்விழியின் 
        ேபாேதா னைலப் ெபாழிகின்ற தாற்ெபா ந் தாவரசர் 
        வாேதாட ேவாட் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் வைரக்ெகால் வா 
        ேயேதா வறிகின்றி ேலன்மகண் ேமனி யிைளக்கின்றேத  (349) 
 
    ெசவி  நற்றாய்க்கு ன்னிைல ெமாழியா லறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) ன்னிைலப் றெமாழியா ணர்த்தா  ன்னிைல ெமாழியினாேல 
களைவ ெவளிப்ப த்தி நற்றாய்க்குச் ெசவி  கூ தல். 
 
        கூ ந் தமிழ்ெகாள் ங் கிள்ளி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ேசா ந் தி க்குத் ேதாழிநல் லாெயா  ேதான்றல்ெசன்  
        தா ங் ெகா த்தன னாம் ன லீர்ப்ப ந் தாங்கினனாஞ் 
        ேச ங் களி  விலக்கின னாெமன்ெகால் ெசப் வேத  (350) 
 
    இவற் ள்-ெவறி விலக்கெலான்  ன்னிைலப் றெமாழிக்கும், ஏைனய பதிேன  

ன்னிைல ெமாழிக்கு ாியன. 
 
    20 - அறத்ெதா  நிற்றல் ற்றிற் . 
    --------------------- 
 
    இ பத்ெதாராவ -உடன்ேபாக்கு. 
 
    அஃதாவ -தைலவன் தன் ர்க்குத் தைலவிைய டன்ெகாண்  ேபாதல்; அ -
ேபாக்கு கற்ெபா ணர்ந்த கவ்ைவ மீட்சிெயன ன் வைகப்ப ம்; அவற் ள்-
ேபாக்காவ -ேபாக்கறி த்தல் ேபாக்குடன்படாைம ேபாக்குடன் ப த்தல் 
ேபாக்குடன் ப தல் ேபாக்கல விலக்கல் கழ்தல் ேதற்றல் என எட் வைகப்ப ம்; 
அவ்ெவட் ம்பாங்கி 
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    தைலவற்குடன் ேபாக்குணர்த்தல் தல் தைலவன் றன்பதியைடந்தைம தைலவற் 
குணர்த்தலீறாகிய பதிெனட்  விாிப்ப ம்; அைவவ மா :- 
 
    பாங்கி தைலவற் குடன்ேபாக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) காவலதிகப்ப தலால் தைலவிைய ன் ர்க் குடன் ெகாண் ேபாதிெயனப் 
பாங்கி தைலவ க்குக்கூ தல். 
 
        வள்ளா வைள ெயளிதிற் ெகாடாெரமர் மாநகர்க்குப் 
        ள்ளா  கண்ணி டனடப் பாய் க ழாம்பழி  
        நள்ளா  கற்  மி ேவ குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        ெகாள்ளாாிம் மங்ைக ைலவிைலக் காவண்ட ேகா ேம.  (351) 
 
    ஆங்கவன் ம த்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவிெகா ய பாைலயில் நடக்கச் சகியாெளன்  தைலவன் த த் க் 
கூ தல். 
 
        ெசவ்விய கான்ெப  மின்சீ ற ெசல்  மாெறங்ஙேன 
        வவ்விய மாகடல் வந்தவித தா ங்ைக வாளினிறேபாய் 
        நவ்விைய ழ்த்த சிைலயான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பில் 
        ெவவ்விய பாைல யவியா  ேபாவெதன் ெமல் யேல.  (352) 
 
    ேபாக்குடன் ப த்தல் 
 
    (இ-ள்) தைலவிையத் தைலவன் கூட் ப்ேபாதற்குப் பாங்கி டன் ப த்திக் கூறல். 
 
        கயலார் வயலள ேகசன் குேலாத் ங்கன் காவிாிநாட் 
        யலாந் ைணையய நீயன்றி யாெரா  நாடபிாி  
        மயலார் கனவி  ைமயல்ெகாண் டாண்மடக் கன்னிெயன்  
        மயலார் க ஞ்ெசால் ஞ்சு  ேமாவவ் வ ஞ்சுரேம.  (353) 
 
    தைலவன் ேபாக்குடன் ப தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தைலவிைய டன்ெகாண் ேபாதற்குச் சம்மதித்தல். 
 
        பன்னா ளி ம்வ ந் தீைமக்கு ேமங்குஞ்ெசம் பஞ்சுமஞ்சு 
        மின்னாள்ெசஞ் சீற  ெமன்ைமக்கு ேமங்கும் விைரககமலப் 
        ெபான்னாவி யன்ன குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாய் 
        ெசான்னா ரண் ம் ெவஞ்சுரம் ேபாைக ணிந்தனேன  (354) 
 
    பாங்கி தைலவிக் குடன்ேபாக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவ டன் தைலவி ேபாதைல யவ க்குப் பாங்கி கூ தல். 
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        கிளிக்குஞ் சிறியெமன் ைவக்கு மா க்குங் கிண்ணவ  
        தளிக்கும் ெபயெரவர் நாைளக்ெகன் றாரம ராைரெவன்  
        களிக்குங் களிற் க் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ெலாளிக்குங் கும ைல யாய்ெதாி யாதன்ப ேராதியேத  (355) 
 
    தைலவி நாணழி விரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) உடன் ேபாக்கில் நாணழி ேமெயன்  அதற்குத் தைலவி வ ந் தல். 
 
        ஏர்க்குந் தைலவ டன்ேபாகு மன் க்ெகன் னாணழியிற் 
        சீர்க்குந் தைகைமயிற் ெபண்ைமெயன் னாநதிைச நா ரண் ம் 
        ேபார்க்குங் கவிைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        யார்க்குந் த விற் ப நாணன் ேறாகுண மாவ ேவ.  (356) 
 
    கற்  ேமம்பா  பாங்கி கழறல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிக்குப் பாங்கி கற்பின் ெப ைம கூ தல். 
 
        சீைதயச் சந்த்ர மதியத் திெரௗபதி ெசல்வர்பின்ேபாங் 
        காைதயிற் ேகட்ட  கற்ெபன்ப ேராகம லாலயத் க் 
        ேகாைதெபாற் ேகள்வன் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ேலாைதயிற் பாரவர் நாெணன்ப ேராெவனக் ேகாதணங்ேக  (357) 
 
    தைலவி ெயா ப்பட் ெட தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைலவ டன் ணிந் ேபாகச் சம்மதித்தல். 
 
        அன்ேனயன் ேனெயன் ெறைனத்ேத  ைநந்த ம் ைவகிள்ைள 
        நன்ேனயஞ் ெசய் நின் ைகயைட காண ங் ேகாகனகப் 
        ெபான்ேன மணக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய்க் 
        ெகான்ேன ப ந்திற்கும் ைசக்குங் காத்த ள் ேகாமளேம.  (358) 
 
    பாங்கி சுரத்தியல் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிக்குப் பாைலநிலத்தின் ெகா ைமையப் பாங்கி கூ தல். 
 
        பாதாள நாகர் பைதப் பாகப் ப ங்கமர்வாய்த் 
        தீதாவி ேயா ச் சு ெந ம் பாைலயிற் ெசந்தமிழ்க்ேகா 
        ராதார மன்னன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        காதார் விழியணங் ேகநீெகா ேலாமர்க் கால்ைவப்பேத.  (359) 
 
    சுரத்தியல் ைரத் ழிச் ெசால்லல். 
 
    (இ-ள்.) பாைலயின் ெகா ைம கூறிய ேதாழிக்குத் தைலவி கூ தல். 
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        ெகாைலயார் மதன்ைக ந் தாயார்தம் வா ங் ெகா த க்குந் 
        ெதாைலயா வலாி ம் யாெனங்கும் பார்க்கி ஞ் ெசால் ெமண்ெணண் 
        கைலயா தரெனங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        மைலயா நிலத்தி ங் கா ங்ெகா னீெசான்ன வன்சுரேம.  (360) 
 
    பாங்கி ைகயைட ெகா த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவ க்குத் தைலவிையப் பாங்கி யைடக்கலங் ெகா த்தல். 
 
        ேதேவசன் விற்குனிந் தாெலன்ன நாகச் ெச ம்படங்ைக 
        மாேவ ங் ெகாங்ைககள் கண்பார்க் கி மைன ேவண்டத்ெதய்வக் 
        காேவ ெபயர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ேகாேவ யிவைளெயன் ம்மின்  ேபாலன்  கூர்ந்த ேள.  (361) 
 
    பாங்கி ைவகி ள் வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) இ ளார்ந்த இைடயாமத்திற் பாங்கி தைலவிையத் தைலவ டன் வி த்தல். 
 
        மலர்வாய்க் கு தங் குவிகா ைலயிற்குன்ற மாநகர்வா 
        யலர்வாய்க் கு தங் குவிவிததி யா  ம வணங்காக் 
        கலர்வாய் கிழிக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        லர்வா யிரா நின் பின்வ  ேவன்சுரம் ங்ெகா ேய.  (362) 
 
    இ கா ம் ஐம்பத்திரண்டாநாட் ெசய்திெயன் ணர்க. 
 
    தைலமகைளத் தைலமகன் சுரத் ய்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தைலவிையப் பாைலயிற் ெச த் தல். 
 
        அைவகா ணிைனக்கண்ட தண்டைல நீபக லா மிட 
        ைவகாண் குைட ஞ் சுைன ைவ கா ைர வாணர்தங்க 
        ணைவகாணின் மாற் ங் குமார குேலாத் ங்க னாைகெவற்பி 
        ைவகாண் ெப ஞ்சுர மஞ்சா ெத ந்த  ேளந்திைழேய  (363) 
 
    தைலமக ளைசவறிந் தி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியின  வ த்தத்ைதயறிந்  தைலவ னவ டனி த்தல். 
 
        கைனேய ெய ந்தழ லாெலா  ன்  கமல த் 
        திைனேய ய ம்பின காவி ந் ேதகுவம் ரத்நவடம் 
        ைனேயய் யத்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாய் 
        விைனேயன் ெபா ட்  ன மந்த ேமனி ெம ந்தைனேய  (364) 
 
    உவந்தலர் சூட்  ண்மகிழ்ந் ைரத்தல். 
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    (இ-ள்.) தைலமகைள மகிழ்ந்  அவள் கூந்தற்கு மலைரச்சூட்  யதனாற் 
பரவசமகிழ்ச்சியைடந்  கூ தல். உவைக - அறிெவா  கூ ய , மகிழ்ச்சி-
அறிவழிந்த . என்ைன? "உள்ளக்களித்த ங் காண மகிழ்த ங் கள் க்கில் 
காமத்திற்குண் " என் ந்தி க்குறட்குப் பாிேமலழகர் கூறிய ைரயா  ணர்க. 
 
        நாவா யலைரக் கனலா ெமனநடந் தாய்சுரத்திற் 
        காவா யலாிற் கனலா  மா கல் யாணி ரக் 
        ேகாவாய சங்கம ராச குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        பாவா னக்கணிந் ேதன்விைன ேயன் ன்ெசய் பாக்கியேம  (365). 
 
    கண்ேடா ரயிர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) வ வின் ேமம்பாட்டாற் றைலவைன ந் தைலவிைய ங் கண்ேடாைரய 

றக்கூ தல். கண்ேடார் - பாைலநிலத்ெதயிற்றியர். 
 
        ேசேலா ம் வாவி றந்ைதக் குேலாத் ங்கன் ேசரவைரப் 
        ேபாேலா ாி வர் வ பவ ராரப் ரவல  
        மாேலா ெனனிலவ ந்தி  வாெமனின் மற்றிவர்க்குக் 
        காேலா வணத்தல் லால்வ ந் தாதிந்தக் கானடந்ேத.  (366) 
 
    கண்ேடா ாிரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனம் ஐ ற்ேறார் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        ெசவ்வா  மார்பின் ைலேயா நிரம்பிலள் ெசல்வ டன் 
        ெவவ்வா யழற்சுரம் ேபாந்தன ளான் ந்ைத ேவந்த க்கா 
        யவ்வா றைழத்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ெலவ்வா ய்ந் தாாிவ ரன்ைனய ராய வி வ ேம.  (367) 
 
    காத ன் விலக்கல். 
 
    (இ-ள்) ேமற்கூறிய கண்ேடார் ஆைச டன் இங்கி ந்  நாைளப் ேபாகலாெமன்  
வழிச்ெசல  விலக்குதல். 
 
        ெவயிேலா வி ந்த தி ேளா வைளந்த  ேமனடக்கின் 
        மயிேலாெமன் சீற  வா ைந வாண்ம  வார்ெவ வ 
        வயிேலாட விட்ட குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பா 
        ெவயிெலா வைளந்தெவம் ர்ைவகி நாைள ெய ந்த ேள  (368) 
 
    தன்பதி யணிைம சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) இவ்விடத்தில் ைவகிப்ேபாதல் ேவண் ெமன்ற தைலவிக்குத் 
தைலவ ைடய பதி சமீபத்தி ள்ளெதன்  கண்ேடார் கூ தல். 
 
        காளந் த கண் ணி மண்ண னீ மிக் கானகன்றா 
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        னீளம் ெபாிதில்ைல காத ண் டால  நீங்குத ந் 
        தாளம் யம  ங்க  கா ந் தடம்ெபான்னி ஞ் 
        ேசாழன் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைச ங் ேகாழி ந் ேதான் மின்ேற  (369) 
 
    தைலவன் றன்பதியைடந்தைம தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        வியந் ேதாைக யைனயாய்ைந ேயல்சுரம் ேபாயதிப்பாற் 
        காவி ங் கா ங் கமல ஞ் ேச ங் க ம் ஞ்சங்குந் 
        தீவிய சா ம் ேவ ங் காவிாித் தீம் ன  
        மாவி ங் கா ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைக ேம.  (370) 
 
    இவற் ள்- பாங்கி தைலவற் குடன்ேபாக்குணர்த்த ம் தைலவிக்குடன் 
ேபாக்குணர்த்த மாகியவிரண் ம் ேபாக்கறி த்தற்கும், தைலமகன் ம த்த ம் 
தைலவி நாணழிந் திரங்க மாகிய விரண் ம் ேபாக்குடன் படாைமக்கும், பாங்கி 
தைலவைன டன்ப த்த ம் தைலவிகற்  ேமம்பா  பாங்கி கழற மாகிய விரண் ம் 
ேபாக்குடன் ப த்தற்கும், தைலவன் ேபாக்குடன்ப த்த ம் தைலவிெயா ப் 
பட்ெட த ம்பாங்கி சுரத்தியல் ைரத் ழிச் ெசால்ல மாகிய ன் ம் 
உடன்ேபாக்குடன் ப தற்கும், பாங்கி ைகயைட ெகா த்த ம் ைவகி ள் வி த்த ம் 
தைலமகன் தைலமகைளச் சுரத் ய்த்த மாகிய ன் ம் ேபாக்கற்கும், தைலவன் 
தைலவியைசவறிந்தி த்த ம் கண்ேடார் காத ன் விலக்க மாகிய விரண் ம் 
விலக்கற்கும், தைலவன் தைலவிைய வந்தலர் சூட்  ண்மகிழ்ந் ைரத்த ம் 
கண்ேடாரயிர்த்த மாகியவிரண் ம் கழ்தற்கும், கண்ேடார் தன்பதியணிைம 
சாற்ற ம் தைலவன் தன்பதியைடந்தைம தைலவிக் குணர்த்த மாகிய விரண் ந் 
ேதற்றற்கு ாியன. சுரத்தியல் ைரத்தல் - சுரத்தியல் ைரத் ழிச் ெசால்ல ங், கண் 
    ேடாாிரங்கல் - கண்ேடாரயிர்த்த  மடங்குெமன்க. 
 
    21-உடன் ேபாக்கு ற்றிற் . 
    _______________ 
 
    இ பத்திரண்டாவ  - கற்ெபா  ணர்ந்த கவ்ைவ. 
 
    அஃதாவ  - தைலவி தைலவன ைடைமயாய்க் கற்ெபா  கூ ய அதைன அயலார் 
விராய ேசாியர் பல மறிதல்; அ  – ெசவி லம்பல் நற்றாய் லம்பல் மைனம ட்சி 
(நற்றாய்ம ட்சி) கண்ேடாாிரக்கம் ெசவி  பின்ேறா ச்ேசறல் என ஐந் வைகப்ப ம்; 
அைவ வ மா :- 
 
    ெசவி  பாங்கிைய வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையத் ேத க் காணாமற் ெசவி  பாங்கிையக் ேகட்டல். 
 
        தி மா  நீ ம் ெந ந ராத்ெதன்றல் ேவட்டனெமன் 
        ற மா மைன ன்றிற் ஞ்சினி ேரயன்  மாாிசனா 
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        ெமா மாைன ெயய்த குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        க மான் விழிெயங்ங ேனகினள் காண்கிலன் காாிைகேய.  (371) 
 
    பாங்கி ெசவி க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைலவ டன் ெசன்றைதப் பாங்கி ெசவி க்குக் கூ தல். 
 
        அன்ேன ைலயின் விைலக்ேகெபான் மாமைல யாகத்தந்  
        ெமன்ேன நமர்தந் திலாைமயி னா ரப் ேபார்க்கரத்திற் 
        ெபான்ேன ெபாழி ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயாய் 
        ன்ேன காிையெவன் றார்பின்ெசன் றாளம் சுரத்ேத.  (372). 
 
    பாங்கியி ணர்ந்த ெசவி  ேதற் ேவார்க் ெகதிரழிந்  ெமாழிதல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி, அழிந்  கூறல்-ெநாந்  கூ தல். 
 
        ெபாய்யாத ெபான்னிக் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயீர் 
        ெசய்யா ெதாழி ன்பம் வஞ்சிக்ெகன் பீர்வஞ்சி சீற க்ெகன் 
        ெறாய்யா ைல க ேமாம  ேயாம  சூழ்ம ங்ேகா 
        ைகேயா மலரைண ேயாமைழ ேவகின்ற காய்சுரேம.  (373) 
 
    ெசவி ் தன்னறிவின்ைமதன்ைன ெநாந் ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்,) தைலவி ேபாதற்குத் தன் குறிப்பினா லறிவித்த தன்ைமைய 
யறிந்திேலெனன்  தன்னறிவின்ைமைய ெநாந்  ெசவி  கூ தல், ேநாதல்-
வ ந் தல். 
 
        ள் ம் ெபைட டன் ேபாவ  ேநாக்ெகன் ம் ேபாற் கின்ற 
        ெதள் ங் கிளிநவ்வி நாைள ன் காப்ெபன் ந் ெதவ்வரைசக் 
        ெகாள் ந் திைறயன் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழியன்னா 
        ள் ங் குறிப் ைரத் தாள்ேபைத ெயனஃ ேதார்ந்திலேன.  (374) 
 
    ெசவி  ெதய்வம் வாழ்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிக்கு இைட  நிகழாவண்ணந் ெதய்வத்ைதச் ெசவி  வாழ்த் தல். 
 
        ஏகாைம ெசய்திைல ேயெதய்வ ேமசுரத் ேதகுங்ெகாம்ைப 
        ேவகாைம யிங்குைவ மீள்பணி ேவன்வியன் பார்க ட் 
        ேபாகாைம காக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        யாகாைம ெசய்தவ ராமா ஞ் ெசய்வர்பின் பா க்குேம.  (375) 
 
    இவ்ைவந் ம் ெசவி  லம்ப ன் விாிெயன்க. 
 
    ெசவி  நற்றாய்க் கறத்ெதா  நிற்றல். 
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    (இ-ள்.) ெசவி  நற்றாய்க்குத் தைலவி தைலவ டன் ேபாக்ைக ெவளிப்ப த்திக் 
கூ தல். 
 
        ெபாற்ேறாைக ேகள்வன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        ெயற்ேறா விளம்ப  வத்தினம் பாவங்ெகாண் ேடகுத  
        மற்ேறார்ைக மாதங்கங் கண்டீய நாம த் ேதெமன ன் 
        ற்ேறார்ைக மாதங்கம் ெவன்ேறார்பின் ேனகின ன்மகேள.  (376) 
 
    நற்றாயிரங்கல் 
 
    (இ-ள்) நற்றாய் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        ைமேயாதி யார் ப் பார்பசிக் கார்வந் த தளிப்பார் 
        ெமய்ேயா  ேவர் ைடத் தாற் வ ரார்ெவள் வைளதி த் ங் 
        ைகேயாரங் கார்நங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ைலேயா சுரத்தணங் ேகநினக் கார்வண்ட லா தற்ேக.  (377) 
 
    நற்றாய் பாங்கி தன்ெனா  லம்பல். 
 
    (இ-ள்) நற்றா யிர்த் பாங்கி டன் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        பற்றிைல ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் பனிக்ெகால் வாய்ப் 
        ெபற்றிைலவஞ்சம் ெபறாைமைய நீெபண் மகெவனக்கு 
        மற்றிைல ெயான்ெறன்ப ேதயறி வாயிவ் வைகயறிந் ஞ் 
        ெசாற்றிைல ேயமக ேளசுரம் ேபாக்கிைன ேதாைகையேய.  (378) 
 
    நற்றாய் பாங்கியர் தம்ெமா  ல்பல். 
 
    (இ-ள்) நற்றாய் பாங்கிய டன் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        மதிநீங்கு தாரைக ங்கஞ்ச நீங்கு மல ங்கங்ைக 
        நதிநீங்கு மா ெமாப் பாயினி ேராெவா  நாற்கவிஞர் 
        திநீங் காிய றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பதிநீங்கி ெயனெகா  தான்சுரம் ேபானபின் பாங்கியேர.  (379) 
 
    நற்றா யயலார் தம்ெமா  லம்பல் 
 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        நாகா பரணைன ேயத் ங் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
        மாகா த ையப்ெபற் ேறெமன்  ேமாைகயின் வாாிதிையத் 
        தீகாய் சுரஞ்ெசன்ற ேசாகா னல ண்  தீர்த்ததினி 
        யாகா  ெபண்மக வாைசெயல் லார்க்கு மயலவேர.  (380) 
 
    நற்றாய் பயி டந் தம்ெமா  லம்பல் 
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    இ-ள்) தைலவி பழகி விைளயா  மிடங்கேளா  ெநாந்  நற்றாய் வ ந்திக் கூ தல். 
 
        சங்கா ழிையக்கைட ைகயான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        ெபாங்கார ெவண்ணைக யா டங் காள்சுரம் ேபானவ க் 
        ெகங்காத ந்தன் னினங்கா த ம்விட் ைணபிாியா 
        ங்கா த மின்ெறா ேரதிலன் காத ெலாழிவித்தேத.  (381) 
 
    இவ்வா ம் நற்றாய் லம்ப ன் விாிெயன்க. 
 
    நிமித்தம் ேபாற்றல் 
 
    (இ-ள்) தைலவி வ தற்குத் தக்க சகுனத்ைதத் தித்  நற்றாய் கூ தல். 
 
        கூர்க்கும் ப த  ேவன்ெகா  ேயெயன் ெகா தி ம்ப 
        ேவற்கும் ப கைரந் ெதன் யிர் தாவி ங் கூற்றிலங்ைக 
        ர்க்கு ன் ேன ங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பி 
        லார்க்குமங் காக்ைகயன் ேறா யிர் தாங்கு மகிலத்திேல.  (382) 
 
    சுரந் தணிவித்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிக்குப் பாைலநிலத்தின் ெவப்பந்தணி மா  நற்றாய் பிரார்த்தித்தல். 
 
        ெபம்மா தற்கண் வலக்க  மாஞ்சுரம் பின்னிடக்கண் 
        ெணம்மா க் காக வினித்ெதய்வ ேமயிந்த்ர தா வஞ்சுங் 
        ைகம்மான ங்கன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெசம்மா ன மலர்ச் சீற க் காம்ப  சிதளேம.  (383) 
 
    தன்மகள் ெமன்ைமத்தன்ைமக் கிரங்கல். 
 
    (இ-ள்) நற்றாய் தன்மகள் ெமல் யதன்ைமக்கு இரங்கிக் கூ தல். 
 
        பஞ்சா ன சு  ெமன்றஞ்சிச் சாளரம் பாய்நில  
        ெநஞ்சாரப் பஞ்ெசன் ற மிதி யாய்நிக ரா யிர்க்கு 
        நஞ்சாய ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ற னாைகெவற்பிற் 
        ெசஞ்சாயல் வல் ன் ெமலல  ேயாெசல் ந் தீச்சுரேம.  (384) 
 
    தன்மக ளிளைமத் தன்ைமக் குளெம ந் திரங்கல். 
 
    (இ-ள்) நற்றாய் தன்மக ளிளைமத் தன்ைமக்கு மனெம ந்  வ ந்திக் கூ தல். 
 
        பாரா ங்கிளி பாற ம் ழ்ந்திந்தப் பஞ்சரத் ள் 
        வாராயிங் ெகன்ற  வாய்மக ேளமத ேவழ ய்யக் 
        கூராழி ேய ங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ேலாரா ெதா வன்பின் ேபாைவெகால் ேலா ன்ெச ழ்விைனேய.  (385) 
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    அச்சத் தன்ைமக் கச்ச ற் றிரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) நற்றாய் தைலவிய  ெவ ந் தன்ைமைய நிைனந் தான் பய ற்  
வ ந் தல். 
 
        ம ேரசர் தாெடா ங் ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் மால்வைரவாய் 
        ெவதிேர ந் ேதாண்மக ேளெயன்ெசய் ேவன்விைன ேயனினக்குக் 
        கதிேர  மம்  ெயன்றா  மஞ்சுைவ காய் யங் 
        ெகதிேர வாி ன் ன மந்த ேமனிநின் ெறன்ப ேம.  (386) 
 
    இவ்ைவந் ம் மனம ட்சியின் விாிெயன்க. 
 
    கண்ேடாாிரக்கம். 
 
    (இ-ள்.) வழி ற் கண்ட மாதர் தைலவிையேநாக்கி வ ந்தி ய ங்கல். இரக்கம்-
அ ங்குதல். 
 
        ேதாயந் தனக்ெகா  ேத ற் றி க்குந்ெதால் லாழிெயன்னத் 
        தீயங் கட ள்ைவ குஞ்சுர ேமாதி த் தாமைரப்ெபான் 
        னாயகன் சங்கம ராச குேலாத் ங்க னாைகெவற்பி 
        லாய ந் தா  மிரங்கவப் ேபைத ய ைவப்பேத.  (387) 
 
    இஃெதான் ங் கண்ேடாாிரக்கம்; இதற்கு விாியில்ைல. 
 
    ெசவி  யாற்றாத் தாையத் ேதற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலமகள் பிாிைவச் சகியாத நற்றாையச் ெசவி  ேத மா  கூ தல். 
 
        கன்றிய லாகுலந் தீரணங் ேககட ேல ைவப் ந் 
        ன்றிய ேவாதிையப் ேபாய்க்ெகாணர் ேவன்ெறல்ைலப் ந்தி ைவ 
        ெயான்றிய மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        பன்றியின் ேகாட்டகப்பட்டதன் ேறாவிந்தப் பாெரங்குேம.  (388) 
 
        அழகிய காமன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பின் 
        ழிவழி நீர் ெபய்யன் ெமல் ய லாய்வல்  ேம மிடம் 
        பழகிய வா ைல ேடகண் ப் ப க்குமிளங் 
        குழவியின் வாய்ப்பட்ட தன்ேறாெசன் ேறகிக் ெகாணர்வனின்ேற.  (389) 
 
    இ ம . 
 
        தண் ஞ் சிவிைக ம் பாய்மா ம் ெபான் ந் தமிழ்க்குத ங் 
        கண்டன் கார்வைரக் காாிைக ேயக  நீாின் ன் 
        ண் ண் ெடனக்குறி காட் யன் ைறவர்க் குயிரளித்த 
        வண் ண் மிழ்ந்ததன் ேறாவணங் ேகயிந்த ைவயகேம.  (390) 
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    ஆற்றிைட க்ேகாற் பகவைர வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  ேத ப்ேபாங்கால் வழியிைடெயதிர்வ ந்திாி தண்ட ைடய 
அந்தணைர வினா தல். 
 
        ைமக்ேகா ெல ங்கண் ணி ெமா  காைள ம் வந் ம  
        ெமய்க்ேகாலங் ைகெதாழப் ேபாந்தன ேராெவ  ேமதினிக்குங் 
        ைகக்ேகால் ெச த் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        க்ேகா  னாைலந்  ேகாைலெவன் ேறெசன்ற ன்னவேர.  (391) 
 
    மிக்ேகா ெர க் காட்டல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  வினாயதற்கு உயர்ந்ேதார் அஃ  உலகவியல்ெபன்  
காரணங்காட் க் கூ தல். 
 
        ஞானா கரெனங் குமார குேலாத் ங்க னாைகமின்ேன 
        மீனார் விழிையெயன் னா ைந வாய்விாி வாாி த்தந் 
        ேதனா ர தங் க ம்பாகின் பாற்சுைவ ேதமல ந் 
        தானாகப் ண்பவ ண்பவர் ேவய்பவர் தாங்ெகாள்வேர.  (392) 
 
    எயிற்றிேயா  லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  பாைலநிலத் ப் ெபண்ெணா  வ ந் தல். 
 
        க யின் பயந்ெத ஞ் ேசாழன் குேலாத் ங்கன் காவிாிநாட் 
        ெடா யின் சுரத்ெதன் ெகா வந்த ேதாெவாதி லார்குரவம் 
        யின்பீற் றா ெசங் குன்றியம் ைடப் ந்தைழேமன் 
        ம ந் திலதந் தாித்தாரஞ் சாத்  மடக்ெகா ேய.  (393) 
 
    குரெவா  லம்பல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  குராமரத்ெதா  வ ந் தல். 
 
        கானீன்ற மாைலக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ேறனீன்ற தாெரா  காைளபின் ேனயிந்தத் தீெநறிக்ேக 
        யானீன்ற பாைவவந் தாற்குர ேவயிைட நீக்கிைலநீ 
        தானீன்ற பாைவ ண் டா ண் ேடாவித் த கண்ைமேய.  (394) 
 
    சுவ கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) நிலத்தின்ேமற் கால ந்திய குறிையச் ெசவி  கண் ரங்கிக் கூ தல். 
 
        ன்ேபான ேபர  யம்மன்னன் ேபர  ன்னதற்குப் 
        பின்ேபான சீற  நம்பாைவ சீற  ேப லைகத் 
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        தன்ேபா னடாத்திய ெசன்னி குேலாத் ங்கன றஞ்ைசெவற்பின் 
        மன்ேபாாி னாண்ைமக் கிைடந்ேதா  னார  மாவ ேய.  (395) 
 
    கலந் டன் வ ேவார்க் கண்  ேகட்டல். 
 
    (இ-ள்.) உடன் ேபாக்குப்ேபாய தைலவ ந் தைலவி ம்ேபால அன் கலந்  
வழியிைட வ ேவா ாி வைரக்கண்  ெசவி வினாதல். 
 
        வந்தா ாி வ  ெமன்றயிர்த் ேதனிந்த வண்ணமன்  
        நந்தாத மின் ன் ேபாயின ேராநகம் ேபாலைசந்  
        கந்தா ம் ேவழக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        றந்தா  மாயத் தவ ெமன் ேபாலத் தவிக்கவிட்ேட.  (396) 
 
    அவர் லம்ப ேறற்றல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  யிரங்கிப் லம் தைல ெயதிர்வந்ேதார் ெதளிவித்தல். 
 
        தாங்காவி யன்னவள் கண்டா ம் யான்கண்ட தார்வள்ள ம் 
        ங்காவி யங்கண்ணி கான்கடந் ேதெபா  தாவரச 
        *பாங்காரந் தீர்க்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைக மத் 
        தீங்கா விாி நன் னா மிந் ேநரந் ெதாிசிப்பேர.  (397) 
 
    ெசவி  தல்விையக் காணா  கவைலகூர்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  தன் தல்விையக் காணா  ன்பமிகுதல். 
 
        மன்ேன றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன் மைலக்ெகால் வாய் 
        மின்ேன சுரத்திைடக் கண் ல னா னி மீண் ம்ெசன்  
        ன்ேன நைகக்கு மயலார்க்ெகவ் வா  ெமாழிவனல்லா 
        ெலன்ேன யவைனப் ெப ந்தாையத் ேதற்றி யி த் வேன.  (398) 
 
    இவ்ெவான்ப ஞ் ெசவி  பின்ேற ச்ேசற ன் விாிெயன்க. 
 
    22. கற்ெபா  ணர்ந்த கவ்ைவ ற்றிற் . 
    ----------------------------------------------------------- 
 
    இ பத்  ன்றாவ  ---- மீட்சி 
 
    அஃதாவ -மீண்  வ தல். ெசவி  தல்விையக் காணா  மீண்  வ த ம் 
உடன்ேபாய தைலவ ந் தைலவி  மீண் வ த  மடங்கப் ெபா ப்பட 
மீட்சிெயன்றார். அ  ெதளிதல் மகிழ்ச்சி வினாதல் ெசப்பெலன நான்கு வைகப்ப ம்; 
அைவ தைலவி ேசணகன்றைம ெசவி  தாய்க்குணர்த்தல் தல் நற்றாய் 
ேகட்டவ ளங்ேகாள் ேவலைன வினாத லீறாகிய ஆ  விாிகைள ைடயன; அைவ 
வ மா  - 
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    தைலவி ேசணகன்றைம ெசவி  தாய்க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி ெந ந் ரம் ேபானைதச் ெசவி  நற்றாய்குச் ெசால் தல் 
 
        ேசணார் சுரெமங்கும் ேத க்கண் ேடனில்ைல ேசந்த நம் 
        ணார் ைலவல்  ம்ேபாய வா ெவம் ேபார்வி த் க் 
        கானா தவர்சிங்கங் ேகாழிக் குேலாத் ங்கன் காக்கும்ெபான்னிச் 
        ேசாணா  ேபாயினர் ேகாமா  மா ஞ் சுாிகுழேல.  (399) 
 
    இ வைர ஐம்பத் ன்றாநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    தைலவன் நம் ர் சார்ந்தைம சாற்றல். 
 
    (இ-ள்) ஐம்பத்  நான்காநாள் தைலவன் மீட்சியில் தம ைரத் தாஞ்சார்ந்தைம 
தைலவிக் குணர்த்தல். தம்ெமன்ப  தைலவன் றைலவியாி வைர ம். 
 
        சுரத்ேத ெயதிர்த்தைகம் மாவி  நான்கண்  ேதாயத் ன்ைனக் 
        கரத்ேத ெய த்த கைரயி  காண்கண்ட நாட் ணர்ந்த  
        விைரத்ேதம் ெபாழி  ந ம்  ாி ெமல்லச் ெசல்லணங்ேக 
        குைரத்ேதன் னற் ெபான்னிநாடன் குேலாத் ங்கன் ெகால் யிேல  (400) 
 
    தைலவி ன்ெசல்ேவார் தம்ேமா  தன்வரல் பாங்கியர்க் குணர்த்தி வி தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி தனக்கு ன்ேன ேபாகும் அந்தணாிடத்தில் தன் வரைவத் தன் 
ேதாழிகட்குச் ெசால்  அ ப் தல். 
 
        ெதன்பாற் றமிழ்ெதாி ெசன்னி குேலாத் ங்கன் ெறன் றந்ைத 
        யின்பாற் ெச மைற யீர்ெதா  ேதெயங்கள் ேகள்வ டன் 
        வன்பாற் சுரஞ்ெசன்  தம் ட ேனவண்ட லா மந்த  
        வன்பாற் றி ம்பிவந் ேதெனன்  மாயத் தாிைவயர்க்ேக.  (401) 
 
    ன்ெசன்ேறார் பாங்கியர்க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ஆ மின் னாகுல நித்திலத் தாற்சிற்றி லாக்குமி  
        ேள மின் ேனாைக யினிமட ாிதழ்த் தாமைரயின் 
        மின் ேகள்வன் குேலாத் ங்கன் ேகாழியின் ெமல்ல தாக் 
        கூ மின் மீளக்கண் ேட யிர் ேபாெலா  ேகா டேன.  (402) 
 
    பாங்கியர் ேகட்  நற்றாய்க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        மண்ணா  காக்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் வய றந்ைதப் 
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        ெபண்ணா ர தைன யாயிரங் ேகல்ெப ங் கானகம்ேபா 
        ெயண்ணா வழிநின் னிடரா ழிையக்குக ேனவயில்ேபாற் 
        கண்ணா மயி ல் வி விக்க மீண்டனள் காாிைகேய.  (403) 
 
    நற்றாய்ேகட் டவ ளங்ேகாள் ேவலைன வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) நற்றாய் தன்மகள் வரைவயறிந்  தைலவ ட் குறிப்பின்னெதன்  
ெவறியாட்டாளைனக் ேகட்டல் . 
 
 
        நா ஞ் சு ம்பிமிர் தாரான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
        மா ந் தி ெமாப் பாய் கீ ெரங்கண் மாநகராய்க் 
        ேகா ங் கட டத் ேதாவல்ல ேவலந்தக் ேகாநகராய்ச் 
        சா ங் கட டத் ேதாமணப் பார்மன் ந் ைதய ேம.  (404) 
 
    இவற் ள்- தைலவி ேசணகன்றைம ெசவி  தாய்க் குணர்த்த ந் தைலவன் றம் ர் 
சார்ந்தைம சாற்ற மாகிய இரண் ந் ெதளிதற்கும், தைலவி ன் ெசல்ேவார் தம்ெமா  
தன் வரல் பாங்கியர்க் குணர்த்தி வி த்த ம் பாங்கி நற்றாய்க் குணர்த்த மாகிய 
இரண் ம் மகிழ்ச்சிக்கும், நற்றாய் தைலமக ளங்ேகாள் வினாதெலான் ம் 
வினாதற்கும், பாங்கியர்க்கு ன்ெசன்ேறா ணர்த்தெலான் ஞ் ெசப்பற்கு ாியன. 
 
    23- மீட்சி ற்றிற் . 
    ________________ 
 
    இ பத்  நான்காவ .-- தன்மைனவைரதல் 
 
    அஃதாவ : உடன்ேபாய் மீண் வந்த தைலவன் றைலவிையத் தன் ர்க்குக் 
கூட் ப்ேபாய்த் தன் மைனயின்கண் வைரந்  ேகாடல். அ -வினாதல் ெசப்பல் 
ேமவெலன ன்  வைகப்ப ம்; அைவ- நற்றாய் மணனயர் ேவட்ைகயிற் ெசவி ைய 
வினாதல் தல் பாங்கி தான  ன்ேன சாற்றிய ைரத்த லீறாகிய ஐந்  
விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :- 
 
    நற்றாய் மணனயர் ேவட்ைகயிற் ெசவி ைய வினாதல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி நற்றாய் தனமைனயின் மணஞ்ெசய் ம் வி ப்பினாற் ெசவி ைய 
வினா தல். 
 
        ெகாந் விடாத மணமாைல நம்மைனக் ேகான் குந்ேத 
        யிந்  விடாத தற்கிட நாநிதி யீந்தகஞ்ச 
        நந்  விடாத கரத்தான் குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        சந்  விடாெதாழிந் தாெலன்ெகா லாமினித் தாழ்குழேல.  (405) 
 
    ெசவி க் கிகுைள வைரந்தைம ணர்தல் 
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    (இ-ள்) பாங்கி ெசவி த்தாய்க்குத் தைலவன் தைலவிைய மணந்தைம தராற் 
ெறாிந்  கூ தல். 
 
        மன்ேன தம  மைனக்ேகநம் மாைத வைரந்தவண்ண 
        ன்ேனவந் ெதன்ெனா  தர்ெசான் னார் ம் மதகாிக்காப் 
        ெபான்ேனமி ேய ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        யன்ேன னக்கினி யிவ்வாெறவ் வாெறன் றறிவிப்பேத.  (406) 
 
    வைரந்தைம ெசவி  நற்றாய்க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        ாியார் குழைலக் குேலாத் ங்க ேசாழன் காாிைறவர் 
        தாியாமணந்தன ராமணங் ேகயவர் தாமி வர் 
        காியா ளாி ன் ெனான்ெறாெடான் ேறபற் ங் ைக ளாி 
        வாியா ன் கண்ணின் ளாிகண் ேட ன் மகிழ்ந்திைலேய.  (407) 
 
    தைலவன் பாங்கிக்கு யான் வைரந்தைம மர்க் கியம்  ெசன்ெறன்றல். 
 
    (இ-ள்) விவாக த்  மீண் வந்த தைலவன் றைலவிைய விவாகஞ் ெசய்தைம உன் 
சுற்றத்தார்க்குச் ெசன்  ெசால்ெலன்  பாங்கியினிடத் க் கூ தல். 
 
        அந்நாளின் மாைல ெயனக்கி ம் பாைவக் காிகாியா 
        விந்நாளின் மாைலயிட் ேடன்விைன ேய  மிைறஞ்சலைரத் 
        தன்னா ெளனக்ெகாண்ட கிள்ளி குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பின் 
        மின்னா  ண்ணிைட யாய் மர்க் ேகா  விைரந் ெசன்ேற.  (408) 
 
    பாங்கி தான  ன்ேன சாற்றிய ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        ஒன்னார்தஞ் சிங்கங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பின் 
        மின்னார் ம ங்குல் விளங்கிைழ யாைள விதி ைறேய 
        யந்நாள் வைரெகன் ைரத்தவி யானன்ப நீவைரந்த 
        திந்நா ைரக்கு ன் ேன ைரத் ேதெனமர் யாவர்க்குேம.  (409) 
 
    இவற் ள்-நற்றாய் மணனயர் ேவட்ைகயிற் ெசவி ைய வினாதெலான் ம் 
வினாதற்கும் , வைரந்தைம பாங்கி ெசவி க் குணர்த்த ம் வைரந்தைம ெசவி  
நற்றாய்க்குணர்த்த ம் பாங்கி தான  ன்ேன சாற்றிய ைரத்த மாகிய ன் ம் 
ெசப்பற்கும், யான் வைரந்தைம மர்க்கியம் ெசன்ெறன்ற ெலான் ம் ேமவற்கு 

ாியன. 
 
    இ வைர ஐம்பத்  நான்காநாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    24-தன்மைன வைரதன் ற்றிற்  
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    ----------------- 
 
    இ பத்ைதந்தாவ -உடன்ேபாக் கிைடயீ . 
 
    அஃதாவ -நம்மைனயில் வைரந் ெகாள்ளா  தன் ாில்வைரந்தாெனன்  
தைலவி சுற்றத்தார்ெவ ப்பைடதலால் தைலவிைய டன் ெகாண்  ேபாம்ேபா  
தைலவி சுற்றத்தா ாிைடயீ பட்  மீண்  தைலவி வ தல். அ -ேபாக்கறி த்தல் 
வரவறி த்தல் நீக்கம் இரக்கம மீட்சி என நான்கு வைகப்ப ம்; அைவ:-நீங்குங் 
கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன்ெசல ணர்த்திவி த்தல் தல் தைலமகளவன் ற 
ேநாக்கிக் கவன்றாற்ற லீறாகிய ஆ  விாிகைள ைடயன; அைவ வ மா :- 
 
    நீங்குங் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன் ெசல ணர்த்தி வி த்தல். 
 
    (இ-ள்) ஐம்பத்ைதந்தாநாள் தன் ைரவிட்  நீங்குந் தைலவி எதிர்வ வார் 
தம்ெமா  தைலவ டன் ெசல் ந் தன் ெசலைவப் பாங்கியர்க்குச் ெசால் ய ப் தல். 
 
        கயராசி ேவந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        ெவயராக ேமா ஞ் சுரநடந் ேதன்விைன ேயைனநிைனந் 
        தயரா  ேதறச் ெசா மின்னம் ேவெறான்ெறம் மன்ைனயைரத் 
        யரா  ேதறச் ெசா மந்த ணீெரன் ைணவியர்க்ேக.  (410) 
 
    தைலமக டன்ெசல ன்றாட் குணர்த்தி வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைலவ டன் ேபாதைலத் தன்றாய்க்குச் ெசால் ய ப் தல். 
 
        ஊறாழி வண்ணன் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        ேறறா ெதனெதன்ைன யாயந்த ணீர்சிந்ைத ேபாலநலம் 
        ேபறா ெமா வர்பின் ேபா கின் ேறெனன் பிாிைவநிைனந் 
        தாறா வயர்வ ள ேவ ெயனக்கு மயர்ெவ ேம.  (411) 
 
    ஈன்றாட் கந்தண ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        உன்ைனத் ெதா ஞ் ெசவி ையத் தாழ்ந்  யிர்த் ைணவி 
        தன்ைனக் கிளிக்கிரந் ஞ்ெசல்  மால்சஞ்ச ாீகமண் ம் 
        ன்ைனப் கார்மன் குேலாத் ங்க ேசாழன் ெபா ப்பி ங்கண் 
        மின்ைனச் சுரத்திற்கண் ேடமன்ைன ேயெயா  மீளிபின்ேன  (412) 
 
    ஈன்றா ளறத்ெதா  நிற்றல். 
 
    (இ-ள்.) நற்றாய் தைலவியின்களைவ ெவளிப்ப த் தல். 
 
        ேசய்காண் மறி ந் தமர்கா ட ெமா  ேச டேன 
        ேவய்கா ந் ேதாண்மங்ைக ேபாயினள்ள் கா ெமன் மடந்ைத 
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        ேதாய்காள ேமக றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பில் 
        வாய்கா ம் ெவம்பழி யன்ேறா நம  வழிக்ெகன் ேம.  (413) 
 
    தமர்பின் ேசறைலத் தைலவி கண்  தைலவற் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) சுற்றத்தார் பின்வ தைலத் தைலவி பார்த் த் தைலவ க்கு அறிவித்தல். 
 
        வா ஞ் சிைல ஞ் ெசாாியம் ங் ேகாப ம் வாயி ப்  
        நீ ந் தமியன் கிைளெயன் ங் கார்நில மாதிரண்  
        ேதா ம் ரண்ட றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பி 
        லா ந் தைலவ ெர ம்பா  ேமல்வந் தைடகின்றேத.  (414) 
 
    தைலமகைளத் தைலமகன் வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ேதவிதன் றாைதைய ேவள்வியட் டானரன் றீவிைனேயன் 
        ேழவிய ம்ைமயர் தம்ைமய ேடன்மிக்க பாவலவர் 
        காவியஞ் சூ ங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணியிெலன் 
        னாவி  நீ மின் ேனநிற்க யான் ெசன் றக வேன.  (415) 
 
    தம டன் ெசல்பவ ளவன் றேநாக்கிக் கவன் றாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) சுற்றத்தா டன் ெசல்லப்பட்ட தைலவி அவன் றங்காட் ப் ேபாதைல 
ேநாக்கிக் கவைலப்பட் த் ேத தல். 
 
        ைகதான் வில்வாங்கி ைடயாப் பைடயில்ைல காய்ந்ெதாரம்  
        ெபய்தா ெலவ ய்வ ேராெதய்வ ேமெப  ராவணைனக் 
        ெகாய்தாடல் ெகாண்ட குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        ெவய்தா மினத் டன் விட்ேட கினரன்பர் ெமய்ய ேள.  (416) 
 
    நீங்குங் கிழத்தி பாங்கியர் தமக்குத் தன்ெசல ணர்த்தி வி த்த ம் தன்ெசல ன்றாட் 
குணர்த்தி வி த்த ம் ஈன்றாட் கந்தணர் ெமாழித மாகிய ன் ம் 
ேபாக்கறி த்தற்கும், ஈன்றாளறத்ெதா  நிற்ற ம் அறத்ெதா  நிற்ற ற் றமர்பின் 
ேசறைலத் தைலவிகண் ைடத்த மாகிய விரண் ம் வரவறி த்தற்கும், 
தைலமகைளத் தைலமகன் வி த்தெலான்  நீக்கற்கும், தம டன் ெசல்ப வளவன் றம் 
ேநாக்கிக்கவன் றாற்றெலான் ம் இரக்கெமா  மீட்சிக்கு ாியன. 
 
    இ வைர ஐம்பத்ைதந்தா நாள் நிகழ்ச்சி. 
 
    25 - உடன் ேபாக்கிைட யீ  ற்றிற் . 
    ---------------- 
 
    இ பத்தாறாவ  - வைர . 
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    அஃதாவ  - ஐம்பத்தாறாநாள் தைலவன்மீண்  தைலவியில் ல் பின்வராநின் ழித் 
தைலவி தமெரதிர்ெகாண்  ேபாயைழத்  வந்தபின் உலகவியற்ைகயின்ப  
பலவிதமாக அ ங்கல த ய ேவண் வனெகா த்  அந்தணைர ஞ் சான்ேறாைர  

ன்னிட்  மணச்சடங்குடேன வ ைவ த்தல், இதற்கு வைக ம் விாி மில்ைல. 
 
    அந்தணர் சான்ேறார் ன்னிட் ட ங்கலந் தந்  வைரதல். 
 
    (இ-ள்.) பிராமணைர ம் ெபாியவைர  ன்ைவத் க்ெகாண்  தைலவன் அாிய 
ஆபரணங்கைளத் தைலவிக்குக் ெகா த்  விவாகஞ் ெசய்தல். 
 
        சான்ேறா  மந்தண ம்மி ந் தீந்  றமனியப்  
        ணீன்ேறார் ெகா ப்ப ெவாிகாி யாயிதழ்த் தாதகிவாய்த் 
        ேதன்ேறா யலங்க றந்ைதக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பின் 
        வான்ேறாய் கழ்மன்னன் மின்ைன ன்னீாின் மணந்தனேன.  (417) 
 
    கண்ேடார் மகிழ்ந்  கூறல். 
 
    (இ-ள்.) அங்ஙனஞ் ெசய்த மணத்ைதப் பார்த்தவர் மகிழ்ந்  ெசால் தல். 
 
        ஒல்லார் நங் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        கல்லார் சுரத்தில் வி த்தகன் ேறானின்  காத ைய 
        நல்லார்கண் ன்ன மணக்ேகாலங் காண நம டம்பிற் 
        பல்லா யிரங்கண்கள் ெசய்தா னிைலெசய்த பாவி ேம.  (418) 
 
    இங்ஙனெமா  தைலவ க்குந் தைலவிக்கும் ஒ கால் மண ப்பதன்றிப் பலகான் 
மண ந்ததாகக் கூ தல் உலகின்கண் வழங்குவதன்ேற, இவ்வா  கூறியெதன்ைன 
ெயனின்? உடன்ேபாய்த் தன் ாின் கண்ேண வைரத  மீண் வந்  தன் மைனயின் 
கண்ேண வைரத ம் அந்தணர் சான்ேறாைர ன்னிட் த் தாய்தமரறிய மணச் 
சடங்கின் ைறேய யாைமயான் அைவயிரண் ம் மணமாகா; 
அஃெதன்ைனெயனின்? உலகியல்பின்கண் தாய்தமரறியா  மணச்சடங்குமின்றி 
ஒ வன் உாிைமக தித் தா கட்  மணம் மணெமன் லகின் க ள்ளார் 
ைகக்ெகாளார்; அவர்க்ேகமீண்  மணச்சடங் குடேன மண ப்பார்; ஆதலா லந்தணர் 

தலாயினாைர ன்னிட்  அவள் மைனயின் சடங்குடேன த்த ன், இ ேவ 
மணமாயின வா ணர்க. இ வைர ஐம்பத்தாறாநாள் எனக் கணக்கிட்ட  ேபால ேமல் 
நிகழ்ச்சி கணக்கிட யாெதன வறிக. 
 
    26-வைரவியல் ற்றிற் . 
 
    இரண்டாவ  வைரவியல் ற்றிற்  
    --------------- 
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ன்றாவ  கற்பியல். 
 
    கற்ெபன்ப -கற்பிக்கப்ப வ , கற்பித்தலாவெதன்ைனெயனின்? தைலவிக்கு 
அறி ம் ஆசார ந் தைலவனா ம் இ  குரவரா ம் ெசவி யா ம் 
அந்தணர் த ய சான்ேறாரா ம் ேபாதித்தல்; ஆதலா வ்வியல் கற்பியல் 
எனப்ெபயராயிற் . 
 
    ஆயின், இவ்வா  களவின்கெணா கல் கற்பின்க ெணா கல் உலகின் 
கணின்ெறனில்? கூ ம், அறி ைடேயார் மக்கட்கு மணஞ்ெசய் ங்கால் 
இத்தனைமயாைன நினக்கு மணஞ்ெசய்ய நிைனத்ேதாம்; இ  நினக்கிையேபா? 
இையபின்ைமேயா? எனவினாவி அவரவர் கூற்றின்ப  ெசய்வர்: அவர் கூறாக்கால் 
குறிப்பா ணர்ந்  ெசய்வெரனக்ெகாள்க. 
 
    இங்ஙனம் இ வ ள்ள ம் ஒத்தவழி மணஞ்ெசய்த யல் பாயிற் . ஆகேவ 
உள்ளப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்ததாம்; உள்ளப் ணர்ச்சி நிகழ்ந்த ேபாேதெமய்  

ணர்ச்சிநிகழ்ந்ததாயிற் . இதைன "உள்ளத்தா ள்ள ந் தீேத பிறன்ெபா ைளக் 
கள்ளத்தால் கள்ேவ ெமனல்" என் ங் குறட்குப் பாிேமலழக ைரயில் நிைனத்த ஞ் 
ெசய்தேலா ெடாக்கு ெமனக் கூறியதனா ணர்க. எனேவ, உலகின்க ணிக ங்கற் 
ெபா க்க ெமல்லாங் கந்த வ மணத்தின் வழிக்கற்ெபன்ேற ெகாள்க. இக்கற் -
மகிழ் ம் ஊட ம் ஊட ணர்த்த ம் பிாி ம் பிற ம் ெபா ந்தியதாய், இல்வாழ்க்ைக 
பரத்ைதயிற்பிாி  ஓதற்பிாி  காவற்பிாி  திற் பிாி  ைணவயிற்பிாி  
ெபா ள்வயிற்பிாி  என ஏ  பாகுபா ைடய ; அவற் ள்,இ பத்ேதழாவ .-
இல்வாழ்க்ைக. 
 
    அஃதாவ - தைலவ ந் தைலவி ம் இல் ன் கண்ேண வா தைலக் கூ தல், அ -
கிழேவான் மகிழ்ச்சி கிழத்தி மகிழ்ச்சி பாங்கி மகிழ்ச்சி ெசவி  மகிழ்ச்சி ெயன 
நான்குவைகப்ப ம்; அைவ-தைலவன் தைலவி ன் பாங்கிையப் கழ்தல் தல் 
அன்னவர்காத லறிவித்த லீறாகிய பத் விாிகைள ைடயன; அைவவ மா :- 
 
    தைலவன் தைலவி ன் பாங்கிையப் கழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        பணேம யரவல்கு லாய்நின தா யிர்ப் பாங்கி ெயங்குங் 
        குணேம ணாின்மிக் காளல்ல ேவாெகா ஞ் சா யன்னக் 
        கணேம ைறந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        மணேம பின்னாம்ெபறத் தானல ேர ன் வரப்ெபற்றேத.  (419) 
 
    தைலவைனப் பாங்கி வாழ்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ள்ளாைன ேயாதிம மீேத  ப்ெப ங் ங்கவ  
        ள்ளா தரவின் ம் மாத ம் ேபா ன்  மா ெவண்ெணய் 
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        கள்ளா குந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        வள்ளாெலம் மங்ைக டன்வாழி வாழியிம் மாநிலத்ேத.  (420) 
 
    பாங்கிதைலவிைய வைர  நாளள ம் வ ந்தாதி ந்தைம ைரயாெயன்றல். 
 
    (இ-ள்.) ேதாழி தைலவிைய ேநாக்கித் தைலவன் மணஞ்ெசய் மி கா ம் 
ெபா த்தி ந்தைமையச் ெசால்ெலன்  ேகட்டல். 
 
        கார்வா ெய ங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ர்வா யல ட் ெசவிசு  மா  வி தன் 
        ேபார்வா யலர்ெமய்ப் றஞ்சு  மா ம் ெபா த்திைறவர் 
        தார்வாய் த ெமல்ைல ெயவ்வண்ண மாற்றிைன தாழ்குழேல.  (421) 
 
    ெப மக ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தான் வ ந்தாதி ந்த காரணம் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        ெபாறிேயா வாிய குேலாத் ங்க ேசாழன் காாிைறவர் 
        ெவறிேயா  மாைல யி நா ளள ெமய்ந் லறிந்த 
        ெநறிேயார் பிாி க் கலெரழ வா யிர் நிற்குங்ெகாேலா 
        குறிேயா வியமைன யாய்ெநறி காத்தெதன் கூடநின்ேற.  (422) 
 
    தைலவைனப் பாங்கி வைர  நாளள  நிைலெபற வாற்றிய நிைலைம வினாதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவிையத் தைலவன் விவாகஞ்ெசய் ம்வைர யிர்தாித் தி க்கச்ெசய்த 
நிைலைமையத் ேதாழி அத்தைலவனிடங் ேகட்டல். 
 
        ஒ மானன் ெறய்த குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதெவற்பிற் 
        ற மா ஞ் ெசங்ைகத் தலவள்ள ேலசல ராசித ந் 
        தி மான் ம்ணக்கு ன் னம்மா லைமந்த ெசயெலனெவம் 
        ெப மான் மணக்கு ன் னிம்மா லைமந்தெதன் ேபசுகேவ. (423) 
 
    மன்றன் மைனவ  ெசவி க் கிகுைள யன் ற ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) க யாண மைனயில் வந்த ெசவி க்குப் பாங்கி இ வர  அன்ைப ம் 
ெபா ந்தக் கூ தல். 
 
        அவ்ேவந்தர் ெவம்பாித் ேதர்ேபா ேனநின் னாிைவ ன்றிற் 
        கிவ்ேவந்தர் ெவம்பாித் ேதர்வ ங் காண்பண் ராவணைனக் 
        ெகாய்ேவந்த னன்ன குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ெறவ்ேவந்தர் ேமற்ெபார ெவன்ேற கி நன்  ேதன்ெமாழிேய.  (424) 
 
    பாங்கி வாழ்க்ைக நன்ெறன்  ெசவி க் குணர்த்தல். 
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    (இ-ள்.) ேதாழி தைலவியின் இல்வாழ்க்ைக நல்லெதன்  ெசவி த்தாய்க்குக் 
கூ தல். 
 
        வந்தா க்கீத ம் ேபாவாைர மீட்ட ம் வந்ெததிர்ந்ேதார் 
        தந்தா ெய மன் ந் தன் றங் காத்த ந் தண்டமிழ்க்குச் 
        சிந்தா மணிநம் றந்ைதக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        னந்தாம ேவாதிநின் மா க்ெகாப் பாமவ் வறத்ெதய்வேம.  (425) 
 
    மணமைனச் ெசன் வந்த ெசவி  ெபாற்ெறா  கற்பியனற்றாய்க் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) விவாகஞ்ெசய்யப்பட்ட ட் க்குப்ேபாய்ப் பார்த்  வந்த ெசவி த்தாய் 
தைலவியின் கற் த்தன்ைமைய நற்றாய்க்குச் ெசால் தல். 
 
        பழிமான ந்தன் மைனயறங் காத்த ம் பார்த்திபைரத் 
        ெதா மா தர ம் ெப ங்கற்பி னாற் தித் ேதார்க்குச்ெசம்ெபான் 
        ெபாழிமான ங்கன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்ப்பிறந்தா 
        ெள மாத ேரா வ ெளண்மாத ராவள்பண் டீன்றிைலேய.  (426) 
 
    நன்மைன வாழ்க்ைகத் தன்ைம ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி த்தாய் நற்றாய்க்குத் தைலமகள  நல்ல மைனவாழ்க்ைகத் 
தன்ைமையச் ெசால் தல். 
 
        அன்பான் குந்தன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        னின்பாைவ தன்மைன வாழ்க்ைகயன் ேனநிலத் தாறைனத்  
        ன்பாய்வ ெதாக்கும் ெபா ெளய்  மா  கந்தளித்  
        மின்பாய் கி ண்  தாழாத வாாி விாிெவாக்குேம.  (427) 
 
    அன்னவர் காத லறிவித்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெசவி  நற்றாய்க் கி வராைசைய ங் கூ தல். 
 
        வில் ம் பிைற ம் ெபா த லா மவ் ேவந் மன்ேன 
        ல் ம் ணர்ச்சி மணவைற யாய  ல்லலைரக் 
        ெகால் ந் தடக்ைகக் களிற்றான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        னல் ம் பக  மறியாத ெபான் ல காய்வி ேம.  (428) 
 
    இவற் ள் - தைலவன் றைலவி ன் பாங்கிையப் கழ்தெலான் ங் கிழேவான் 
மகிழ்ச்சிக்கும், தைலவைனப் பாங்கி வாழ்த்தல் தல் பாங்கி வாழ்க்ைக நன்ெறன்  
ெசவி க்குணர்த்த லீறாகியவாற ள் ெப மக ைரத்தெலான் ங் கிழத்தி 
மகிழ்ச்சிக்கும், அல்லனைவந் ம் பாங்கி மகிழ்ச்சிக்கும், மணமைனச் ெசன் வந்த 
ெசவி  ெபாற்ெறா  கற்பியனற்றாய்க் குணர்த்தலாதிய ன் ஞ் ெசவி  மகிழ்ச்சிக்கு 

ாியன. 
 
    27-இல்வாழ்க்ைக ற்றிற் . 



 109

    ------------- 
 
    இ பத்ெதட்டாவ -பரத்ைதயிற் பிாி . 
 
    அஃதாவ -தைலவன் பரத்ைதேமற்காதலாய்த் தைலவிையப்பிாிந்  பரத்ைதயர் 
ேசாியிற் ேபாதல். அ -வாயில்ேவண்டல் வாயின் ம த்தல் வாயிேனர்வித்தல் 
வாயிேனர்தல் என நால்வைகப்ப ம்; அைவ-காதலன் பிாி ழிக்கண்ேடார் 

லவிக்ேக விதா மவ்விைறவிக் ெகன்றல் தல் ணர்ச்சியின் மகிழ்த லீறாகிய 
பதின் ன் ம் உணர்த்த ண  டெலன ம், ெவள்ளணியணிந்  வி த் ழிப் 

ள்ளணி மாைலேவலண்ணல் வாயில் ேவண்டல் தல் இணர்த்தார் 
மார்பைனயிகழ்த ம் பிற மி தியாகிய அைனத் ம் உணர்த்த ணரா டெலன 

மி வைகப்ப ம்; அைவ வ மா :- 
 
    காதலன் பிாி ழிக் கண்ேடார் லவிக் ேக விதா மவ்விைறவிக் ெகன்றல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தைலவிையப்பிாிந்  பரத்ைதயர் ேசாிக்குப் ேபாதைலப் 
பார்த்ேதார் இவன்ேபாத ட க்குக் காரணெமன்  கூ தல். 
 
        ப்ேபா ம் பாைவதன் ன்றில் விடாமன்னர் ம் ரமா 
        யிப்ேபா  ேசாியர் ன்றில் க் காாிப ேமாலெமன்ன 
        வப்ேபா  காத்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகயன்னீர் 
        ைமப்ேபா ெத ங்கண் சிவவா திராதந்த வா தற்ேக.  (429) 
 
    தனித் ழி யிைறவி னித்த  திரங்கல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி தைலவைனப் பிாி்ந்  தனித்த இடத் த் ன்ப ற்  அ  
வ ந் தல. 
 
        தீம்பாகுந் ேத  ம ெமாப் பாமன்னர் ேசாியர்க்கா 
        ேவம்பாகி விட்டன ேர ெசய் ேவன் ன் விைசயன்றிண்ேடர்க் 
        காம்பாகு ெசய்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        காம்பாகுந் ேதா ம்ெபான் த் ெமன் கண்க ேம.  (430) 
 
    ஈங்கி  ெவன்ெனனப் பாங்கி வினாதல். 
 
    (இ-ள்) பாங்கி தைலவிைய ேநாக்கி நீய ெகாண் த்தற்குக் காரண 
ெமன்ெனன்  வினாதல். 
 
        மைலயா சலச்சந் தணிந் ண் ேடாெவப்பம் வான தந் 
        ெதாைலயாம ண் ம் பசி ண் ேடாெதால்ைல ேவைலெயய்த 
        சிைலயா றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன் சிலம்பைனயா 
        யிைலயா ம் ேவலர் மணந் ண் ேடாநினக் கித் யேர.  (431) 
 
    இைறமகன் றத்ெதா க் கிைறமக ணர்த்தல். 
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    (இ-ள்) தைலவன் றன்னிடத்ெதா கு ெமா க்கமின்றிப் பரத்ைதயாிடத் 
ெதா குகின்றாெனன்  தைலவி பாங்கிக்குக் கூ தல். றத்ெதா க் ெகன்பதற்குப் 
ெபா ள்-பரத்ைதயாிடத்ெதா கு ெமா க்கெமன்  ெபா ள் ெகாண்டவாெறன்ைன-
ெயனின்? வட லார் ற ைரப்பாெமன்  கூ வ ராதலாற் பரத்ைதயெரன் ஞ் 
ெசாற்குப் ற ைடயவெரன் ம் ெபா ள் கூறிநின்றவா ணர்க. ற ைடயெரன்ப 
ெதன்ைனெயனின்? இவாின்ப மின்பமன்ெறன்  ெதய்வப் லைமத் தி வள் வ 
நாயனார் வைரவின் மகளிெரன்  மதிகாரத்தில் இன்பத்திற்குப் றம் 
இவாின்பெமன்  கூறியவாற்றா ணர்க. "இ மனப் ெபண் ம்" என் ந் 
தி க்குறளா  ணர்க. 
 
        திைனக்குஞ் சுைனக்கு ந ழன் றாாின்  ேசாியர்த 
        மைனக்குங் கைடக்கு மிைட ழன் றார்ைவய ேமழதிரக் 
        கைனக்குங் களிற் க் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        னிைனக்குந் ெதா மணங் ேகயண்டர் வா  ெந ப்ெபம ேம.  (432) 
 
    தைலவிையப் பாங்கி கழறல். 
 
    (இ-ள்) தைலவிக்குப் பாங்கி த்திகூ தல். 
 
        ெகாங்கார் குழலணங் ேகேசாி ேசர்ந்தனர் ெகாற்றவெரன் 
        றிங்காவி ைநந்தன் பறச்ெசால்வ ேதாவி  பாணியி ஞ் 
        சங்காழி ேயந் ங் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பிற் 
        கங்கா நதிபன் னதிேதாய் வ ணைனக் காய்ந்திலேள.  (433) 
 
    தைலவி ெசவ்வணி யணிந்  ேச ைய வி த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி த்தகாைல ன்றாநாட் ேபாக்கி நாலாநாள் நீரா யபின் இவற்றி 
னறிகுறியாகச் ெசம் ம் ெசவ்வாைட ஞ் ெசஞ்சாந் ம் ைனவித் த் ேதாழிையப் 
பரத்ைதயினிடத் தி க்குந்தைலவனிடந் தாக அ ப் தல். 
 
        தாேய ெய ம்நிலந் தாங்குங் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        ேவேய யைனயெமன் ேறாண்மட ங்கண் மீ சிவப் 
        பாேய ெயறிப்ப வணிந்தெசம் ெபான்னணி யா ங்கண்டாற் 
        றீேய க் கானெசம் வல ராமித் ெத ெவங்குேம.  (434) 
 
    அவ்வணி ைழயர்கண் ட ங்கிக் கூறல். 
 
    (இ-ள்.) அவ்வலங்காரத்ைதத் ேதாழியிடத்  அயல் மைனயி ள்ளார் பார்த் திரங்கிக் 
கூ தல். 
 
        உ ெமன் சாந்  மணிப் ந் சு ெமாழிந்தைவ  
        ம மிச் ேச யர் ெசவ்வணி காணின் மைழயைனத் ம் 
        ெபா ந் தடக்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்நகரத் 
        ெத மச் ேசாி ம் ெவள்ளணி யாம்பிறர் ெசய்ந்நைகக்ேக.  (435) 
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    இ ம . 
 
        ெநா ேய பலெசால் ச் ேசாிய ேரசத்தன் ேனாக்கிரண் ம் 
        வ  ேய ஞ் ேச ெசங் ேகாலங்ெகாண் டாண்மண் ம் விண் ந்தன்ேச 
        வ ேய யளந்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ெகா ேயெயன் பட்டைத ேயாெகா  தாமிக் குலெமன்பேத.  (436) 
 
    ெசவ்வணி பரத்ைதயர்கண்  பழித்தல். 
 
    (இ-ள்.) அச்ேசாியிற்ேபாகிய ேதாழியின் ெசவ்வணிையப் பரத்ைதயர் பார்த்  
நிந்தித் க் கூ தல். 
 
        ணார மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்ப்ெப மான் 
        ேகாணாத ேகால்ெகாண்  காக்கின்ற காலத்திற் கூாியவாம் 
        வாணா  கண்ணிற் பரத்ைதநல் லீாிந்த மாநிலத்ேத 
        காணா  கண்டனங் கற்பகப் நங் கைடத்தைலக்ேக.  (437) 
 
    பரத்ைதய லகிய ேனாக்கி வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி நீரா ய ஞான்  பரத்ைதயர் தங்கள் ேசாியில் தைலவனி த்தல் 
உலக ைறைமக்கு இயலாெதன்  அவைன ய ப் தல். உலக ைறைமக்கு 
இயலாைம " த்த காைலப் ைனயிைழ மைனவிைய, நீரா யபின் னீரா  நா ங், 
க வயிற் உங் கால மாத ற், பிாியப் ெபறாஅன் பரத்ைதயிற் பிாிேவான்" 
என்பதனா  ணர்க. (அகப்ெபா ள் – அகத்திைணயியல் 91.) 
 
        திக்ேக ரக்கு றந்ைதக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        னிக்ேக ெய ெமாழி ம்மைனப் ைவயிச் ேச யர்தம் 
        ெமய்க்ேக ம் ப்பிறர் கண் கண் ேடமிக்க ேசடெனன்பான் 
        ைபக்ேக ம் வறி யாத ன் ேபாமினிப் பார்த்திபேர.  (438) 
 
    தைலமகன் வர கண்  வாயில்கண் ெமாழிதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வ தைலக் கண்ட தாதிகள் பாங்கிக்குச்ெசால் தல். 
 
        ெசம்ேப ரணிெயா  ேச ையக் காண்ட ஞ் ேசாியி  
        நம்ேப ாிைறவர்நம் வாயில்வந் தாரந்த நாளரக்கர்க் 
        கம்ேப ெதா த்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ெகாம்ேப வ க்குவ ேராெபாி ேயார்தங் குலத்தியல்ேப.  (439) 
 
    வர ணர் பாங்கி யாிைவக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வர ணர்ந்த பாங்கி தைலவைன ெயதிர்ெகாள்ளத் தைலவிக்குச் 
ெசால் தல். 
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        திண்ேட  மன்ப ம் வாயில்வந் தார்ெச ம் வ ங்கால் 
        வண்ேட றஞ்ெசல்  ேமாவணங் ேகவணங் கார்வணக்கங் 
        ெகாண்ேட சிைறவி ங் ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        பண்ேட ெச ங்குைற ெகாள்ளா ெததிர்ெகாள்ைக பண் னக்ேக.  (440) 
 
    திராவிள ைல ெயதிர்ெகாண்  பணிதல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவைனத் தைலவி ெயதிர்ெசன்  வணங்குதல். 
 
        ெபாற்பாதப் பஞ்சும் ெபா மாதர் மஞ்ச ம் ண்குறி  
        நற்பாணி வள் கிர்க் கீற் ங்கண் காண  நாற்கவியின் 
        ெசாற்பாதந் ேத  றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        கற்பா மி ெகா  தாெலதிர் ேபா வள் காத ேய.  (441) 
 
    ணர்ச்சியின் மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        அணங்குஞ் சுடர்வ  ேவலார் ெபா தயல் ேவந்தர் ன்றி 
        ணங்குந் திறஞ்ெசய் குேலாத் ங்க ேசாழ றந்ைதயன்னாள் 
        பிணங்குஞ் சுைவக்குங் கைரெதாி யா பிறகுமணந் 
        திணங்குஞ் சுைவக்குங் கைரெதாி யாெதனக் ெகன்ெறன் ேம.  (442) 
 
    இப்பதின் ன்  ைறக ம் உணர்த்த ண  டற்குாியன. 
 
    ெவள்ளணி யணிந்  வி த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தல்வைனப் பயந்  ெநய்யா ய ெசய்திக்கு அைடயாளமாக 
ெவள்ளிய ஆபரண த யன வணிந்  ேச ையத் தைலவனிடத் ச் ெசவி த் தாயர் 
வி த்தல். 
 
        நதித்தாைரப் ெபான்னிக் குமார குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
        மதித்தாைர யன்னெவண் ெமௗவ ஞ் சாதி  மாைலெபய்  
        பதித்தா ர ம்ெவண் ணிறத் சுஞ் சாத்திெயம் பாைவயிடத் 
        தித்தான் சி வ ெனனக்கூற ேவவின ர க்ேக.  (443) 
 
    ள்ளணி மாைலேவலண்ணல் வாயில்ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) ெவள்ளணியணிந்  வந்த ேதாழிையத் தைலவன் தாக ேவண் க் கூ தல். 
 
        கனேம ெய ங்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        மனேம மகிழ்ந்  விைரந் வந் ேதன்வந்த காலத்திளந் 
        தனேம ெபா ப்பைன யாண்மைன யாந்தி த் தாமைரக்கின் 
        றனேம ெயைனத்திங்க ளாக்கா  ெசங்கதி ராக்குைவேய.  (444) 
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    தைலவி ெநய்யா ய திகுைள சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தல்வைனப்ெபற்  ெநய்யா யதைனப் பாங்கி தைலவ க்குச் 
ெசால் தல். ெநய்யா தல் - ெநய்ேதய்த்  நானஞ் ெசய்தல்; இ  - பிள்ைளப்ேபற் ச் 
சடங்கிெனான் . 
 
        விைரசா ம் பன்மலர் ேபாம்வண்  ேபான்ெமய்ைய விற்றெபா  
        ணிைரசா ம் ெநஞ்சின ாில் ப் பீர்நில ேம ந்தத் ங் 
        குைரசா ம் வாசி நகுலன் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லரசாள வாண்மகப் ெபற் ெநய் யா ன ளாரணங்ேக.  (445) 
 
    தைலவன் றன்மனத் வைக கூறல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ேபார்க்கும் பசுமஞ் ச ெநய்யின் ச ம் ெபாற்குழவி 
        ேயற்குங் கர ஞ் சுரப்  ெகாங்ைக  மின்ன த 
        மார்க்குங் குேலாத் ங்கன் ேகாழியன் னாள்வண்ணத் ைதயவி ம் 
        பார்க்கும் ப க்குக்கண் ணாயிர மீந்திலன் பாவியன்ேற.  (446) 
 
    தைலவிக் கவன்வரல் பாங்கி சாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ஆேல யி ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ேசேல ெய ங்கண்ணி நின்மகற் கா ந் தி ளத்தான் 
        மாேல தி வின் மைனக்குவந் தாெலன வந் நின்றார். 
        காேல சிவக்கு ன் கண்சிவப் பா ைக கற் னக்ேக.  (447) 
 
    தைலவி ணர்ந்  தைலவெனா  லத்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி தைலவன் வ தைலத் ெதாிந்  ஊ தல். 
 
        அணங்கா ம் ேவற்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        குணங்கா ஞ் ேசயன்பில் வந்தன ராஞ்ெசன்  ேகாளரவப் 
        பணங்கா  மல்குன்மின் னீரைட யீரங்ஙன் பார்த்திபர்தம் 
        வணங்கா ெயங்ைக கால்வணங் காவைக வாசைலேய.  (448) 
 
    தைலவன் மகேவந்தல். 
 
    (இ-ள்.) ேச யர் ெகாண் வந்  ெகா த்த பிள்ைளையத் தைலவன் ைகயிற் 
றாங்குதல். 
 
        ெகா த்தான் பசும்ெபான் மைறேயார்க் ககர ங் ேகா ெகாள்ள 
        வி த்தான் கட ளர் ைசெசய் தான்விைரத் தாமைரப்ெபண் 
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        ண த்தான் னபயன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        ெல த்தான் மகைவ யியம்பாண ரார்ப்ப விைறயவேன.  (449) 
 
    பாணன் வாயில் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் வி த்த தாகவந்த பாணன் தைலவிக்குச் சமாதானஞ் சாற் தல். 
 
        வாயிற் றமன்னர் ேகா யர் ேசவிக்கு மன்பதநின் 
        ேகாயிற் றநிற்ப ேதாவணங் ேககுைடக் கீ லைகத் 
        தாயிற் ரக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பி 
        லாயிற் கழ்ந்த  ேயனிரந் ேதன் னி வாறினிேய.  (450) 
 
    தைலவிபாணைன ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        காணா  கனனஞ் ெச ம்வாயிற் ேக ன் காிக்கும்பேம 
        ேகாணா  நீட் னர் ேபாலவந் தாய்குட காவிாிவாய்ச் 
        ேசாணாடன் சங்கம ராச குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        பாணாெவன் ன்னர்நில் லா ெசல் வாயப் பரத்ைத ன்ேன.  (451) 
 
    தைலவி பாணைன னிதல். 
 
    (இ-ள்.) ம க்கப்பட்ட பாணைன மீண் ந் தைலவி ேச யர் ன்னிைலயிற் 
ேகாபித்தல். 
 
        ெதன்பான் னிவ னிைசயத னாற்சிைல ேயகைரத்தா 
        ெனன்பா ரைதயின்  ேசாதிப்ப ேமாவியற் பாவலைர 
        யன்பால் வளர்க்குங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகயன்னீர் 
        நன்பாணற் கும்மிைச ைணக்குங் கன்மைழ நாம்ெபாழிந்ேத.  (452) 
 
    தைலவி னிந்தைம பாணன் தைலவற் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி ேகாபித்தைதப் பாணன் தைலவ க்குச் ெசால் தல் 
 
        விைரேயந்  தாரண்ண ேலெயன்ெசால் ேவன்விாி காவிாிப் ந் 
        திைரேயந்  ேகாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெபாற் ெசங்ைகயினால் 
        வைரேயந்த வன்  ெபாழிந்தகன் மாாி  மா க்குன்ேப 
        ைரேயந்த வின்  ெபாழிந்தகன் மாாி  ேமாாிரண்ேட.  (453) 
 
    இ ம . 
 
        வாழா திபனம் றந்ைதக் குேலாத் ங்க மன்குலத்ேதான் 
        சூழாழி ெயான்ைற யைணகட்  னானந்தச் சூழைணேபாற் 
        றழா ன் ேபைரெயம் மன்னா தமிய ென த்தளேவ 
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        ேயழாழி ங்கட்ட லாெமம் பிராட்  ெயறிந்தகல்ேல.  (454) 
 
    பா னி வாயில் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவியிடத் ப் பா ம்ெபண் தைலவ க்காகத்  ெசால் தல். 
 
        மாைல ெயாத்த குேலாத் ங்க ேசாழன் காரணங்ேக 
        ேதமாைலப் பா னி ெயான்றிரந் ேத ங்கள் ெசல்வர்வந்தா 
        லாமாைல யந்திறந் தன்பா ெலதிர்ெகாள்வ தன்றி ல்ைல 
        மாமாைல ெயய்தின ெரய்தார் விழி த்  மாைலகேள.  (455) 
 
    பா னி வாயின் ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பா ம் ெபண் ைடய ைதத் தைலவி ம த் க்கூ தல். 
 
        கண் ங் க ைணக் குேலாத் ங்க ேசாழனன் னாட் ல்வஞ்சம் 
        பண் ம் பரத்ைதயர் ேசாியிற் பா னி பா னிப்ேபா 
        ண் ங் க  ம த  நாண  ெமாண்க ம்  
        மண் ம் பசும்ெபான்  ெமான்றாக ெவண்ணிய மன்னவர்க்ேக.  (456) 
 
    கூத்தர் வாயில் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) ேகா யர்  ெசால் தல். ேகா யர் - கூத்தா கின்றவர். 
 
        மாேத ைனத் தி ேகா யர் யாமன்னர் பான் னிவிப் 
        ேபாேத விடவ  ேயமிரந் ேதம் க ழாபரணங் 
        காேத ைனந்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        சீேதவி யாற்றில ேளாராைத மாதவன் ேசர்ந்ததற்ேக.  (457) 
 
    கூத்தர் வாயின் ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ேகா யர் ைதத் தைலவி ம த் க் கூ தல். 
 
        ேதாடலர் ேசாைல றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பி 
        டல தா ந் திறமிரந் தீ ம்ைம நான் கத்ேதா 
        னாடைல ேயெசயச் ெசய்தன ேனாவகன் றாைரெயல்லாங் 
        கூடைல ேயெசயச் ெசய்தன ேனாெசா ங் ேகா யேர.  (458) 
 
    காமக்கிழத்தி வாயில் ேவண்டல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி.ஈண் க்காமக்கிழத்திெயன்ற , பாங்கிைய. 
 
        ன்ேபாத வந்  கழ்ந்ேதார்க் ெகலா கி ேல ெமன்னப் 
        ெபான்ேபாத நல்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        யன்ேபார் ெவ த்தன ராயி  மா ந் திறனறியா 
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        ெவன்ேபா ெலளிையெகால் ேலாவா  வாய்கண் ணிைணச்சிவப்ேப.  (459) 
 
    தைலவி காமக்கிழத்திதன்ேனா ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பரத்ைதயைரச் ேசர்ந்  தன்ைன ெவ த் தைமையத் தைலவி 
பாங்கிெயா  வ ந்திக் கூ தல். 
 
        சாந்த  மாத்தி மர மண் ணாைல ந் தண்க ம் ம் 
        ேபாந்தெதரர் ேவழ மறிமா  ேமன ம் மடந்ைத 
        காந்த றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ேனந்த க் ெகங்ைக  மியா மின் ேனயினி ெயன்ெசய்வேத.  (460) 
 
    இைறேயான் வி ந்ெதா  வந் ழிப் ெபா த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் வி ந்தின டன் வந்த இடத் த் தைலவி தைலவன் குற்றத்ைதச் 
சகித்தல். 
 
        அந்தா மைரக்கண் க ழ்ந்தா தன் த் த ம்பிநின்  
        ெநாந்தாண் மனங்கனி வாய் த் தாடமிழ் ற்கவிக்கு 
        நந்தா மி ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழனன் னாட் ைறவர் 
        வந்தார் வி ந்ெதா ெடனமைறத் தாள்கண் மைழயணங்ேக.  (461) 
 
    வி ந்ெதா  வந் ழிப் ெபா த்தல்கண் ைறேயான் மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        ெபா ந்தா னி ந் தணியாக்கண் ணீ ம் லர்ந்த ன்ப 
        ம ந்தாகி வந்ெதைம வாழ்வித்த தான்மலர்க் ேகாகனைகக் 
        க ந்தா வமிர்தங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பில் 
        வி ந்தான் ம ைம ண் ன்பெமன் பாாிம்ைம ேமவியேத.  (462) 
 
    இைறமகள் வி ந் கண் ெடாளித்த டல் ெவளிப்படல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி வி ந்தினைரக்கண்  மைறத்த டல் ெவளிப்ப தல். 
 
        ஏறிய ேதார்ெவயி லாற்சுரங் காய்ந்த விளநிலவா 
        லாறிய தீப்பின்  ண்ட  ேபால ம் பாவலவர் 
        கூறிய கீர்த்திக் குேலாத் ங்கன் ேகாழியிற் ேகாைதக்ெகன்ேனா 
        சீறிய பார்ைவ சிவந்தன நீ ம்பின் சிந்தினேவ.  (463) 
 
    வி ந் கண் ெடாளித்த டல் ெவளிப்பட ேனாக்கிச் சீேறெலன்றவள் சீற  
வணங்கல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
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        நல்லார் வி ந்தின் மறந்தீர் தி ம்ப  நான் ன்ெசய்த 
        ெபால்லா ைமையநிைனந் தீெரன்ெசய் ேவன் தி தாப்பகைல 
        யல்லாக்கு மாழிக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகயன்னீ 
        ெரல்லாக் குைற ம் ெபா ம்பணிந் ேத ம் மிைணய ேய.  (464) 
 
    இஃெதங்ைகயர் காணி னன்றன் ெறன்றல். 
 
    (இ-ள்) என் தங்ைகமாராகிய பரத்ைதயர் கண்டால் நீர்ெசய்த பணி  குற்றமாெமன்  
தைலவ க்குத் தைலவி கூ தல். 
 
        ேகாளா ம வலர் கூற்றங் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ேறாளார ெவன்னன்பி னாற்பணிந் தீர்ெதா  நீ லைக 
        யாளாநிற் கின்ற வரேசகண் டா ம தாகெமங்ைக 
        தாளால் வ ந் ெமன் றஞ்சுகின் ேறென ந் தாள்வி த்ேத.  (465) 
 
    அங்கவர் யாைர  மறிேய ெனன்றல். 
 
    (இ-ள்) அப்பரத்ைதயர் யாைர ந் ெதாிேயெனன்  தைலவன் தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        வ தியர் ேசரர் திைறதர ேவவன் சிைறையவி த் 
        த யர் மாற் ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகயனனீர் 
        ெதா தி  ேபா  ைமநிைனப் ேபனன்றிச் சூழ்மைனவா 
        ெய திய பாைவையப் பாைவெயன் ேனன் குற்ற ெமய் ெமன்ேற. (466) 
 
    இ ம . 
 
        நான்கா த ெனான்  ெசால் கின் ேறன ந் ேத ண்டவாய் 
        தீங்கான ேவம் ண்  ேமாவணங் ேகேசரர் பாண் யர்தம் 
        மாங்காரந் தீர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பி 
        னீங்கா  மா ண்ட ெநஞ்ேச யி ம் ண்ட நீெராக்குேம.  (467). 
 
    காமக்கிழத்திையக் கண்டைம பகர்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி அப்பரத்ைதமாைரப் பார்த்தைதத் தைலவ க்குக் கூ தல். 
 
        காமாாிக் கன்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ேகாமானின் ேசைய ெயா த்திகண் டாள்குலச் ேசய்வ ெகன் 
        ேறமா சலக்ெகாங்ைக மீதைணத் தாளன்ைன யா ெமன்றா 
        ளாமா ன் ைமந்தெனன் ேறன்கவிழ்ந் தாண் க மாரவேள.  (468) 
 
    தாமக் குழ ையப் பாங்கி தணித்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவி ேகாபத்ைதப்,பாங்கிதணித்தல். 
 
        நன்ேனமி காக்குங் குமார குேலாத் ங்க னாைகெவற்பின் 
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        மின்ேன யிைறவ ாிைறஞ்ச  ேமவிழி நீெராழியாய் 
        தன்ேனய நாயகன் மண்ேண யத் த் தழீஇயகுற்றம் 
        ெபான்ேன ெபா த்தில ேளாெபா ப் பார்கற்பின் ைவயேர.  (469) 
 
    தைலவி ட றணியா ளாதல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி அங்ஙனந் தணித் ந தைலவி டல் தனியாளாதல். 
 
        ேசாியர் ேகள்வைர யாமார் பிளக்கத் தி ம்பியின்னங் 
        காாியம் யா  நமக்குெநஞ் ேசகங்கங் ேகா ெதாடர் 
        கூாிய ேவற்ைகக் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லா யிர் தா  டல்யா  ெமன்ைகெமய் யாய்விட்டேத.  (470) 
 
    தைலமக டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவி டல் தணியாைமையக் கண்  தைலவன் ஊ தல். 
 
        ேசய்மா  மண்ண றந்ைதக் குேலாத் ங்க ெசன்னிெவற்பி 
        லாய்மார் யி  மறிந்திைட யீ  மகன் ெவய்ய 
        ேபய்மா  ெகாள்  மிராக்குறி ேபாந் நம் ேபரன்பினாற் 
        ேறாய்மா திவளல்ல மற்ெறா  மாைதத் ெதா தனேம.  (471) 
 
    அணிவைளப் பாங்கி யன்பிைல ெகா ைய ெயன் றிணர்த்தார் மார்பைன யிகழ்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவைன அன்பில்லாய் நீ ெகா யவெனன்றிகழ்ந்  கூ தல். 
 
        அம்பார் ெப ங்கட் பரத்ைதயர் காதைல யாதாித்தீ 
        ெரம்பா யல்குற்ற ெமன்ெசால்  ெர  ேநமிெய ங் 
        ெகாம்பாற் றிய யக் கிள்ளி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        றம்பாற் குைறயறி யாரறி வார்பிறர் தங்குைறேய.  (472) 
 
    ெவள்ளணி யணிந் வி த்தல் தல் அணிவைளப்பாங்கி யன்பிைல 
ெகா ையெயன் றிணர்த்தார் மார்பைன யிகழ்தலீறாகிய இவ் இ பத்ெதான்ப  

ைறக ம் உணர்த்த ணரா டற்குாியன. 
 
    ஆயிைழ ைமந்த  மாற்றாைம ம் வாயிலாக வரெவதிர் ேகாடல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் பரத்ைதயர் ேசாிக்குத் ேதாின் ேமேலறிப்ேபாம்ேபா  
ெதாிந்ெத த்த ஆபரணங்கைள யணிந்த தல்வ ெனதிேர நிற்ப அப் தல்வைனத் 
த வி ெய த் க்ெகாண்  தைலவனாற்றாைம டன் வந்த இடத் ப் தல்வ ந் 
தைலவனாற்றாைம ந் தாகத் தைலவி தைலவைன ெயதிர்ெகாள்ளல். 
 
        ெவள்ைளக் கவிைகக் குமார குேலாத் ங்க ேவந்தன்ெவற்பிற் 
        ெகாள்ைளத் தமதளி ட்டா மைரயிற் கு ெகாள ம் 
        பிள்ைளக் களி  யமைல ேயற ம் ேபாிைசயின் 
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        வள்ளற் றைலவர்வந் தாெரதிர் ேபா ம் வழிெநஞ்சேம.  (473) 
 
    மணந் ழி மகிழ்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தைலவிையப் ணர்ந்த இடத்  மகிழ்தல். 
 
        மணந்தாண் மணந்த ெபா தறிந் ேதன்பின் மனமயங்கக் 
        குணந்தான் ெச ங்குறி யாதறி ேயன்மலர்க் ேகாகனைக 
        ணர்ந்தா னபயன் குேலாத் ங்க ேசாழன் காரைனயா 
        டணந்தா டணந்தபின் யானறி்ந் ேதன்ெமய்த் த ம்பிைனேய.  (474) 
 
    மணந்தவன் ேபாயபின் வந்த பாங்கிேயா ணங்கிய ைமந்தைன யினிதிற் கழ்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        ஏேரா  ைச வண்டார்ப்பச் ெசல்வ ெம மதத்திற் 
        சூேரா  ெதவ்ெவன்  வாழிமின் ேனைக ெதாழாதமன்னர் 
        ேபாேராட *ேவாட் ங் குேலாத் ங்க ேசாழன் காாிைறவர் 
        ேதேரா  மாைவத் தி ப் ெமன் காதற் சி களிேற.  (475) 
 
    தைலவி தைலவைனப் கழ்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        இன்ப ங் கண்மணி ம்மாவி காய ம் யா மின்னார்க் 
        கன்பைர விட் ைல ெயன்ைகெபாய் ேயாவகன் பாைரெயா  
        நன்பதம் ைவத்த றந்ைதக் குேலாத் ங்க னாட்ெடன  
        ன்ப ெமாழித்தவர் யாேரா வவர்நந் ெதா ந்ெதய்வேம.  (476) 
 
    சிைல தற் பாங்கி தைலவிையப் கழ்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி, 
 
        ேதன்மீ ெத ங்குழற் ேசாியர் தியிற் ெசல் ஞ் ெசல்வர் 
        கான்மீ திைறஞ்சுநின் கற்பிைன ேநாக்கிற் கடலடங்கக் 
        ேகான்மீெதான் ேற ங் குேலாத் ங்கன் ேகாழியிற் ெகாம்பைனயாய் 
        வான்மீ த ந்ததி மண்மீ  நீயன்றி மற்றிைலேய.  (477) 
 
    --------- 
    * ெவட் ெமன் ம் பாடம். 
 
    ஆயிைழ ைமந்த  மாற்றாைம ம் வாயில்களாக வரெவதிர் ேகாடல் தல் 
சிைல தற் பாங்கி தைலவைனப் கழ்தலீறாகிய இவ்ைவந்  ைறக ம் ேமற்கூறிய 
வி வைக டல்கேளா  ேசர்ந்  பரத்ைதயிற் பிாிவின் விாியாெமன்க; எனேவ யிம் 
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ப்பத்  நான்கு ைறக ம் வாயில் ேவண்டல் வாயின்ம த்தல் வாயிேனர்வித்தல் 
வாயிேனர்தல் என் ம் நான்கு வைகக்குேமற்ற ெபற்றியறிந்  த் க் ெகாள்க. 
 
    28 - பரத்ைதயிற் பிாி  ற்றிற் . 
    ------------ 
 
    இ பத்ெதான்பதாவ . - ஓதற்பிாி . 
 
    அஃதாவ  - தைலவன் கல்வி காரணமாகப் பிாிதல். தைலவன் 
தைலவிையெயய்தியி ந் ம் ஓதற்குப் பிாி குைறபா டாகாேதாெவனின்? ஆகா , 
என்ைன? லைமநிரம்பாமலக்குைறதீர்ப்பான் ஓதற்குப் பிாிதலன் . பண்ேடகுரவராற் 
கற்பிக்கப்பட் , அறம்ெபா ள் இன்பம்  த ய ல்கெளல்லாங் கற்றான் 
பரேதயத்  அைவ வல்லா ளெரனிற்ெசன்  தன்னறிைவ ேமற்ப த்திக் காட்டற் 
ெகன்க. இவ்ேவாதற்பிாி  த ய எல்லாப் பிாி க ம் - பிாிவறி த்தல் 
பிாி டன்படாைம பிாி டன்ப த்தல் பிாி டன்ப தல் பிாி ழிக் கலங்கல் வன் ைற 
வன்ெபாைற வ வழிக்கலங்கல் வந் ழிமகிழ்ச்சி என ெவான்ப  வைகப்ப ம். 
ஆங்காங்குக்காண்க. 
 
    தைலவன் பாங்கிக் ேகாதற் பிாி ைரத்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        பின்ேபா யினன் கண்ணன் நள்ளி ட் ேபாெத  ெபண்மைனக்ேக 
        யன்ேபா  ெசன் றாெனம் பிரா  மலர்க்கமலப் 
        ெபான்ேபா  மார்பன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        மின்ேபா டங்கிைட யாேயாதி னார்க்கன்றி ேவெறவர்க்ேக.  (478) 
 
    பாங்கி ேயாதற்பிாி  ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ஓ  வதற்கண்ண ேலபிாிந் தாெலாண் மயிைலெயன்  
        மா  ப த்தினர் ேபாேலாதி வா ம் வ ந்தமிைழக் 
        ேகா  பிாித்ெதறி ேகாமான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        றீ  படக்ெகா  யாவிெசன் றா ந் தி ப் ைகக்ேக.  (479) 
 
    ஓதற்குப் பிாிந்தைம பாங்கி தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ஓதற்குப் பிாிந்  ெசன்றைதப் பாங்கி தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        எாிேயா குளிர்ந்த  நீேரா ெவதிர்ந்ததன் ேற ட ல் 
        விாிேயா  ேமார்பிள்ைள யாைனக்ெகன் ேறாெவகுண் ேடம ைரக் 
        காிேயாட ெவன்ற குேலாத் க்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பில் 
        வாிேயா டாிக்கண்ணி ேயாதச்ெசன் றா ன் ம ண ேம.  (480) 
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    ஓதற்குப் பிாிந் ழி தைலவி கார்ப்ப வங் கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் ஓதற்குப் பிாிந்தவிடத் க் கார்காலம் வர அ கண்  தைலவி 
வ ந் தல். 
 
        அங்ேக யறிந் ள பாைவயன் பாக வைணந்தமன்ன 
        ாிங்ேக ெயைமமறந் ேதாவந்தி லாெரறி யாழிைய ன் 
        கங்ேக வகுத்த குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெகாங்ேக கமழ்குழ லாய்மைழ நா ங் குளி ங்கண்ேட.  (481) 
 
    ஓதற்குப் பிாிந் ழித் தைலவி பனிப்ப வங்கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        தனிக்கா ல ெமன் றங்காத கண் ந் தளர் மிந்தப் 
        பனிக்கா ல ம்வந் ம் வந்தில ேரபர ேவந்தர்க்ெகல்லாந் 
        னிக்கால னன்ன றந்ைதக் குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பி 
        னினிக்கால ெமவ்வண்ண ேமெதண்ண ேமாதவங் ேககின்றேத.  (482) 
 
    ஓதற்குப்பிாிந்த தைலவன் மீண்டைம தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ஓதற்குப்பிாிந்த தைலவன் வந்தைமையப் பாங்கி தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        மாலாழி ண்  வ ேமகங் கண் நின் மன்னர்மின்ேன 
        லாழி ண் ன்  மீண்டனர் காண்ப  ற்ப ெசங் 
        ேகாலா லளிக்குங் குமார குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        ேலாலா ரண ணர்ந் தார் ண்ப ேராெபண் யிர்ப்பழிேய.  (483) 
 
    29. ஓதற்பிாி  ற்றிற்  
    __________ 
 
    ப்பதாவ .-காவற்பிாி . 
 
    அஃதாவ  நா காத்தற்குப் பிாி ம் பிாி . அங்ஙனமாயின் தைலவன் நாட்ைட 
ந த ங் ைகக்ெகாள்வ ம் உளராக, அைவதீர்க்கச் ெசல்வானாயின் வ யிலனாதல் 
ேவண் ெமனின்? அற்றன் , நாட்டகத்தினின்  நகரத் வந்  குைறெசால்ல மாட்டாத 

த்ேதா ம் ெபண் ம் கூன ம் கு ட ம் பிணி ைடயா மாகிய இத்ெதாடக்கார் 
ைறப்பா  ேகட் த் தி த் தல் காரணமாக ம் வளனில்வழி வளந்ேதாற்  

வித்தற்கும் ஆலயம் அறச்சாைல த யவற்ைற யாராய்தற்கும் உயிர்கள் தாையக் 
கண் ன் தல்ேபால் தன்னாற் காக்கப்பட்ட அவ் யிர்கள் தன்ைனக்கண் ன் 

றத்தன்  காட் தற்கு ெமன்க. 
 
    தைலவன் காவற்பிாி  ேதாழிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தன்னா  காத்தற்குப் பிாிதைலப் பாங்கிக்குக் கூ தல். 
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        மண் யிர் காத்  வ ேவன் வ மத் ைண ங்கள் 
        ெபண் யிர் காத்திங் க கி ப் பாய்ெப ம் ேபய் ைலயின் 
        கண் யிர் வாங்குங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ெலண் யிர் காப்பவற் குன் யிர் ேவறல்ல ெவன்றணங்ேக.  (484) 
 
    ேதாழி காவற்பிாி டன்படாைம. 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        ைகவா ளபிமன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பின் 
        ெமாய்வா ளாியன்ன மன்னவ ேர ழங் காழிநிலத் 
        ெதய்வாளிக் கள்ள றாதறங் காக்கெவன் ேறகுகின்றீ 
        ைரவாளிக் கள்ள ாிவைள ற் றாற் க லார்ெசால் ேம.  (485) 
 
    ேதாழிையக் காவற் பிாி டன்ப த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் காவற் பிாி க்குப் பாங்கிையச் சம்மதிக்கச் ெசய்தல். 
 
        எண்மா திரந்ெதா ங் ேகாழிக் குேலாத் ங்க ெனண்ணலர்ேபா 
        ண்மா  ைநவ  ேதற் ெகற் கா ங்கண் மாதிரண்  
        கண்மா மைழெயாழி ந்திறம் யானறங் காத் டேன 
        விண்மா மைழெபாழி ங்கால மீ வன் ெமல் யேல.  (486) 
 
    தைலவிக்குத் ேதாழி காவற் பிாி ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் காவற் பிாி  ேதாழி தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        விண்காப்  வாசவ ேனழ்கடற் காப்பந்த ெமய்வ ணன் 
        மண்காப்  நம்மண்ண லாத  னால்வ ம் பாவலவர் 
        கண்காப் பைனய குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெபண்காப் ந் தான்ெசய் ங் காப்ெபன்  ேபாயினர் ெபண்ணணங்ேக  (487) 
 
    காவற்குப் பிாிந் ழித் தைலவி கார்காலங் கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் நா காவ க்குப் பிாிந்த இடத் க் கார் காலங்கண்  தைலவி 
வ ந் தல். 
 
        ைமவா னிறம்ெவண் ணிறமாய்க் குளிர்பனி வாாிெபய்  
        மிவ்வாைட யங்கில்ைல ேயாெதய்வ ேமமைழ ேய ெமட் ங் 
        ைகவா ரணநங் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        ய்வாெளவ் வா  பிாிந்தெபண் பாவிெயன் ேறார்ந்திலேர.  (488) 
 
    தைலவன் மீண்டைம பாங்கி தைலவிக் குணர்த்தல். 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
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        ைநயா ெதாழியணங் ேகயறங் காக்க நயந் ெசன்றார் 
        ெமய்யாநின் னாவி ங் காக்கவந் தார்ெவங் கடாமைழபாய் 
        ைகயாைன மன்னன் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பிற் 
        ெபாய்யார் ெபாிய லக  ழி ம் ெபாய்க்கி ேம.  (489) 
 
    30 - காவற் பிாி  ற்றிற் . 
    ---------------- 
 
    ப்பத்ெதான்றாவ  - திற்பிாி  
 
    அஃதாவ  - இரண்டரசர் தம்மிற் ெபா கின்றவிடத்  அவைரச் சமாதானஞ் 
ெசய்வித்தற்குப் பிாி ம் பிாி . அரசைரச் சமாதானஞ் ெசய்வித்தற்குப் பிாி ம் 
பிாிெவனின், வராவார் பிறர்க்குப் பணிெசய்  வாழ்வார்; அவெராப்பில்லா ராவா 
ெரன்பெதன்ைனெயனின்? இரண்டரச ம் நாைளப் ெபா ேவாெமன்  

ரண்ெகாண் ந்த நிைலைமக்கண் தான ளரசனாத ன் மக்க ம் விலங்குக ம் 
பலபடல் சகியா  இப்ேபாைர ெயாழிப்ேபெனன் , இ வைர  மிரந்  சமாதானஞ் 
ெசய்வித்தலாெலன்க. அன்றி, ேதவ  மசுர ம் ெபா தகாலத் த் ேதவைர  மசுரைர  
மிைகெசய்தாைர யாெனா ப்பெலன்  பாண் யன் மாகீர்த்தி சமாதானஞ் 
ெசய்வித்த ேபால இவைர  மிைக ெசய்தாைர ெயா ப்பெலன்  தாகச் 
ெசல் தெலன்ற ெமான் . 
 
    தைலவன் பாங்கி டன் திற் பிாி ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) இரண்டரசர்ெபா ட் த் க்குச் ெசல் தல் தைலவன் பாங்கிக்குக் 
கூ தல். 
 
        அாி  ெசன்றனன் பாரதப் ேபார்க்க  ேபாலவியான் 
        ாி  தினிற்பிாி ேவாதணங் ேக னல் சூழிலங்ைகக் 
        ெகாி  விட்ட குேலாத் ங்கன் ேகாழி யிடத்தில்வண்  
        ெபாி ம் ங்குழ லாற் ய லா ம் ெபண்ெகா க்ேக  (490) 
 
    திற் பிாி  பாங்கி ம த்தல். 
 
    (இ-ள்.) பாங்கி தைலவிையப் பிாிந்  க்குச் ெசல் ந் தைலவைனத் த த்தல். 
 
        ேகா ய வார்சிைலக் ைகயான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பி 
        லா ய ேபார்ப்பைக தீரச்ெசல் ரன்ப ேரயிவட்குச் 
        சூ ய வல ந்தாயர் வாய்ெதா ந் ற்றல  
        நீ ய ேவளல ம்பைக யாக நிைனத்தி ேர  (491) 
 
    தைலவன் பாங்கிையத் திற் பிாி டன்ப த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
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        யாேன யி மன்னர் ேபா ம் ெபாராம ைடவிலக்கக் 
        காேன நடப்பன்மின் ேனயியம் பாய்கடற் காசினிக்குக் 
        ேகாேன ெயனவந்த கிள்ளி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பின் 
        மாேன ங் கண்ணிக்கு ன்பனிக் காலம் வ வெனன்ேற  (492) 
 
    தைலவிக்குத் திற்பிாி  ேதாழி ணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவன் தின்ெபா ட் ப் பிாிதைலப் பாங்கி தைலவிக்குக் கூ தல். 
 
        மாேலா  ேமா  மி மன்னர் ேபாைர மறிப்பமன்னர் 
        காேலா  ேதெரா ந் ெசன் றார்களி ேறாலெமன்ன 
        வாேலாபந் தீர்த்த குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பின் 
        ேமேலா ாி வர் ெபாரப்ேபா ந்  விலக்குவேர.  (493) 
 
    திற் பிாிந் ழித் தைலவி ன்பனிப்ப வங்கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        மலர்வாய கஞ்சம் பிாிந்ேதன் மலர் கக் கஞ்செமாப்பாப் 
        லவர் ணங்கிய ன்பனி நா ம் கெழ த் ப் 
        பலர்வா  ேமத் ங் குேலாத் ங்கன் ேகாழியின் பாலவிைனேய 
        னலர்வா யிைனவெதண் ணாாின்னந் க் ககன்றவேர.  (494) 
 
    திற் பிாிந்த தைலவன் மீண்டைம ேதாழி தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        எ ந் ைத ன்பனித் வைல ச விைளத்திைளத் ன் 
        ன ந்  யிர்ப்ைப யடக்குவ தாயன்  பாண்டவர்க்குத் 
        ெதா ந்  ைரத்த குமார குேலாத் ங்க ேசாழன்ெவற்பிற் 
        ெச ந்  ற்றி யணங்ேக யிைறவர் தி ம்பினேர.  (495) 
 
 
    31- திற் பிாி  ற்றிற் . 
    ------------- 
 
    ப்பத்திரண்டாவ  - ைணவயிற் பிாி . 
 
    அஃதாவ  - நட்பாகிய அரச க்குப் பைகயரச ாிைட ற்ற வழி, அ  தீர்த்தற்குத் 
தைலவன் ைணயாகப் பிாிதல். தன் ைழயாிெலா வைனப் பைடகூட் ச் 
ெசல்லவிடா  தான் ேபாதல் ேவண் ெமன்ப ெதன்ைனெயனின்? நட்  மிைகயால் 
தாேன யவனாயி த்த ன் அவன் க மந் தன் க மமாக ெவண்ணி விைரவிென ந்  
அப்பைக தீர்க்கத் தாேன ேபானாெனனக்ெகாள்க. 
 
    தைலவன் பாசைறப் பிாி  பாங்கிக் குணர்த்தல். 
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    (இ-ள்.) தைலவன் அரசர்க்குத் ைணயாகப் பைட ட் க்குப் பிாிந்  ேபாதைலப் 
பாங்கிக்குக் கூ தல். 
 
        *நார்த் ைண ேவந்தர்தம் ேமற்பைட கூட் நண் ணார்மைலக்கும் 
        ேபார்த் ைண யாகவி யான்ெச  மா  யமிரண் ந் 
        தார்த் ைண ேம  வைனயான் குேலாத் ங்கன் றஞ்ைசெவற்பில் 
        வார்த் ைண மா ைல யாட்குைர யாயின்  வா தேல.  (496) 
 
    தைலவன் பாசைறப் பிாி  பாங்கி டன்படாைம. 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
 
        மன்னாந் ைணக்குத வச்ெச  ர்மதன் ேபார்க்கஞ்சுெமம் 
        மின்னாந் ைணக்குற விப்பனி ேயாவிைரத் தாமைரயிற் 
        ெபான்னாந் ைணவன் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ெயன்னாந் ைணவர் பழிகாப்  நீதி யியற்ைக ேம.  (497) 
 
    உதவியிற் பிாி  பாங்கிைய டன்ப த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவ தவியாகப் பாசைறக்குப் பிாி ம் பிாி க்குப் பாங்கிையச் 
சம்மதிக்கச் ெசய்தல். 
 
        அழியாத நன்ைமப் கழ்ேவண்  நண்பினர்க் காகச்ெசல்வன் 
        பழியா வ ெகாள்வ ேனாவணங் ேகபசுந் ேதன வி 
        ெபாழியார மாைலக் குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவாய் 
        ெமாழியாய் தி ம் வர் பின்பனி நாெளன்  ெமாய்குழற்ேக.  (498) 
 
    உதவிக்குப் பிாிந்தைம பாங்கி தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        கண்பான லன்னமின் ேனமதன் ேபார்வ ங் காலத்திங்கும் 
        பண்பா தவ வ வெமன் றார்பணிந் ேதத்தினர்க்கு 
        மண்பா லளிக்கு றந்ைதக் குேலாத் ங்க மன்னன்ெவற்பி 
        னண்பாளர் ேபார்க்கு தவச்ெசன் றாாின்  நாயகேர  (499) 
 
    உதவிக்குப் பிாிந் ழித் தைலவி பின்பனிப் ப வங்கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        ேதர்வாய் பாிதிைய ள்ேள வி ங்கிச்ெசந் தீப் ங்கும் 
        ேவர்வா யழிக்குமிப் பின்பனிக் காலம் ெவகுண் ள்ளின் 
        கூர்வாய் பிளந்தன்  ெவன்ேறான் குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பிற் 
        ேபார்வா தவச்ெசன் றார்வந்தி லாாின்னம் ைவயேர.  (500) 
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    தைலவன் பாசைறப் லம்பல் 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தைலவிையப் பிாிந்த வ த்தஞ் சகியாமற்பைட ட் ந்  

ன் தல். 
 
        ன்ேன தவழிள வாைடயி னான் ன் யங்கு ய 
        ெமன்ேனயிப் பாசைற ெவம்பின ேவெல  பார்க்குெமா  
        மன்ேனெய ஞ் ெசன்னிேகாழிக் குேலாத் ங்கன் மால்வைரவாய் 
        மின்ேனநின் ெறன்ப ம் பின்பனிக் காலந்தன் ெமய்குளிர்ந்ேத.  (501) 
 
    மீ ந் தைலவன் மின்பதி ேசய்த்ெதன ெம தல். 
 
    (இ-ள்) பாசைறைய விட் வ ந் தைலவன் தைலவியி ந்த நகரந் 

ரமாயி க்கிறெதன்  பாகெனா  வ ந்திச் ெசால் தல். 
 
        ம ந் ஞ் ெசால்  தனிைவகு ர்க்கிற்ைற ைவகல்ெசல்லத் 
        தி ந் ந் ேதர்ப்பாி ெசல்லாி ேதாதி ந் தாவரசர் 
        ெபா ந் ர் கவர்ந்த குேலாத் ங்க ேசாழன் கார்வைரவா 
        ய ந் ர மாய்விட்ட தாவல வாவிவ் வழற்சுரேம.  (502) 
 
    மீ ந் தைலவைனப் பாங்க னாற்றல். 
 
    (இ-ள்.) தி ம்பிவ ந் தைலவைனப் பாங்கன் சீக்கிரந் ேதர் ெச த் ேவெனன்  
கூறிக் கவைல தணித்தல். 
 
        மஞ்ேசெதற் ேகா  ெந வானிற் பின்பனி வாரல்கண்  
        பஞ்ேச ரமளி ஞ் சாதநின் பாைவ ன் பற்றலர்க்கு 
        நஞ்ேச யைனய றந்ைதக் குேலாத் ங்க னாட் ன  
        ெநஞ்ேசகு ன்னாித் ேதேரகக் காண்  ெந ந்தைகேய.  (503) 
 
    உ ெவளிக் காண்டல். 
 
    (இ-ள்.) தைலவ னிைடவழியில் தைலவி வ வம்ேபாலத் ேதான் மவைறக் 
கா தல். 
 
        கா ம் பிைற ஞ் சிைல ங் குமிழம் கமல ந் 
        நீ ஞ் சுற ங் கு த ங் ேகாங்க  ேநரரச 
        ரா ம் பணி ங் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகமின் ந் 
        ேத ங் கத ந் ேதமாந் தளி ந் திைசெயங்குேம.  (504) 
 
    உதவியிற் பிாிந்த தைலவன் மீண்டைம பாங்கி தைலவிக்குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்.) ெவளி. 
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        நீ  ம ணர் வரெவண்ணி வாடைல ேநாிைழயா 
        யா  மமர் ற்றி மீண்டனர் காணம ரார்க்கமரர் 
        நா  ெகா த்த குமார குேலாத் ங்க னாட் னின்ைக 
        ேயா ம் வைளக்கு கவைள ேதர் ன் ெபா வைளேய.  (505) 
 
    32- ைணவயிற் பிாி  ற்றிற் . 
    ____________ 
 
    ப்பத்  ன்றாவ .-ெபா ள்வயிற் பிாி . 
 
    அஃதாவ  – ெபா ளீட் தல் காரணமாகப் பிாி ம் பிாி . ஆயின், ன் 
ெபா ளிலனாம். ஆகேவ, "எள் நர்ப் பணித்த  மிரந்ேதார்க் கீத , நள் நர் 
நாட்ட  நயவாெரா த்த ம்" என்  மிைவெயல்லாம் ெபா ட் குைறபா ைடயார்க்கு 
நிகழாைமயின், இக்குைறபாெடல்லா ைடயனாம்; அைவ ைடயன ெதாப்பின்ைம 
ெயன்ைனேயாெவனின்? ெபா ளில்லாதவனாய்ப் பிாி ெமன்பதன் . 
தன் குரவராற் பைடக்கப்பட்ட பல ேவ  வைகப்பட்ட 
ெபா ள்கெளல்லாவற்ைற ங் ெகாண்  பயன் ய்ப்ப  ஆண்ைமத் தன்ைம யன்ெற 
    னத் தன  தாளாற்றலாற் பைடத்த ெபா ள்ெகாண்  வழங்கி வாழ்தற் 
ெபா ட்ெடன்க; இஃதன்றித்தன  யற்சியாற் கிைடத்த ெபா ள் ெகாண்  ெசய்த 
க மங்கள் தனக்ேக பயன்ப ம் ெபா ட் மாம். 
 
    தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாி  பாங்கிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        காவார் தடக்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழன்கல் யாணிெவற்பி 
        லீவா ரறனின்பம் யா ஞ்ெசய் வாெரவ ேரா நண்ப 
        ராவார் கைலவளர்ப் பார் ரப் பார்பைக யத்தைன  
        மாவார் விழிெமாழி ைகப்ெபா  ளாெலன்  வா தற்ேக.  (506) 
 
    தைலவன் ெபா ள்வயிற் பிாி  பாங்கி தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி 
 
        கற்றார் மைறஞர் ரந்தர னாவர் கலந் க 
        ற்றார் கிைளஞ ரளேகச னாவர்தன் ெனாண் யத்தி 
        னற்றா ரணி ங் குமார குேலாத் ங்க னாைகெவற்பிற் 
        ெபாற்றா ரணிமன்னர் ெசன்றார் ெபா ட்கின்  ங்ெகா ேய.  (507) 
 
    ெபா ள்வயிற் பிாிந் ழித்தைலவி யிளேவனிற் ப வங்கண் ரங்கல். 
 
    (இ-ள்) ெவளி. 
 
        அ ளாழி யாளன் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பின் 
        ெவ ளாமிவ் ேவனிற் சி கா லழ ம்ெவவ் வாய்க்குயி  
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        மி ளாகு நஞ்சி ம் ெவய்தா ெமனக்ெகன்ப ெதண்ணிவரார் 
        ெபா ளாைச ள்ளவர்க் காரா ைச மில்ைல ங்ெகா ேய.  (508) 
 
    ெபா ள்வயிற் பிாிந் வந்த தைலவன் பாகைன வியத்தல். 
 
    (இ-ள்) ெபா ள் காரணமாகப் பிாிந்  மீண்ட தைலவன் விைரந்  ேதர்ெச த்திய 
சாரதிைய மகிழ்தல். 
 
        ெகாந்ேத கமழ்ெதாங்கற் ெசன்னி குேலாத் ங்கன் ேகாழிெவற்பில் 
        வந்ேதன் சுரத்தின் விைரந் நம் ாில் வயப் ரவி 
        நந்ேதர் வலவநின் ைகக்ேகா க் கந்த நைகப்பகேலான் 
        ெசந்ேதர் வலவன்ைகக் ேகா ெமாவ் வாெதன்ெகால் ெசப் வேத.  (509) 
 
    தைலவன் மீண்டைம பாங்கி தைலவிக் குணர்த்தல். 
 
    (இ-ள்) தைலவன் தி ம்பிவந்தைதத் பாங்கி தைலவிக்குச்ெசால்  மகிழச் ெசய்தல். 
 
        விாி ங் குழன்  ெசஞ்சாந் தணிமணி ேமகைல ஞ் 
        சாி  மணி ந் தாியணங் ேகதாி யார்சிரத்ைத 
        யாி ம் பைடக்ைகக் குேலாத் ங்க ேசாழ னளைகெவற்பிற் 
        ாி ம் ெபா ண் ற்றி மீண்டார்நின் னன்பர் ெபாலன்ெகா ேய.  (510) 
 
 
    33 ெபா ள் வயிற்பிாி  ற்றிற் . 
 

குேலாத் ங்க ேசாழன் ேகாைவ ற் ப்ெபற்ற . 
    ------------ 
 


