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கச்சியப்ப னிவர் அ ளிய 
காஞ்சிப் ராணம் - இரண்டாங் காண்டம் 

1. தி க்கண் ைதத்த படலம் ( ெசய் ள் 1-285) 
தி . த் க்குமாரசாமி அவர்கள் உைர டன் 

 
    தி ச்சிற்றம்பலம் 
    Source: 
    காஞ்சிப் ராணம் 
    தி க்ைகலாயபரம்பைரத் தி வாவ ைறயாதீனத் மஹாசந்நிதானம் 
    ல  அம்பலவாணேதசிக சுவாமிகள் கட்டைளயிட்ட ளியப  
    சித்தாந்த சரபம்- அஷ்டாவதானம் 
    ைவ-க யாணசுந்தர த யாரவர்கள் மாணவ ம் 
    ம ைரத் தமிழ்ச்சங்கத் ப் லவ ம்,ெமய்கண்டசித்தாந்த ஞானசாத்திரப் 
பிரசாரக் மாகிய 
    வண்ணக்களஞ்சியம் சி.நாக ங்க த யாரவர்களால், 
    பலபிரதி பங்கைளக்ெகாண்  பாிேசாதித்  
    ெபாியெமட் - ேவங்கடாசலஞ் ெசட் யாரவர்கள் குமாரர் ஆதி லஞ்ெசட் யாரால் 
    ெசன்ைன: கலாரத்நாகரவச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்ெபற்ற . 
    சாதரண வ - ைவகாசி- 1910 
    -------- 
 
    காஞ்சிப் ராணம் - 
        உள்ளடக்கம் 
        படலம்  ெசய் ள் 
        1. பாயிரம்  4 
        2. தி க்கண் ைதத்தபடலம்  281 (5-285) 
        3. க வாய்ப்படலம்  423 (286-709) 
        4 அந்த ேவதிப்படலம்  80 (710-790) 
        5. நகேரற் ப்படலம்  279 
        6. தீர்த்தவிேசடப்படலம்  158 
        7. பன்னி நாமப்படலம்  455 
        8. இ பத்ெதண்டளிப்படலம்  433 
        ஆகெமாத்தம் தி வி த்தங்கள்  2110 
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கச்சியப்ப னிவர் அ ளிய 
காஞ்சிப் ராணம் - இரண்டாங் காண்டம் 

1. தி க்கண் ைதத்த படலம் ( ெசய் ள் 1-285) 
 
    அறி கம் / ல் வரலா  
 
    (இந்த அறி க உைர வண்ணக்களஞ்சியம் சி.நாக ங்க த யாரவர்களால், அவர் 
1910ல் பதிப்பித்த காஞ்சிப் ராண ன் ைரயி ந்  எ க்கப்பட்ட ) 
 
    இக்காஞ்சி மஹா ே த்திர பிரபாவம் வடெமாழியில் ஸ்காந்த ராணம் சனத்குமார 
சம்ஹிைத காளிகாகண்டத்தில் தீர்த்தமான்மியத்தில் கூறப்பட் ள்ள ஐம்பத்ைதந்  
அத்யாயமாகிய பஞ்சாசத் என்கிற ம், சிவ ராணம் பிரமாண்ட ராணம் த ய 
பல ராணங்களினின் ம் திரட்டப்பட் ள்ள  அத்தியாயமாகிய சதாத்தியாயம் 
என்கிற ம் விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ள  அத்தியாயமாகிய வித்தியா கண்டத்தில் 
ேபசப்பட் ள்ள பதினான்கு அத்தியாயமாகிய காமாட்சி விலாசம் என்கிற ம் 
விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ள . இத ள் பஞ்சாசத் என்கிற ல் சிவ ர்த்தங்க ைடய 
ெகளரவ பிரபாவங்கைள ம், சதாத்தியாயம் என்கிற ல் தலம் தீர்த்தம் என்கிற 
இரண் ன் ெகளரவ பிரபாவங்கைள ம், காமாட்சிவிலாசம் என்கிற ல் 
மஹாேதவியி ைடய ெகளரவப்பிரபாவங்கைள ம் எ த் க் கூ ம். 
 
    இம் ன்ற ள் பஞ்சாசத் என்கிற ைலத் தி ைகலாய பரம்பைரத் 
தி வாவ ைற ஆதீனத் த் திராவிட மஹாபாஷ்ய கர்த்தராகிய சிவஞானேயாகிகள் 
ெதன்ெமாழியிேல காஞ்சிப் ராணம் என் ம் ெபயாினால் ெசய்த ளினார். 
சதாதியாயம் என்கிற ைல ேமற்ப  சிவஞானேயாகிகள் மாணாக்க ள்ேள சிறந்த 
கச்சியப்ப நிவரர் காஞ்சிப் ராணம் இரண்டாங் காண்டம் என் ம் ெபயாினால் 
தமிழிேல ெசய்த ளினார். காமாட்சிவிலாசம் என்கிற ல் தமிழிேல ெசய் ள் பமாகக் 
காணப்படவில்ைல. இதைன ‚ேகாளகிமட நிவாச பஞ்சசாட்சர சிவாச்சாாியார் மரபில் 
வந்தவ ம் உபயேவதாந்த பிரவர்த்தகா சாாிய ம், சிவாகம ஞானநிஷ்டாபர ம் 
தி ேவகம்பநாதர் ஜக ம் என  ஞானாசாாிய மாகிய ‚மத் த் கச்சேபச்வர 
சிவாசாாிய சுவாமிகள்கட்டைளயின்ப  காமேகாட்ட ராணம் என் ம் ெபயாினால் 
பா க்ெகாண்  வ கின்ேறன்; சீக்கிரேம கிந்  அச்சு வாகனேமறி ெவளிவரக் 
கூ ம். 
 
    இஃதன்றித் ெதன்ெமாழியில் க த் ைறக் காஞ்சிப் ராணம் என 
ஒன் ம் ,பண்ைடய காஞ்சிப் ராணம் என ஒன் ம் காணப்ப கின்றன. இவ்விரண் ம் 
ெசாற்சுைவ,ெபா ட்சுைவகளில் தனக்குத்தாேன ஒப்பானைவ.இதனாசிாியர் 
பிள்ைளயார் பாைளயம் ஆளவந்த ேதசிகராதீனத் ச் சிதம்பரேதசிகர் என் ம்,வ ர் 
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பிரதாப த யா ெரன் ம்கூ கின்றனர். இப் ராணம் இரண்ட ள் ம் 
கூறப்பட் ள்ள சாித்திரம் ேவ  என்  மயங்கேவண்டாம். த ரண்  காண்டம் 
அடங்கிய காஞ்சிப் ராணத் ள் கூறப்பட்ட சாித்திரங்கேளயாம். 
--------------------   
 
    காப்  
    க நிைலத் ைற 
 
    பகட சக்கர தற்பல பவெம ந் யாி 
    னிகட சக்கரங் கடத்தி  ெந ம் ைண விண்ேபாழ் 
    கட சக்கர வாளத்திற் சூழ்விைன க்கும் 
    விகட சக்கர தந்திெமன் மலர த் ைணேய. 
    [விகடசக்கர விநாயகர் காஞ்சி ரத் தல விநாயகர். விகடசக்கர விநாயகாின் 
இ தி வ கள் , மைலேபான்ற இ விைனைய ஒழித்  பிறப்ெபன் ம் யர்க்கடல் 
கடத்தி ம் ெதப்பம் என்ப  க த் . பக —யாைன. அசம்- அஜம், ஆ . கரம்- க ைத. 
நிகடம் – சமீபம், அணிைம. ெந ம் ைண- ெபாியெதப்பம். விண்ேபாழ் கட- 
விண்ைணப் பிளக்கின்ற அள  உயர்ந்த கட் ைன (உச்சியிைன) உைடய. 
சக்கரவாளகிாி சக்கரத்ைதப் ேபால உலகத்ைதச் சூழ்ந் ள . இ  ராணங்களில் 
ேபசப்ப ம் ஒ  மைல. இதன் உச்சி விண்ைன ம் பிளக்கும்ப யாக உயர்ந் ள் . 
விகடசக்கர விநாயகாின் மலர த் ைணகள் விண்ைண ம் பிளக்கும் சக்கரவாள 
கிாிையப் ேபால உயர்ந் ம் மியின் பரப் ப் ேபாலத் திரண் ம் உயிைரப் 
பந்தித் ள்ள இ விைனைய அழிக்கவல்ல . தந்தி- தந்தம் என் ம் சிைனயின் ெபயர் 
அதைன ைடய களி க்கும் பின் யாைன கம் உைடய விநாயகப் ெப மா க்கும் 
ஆகி வந்த . ] 
    ------------ 
 
    கட ள் வாழ்த்  
 
    தி ேவகம்பநாதர் 
    அ சீர்க்கழி ெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
    மழைலவண் மி ங் ெகான்ைற மா ைக வற் ந் ேத ம் 
    குழவிெவண் மதி ம் நீ ந் த குளிர்க் குைடந்தான் மானக் 
    தழல்விழித் தலத்  மங்ைகத் தலத்தி  ேமந்தி யா ம் 
    அழகைனத் தி ேவகம்பத் த கைள வணக்கஞ் ெசய்வாம்         (1) 
    [மழைலெமாழிேபால இனிைமயாக ர கின்ற வண் க்கூட்டம் ெமாய்க்கின்ற 
ெகான்ைறமாைல ளிர்க்கின்ற ேத ம் இளம்பிைற ம் ஆகிய குளிர்ந்த 
ெபா ள்கைளச் சிவபிரான் அணிந் ள்ளான். இந்த குளிர்ந்த ெபா ள்களால் 
உண்டாகும் குளிர்ச்சியால் வ ந்தியவன், குளிர்ச்சிைய நீக்கிக் ெகாள்ள 
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வி ம் ேவாைனப் ேபால ெநற்றி விழியி ம் அழகிய ைகத்தலத்தி ம் ெந ப்பிைன 
ஏந்தி ஆ ம் அழகைன, தி ேவகம்பத்த கைள வணக்கம் ெசய்ேவாம். மழைல- 
தி த்தமில்லாத ெசாற்கள். இமி ம்- ாீங்காரம் ெசய் ம். உைடந்தான்- வ ந்தினான். 
மான- ேபால. ] 
 
    காமாட்சியம்ைம 
    வ த் த ந் ேதா  ெமாய்த்ெத  நில  ெபாங்கி 
    ைறபடத் ளித்த வில்ேல ெயா ங்குறக் கிடந்தா ெலன்னப் 
    பிைறவடஞ் சுமந்த ெகாங்ைகப் ேபரைமத் ேதாளி மம்மர்க் 
    கைறத  காமக் கண்ணி கழ ைண க த் ள் ைவப்பாம்.         (2) 
    [ வ த்தல்- சிறிேத பற்கள் ேதான்றப் ன் வல் ெசய்தல். ெமாய்த் - திரண் . 
நில - ெவண்ைமயான ஒளி. உைற பட- மைழத் ளி ேபால. வில்- ஒளி. பிைறவடம்- 
சந்திரஹாசம் என் ம் மார்பணி. மம்மர்- மயக்கம், அறியாைம. மம்மர்கைற- 
அறியாைமைய ம் மயக்கத்ைத ம் ெசய்கின்ற மலம்.ஆணவமலம் அறியாைமயச் 
ெசய்வ . மாயாமலம் மயக்கத்ைத அளிப்ப . த - ெக க்கும்.. அம்ைம ன் வல் 

க்கும்ேபா  அவ ைடய பற்களி ந்  ெவளியாகும் ெவண்ைம ஒளி மார்பின்ேமல் 
ப ந்தி ப்ப  ேபால சந்திரஹாசம் கிடந்த . அைம- ங்கில். ேதா க்கு உவைம. 
கழ் ைண- தானியாகுெபயராய் தி வ கைள உணர்த்திற் . 
    -------- 
    எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம் 
 
    வியன்சனற் குமார சங்கிைத ெதாித்த ேமன்ைமயீண் டைறந்தன மிதன்ேம 
    யம் பல் ேவ  ராணத்  மாண்டாண் லகிய காஞ்சி மான்மியத்ைத 
    நயந்ெத த் ெதா ங்கு படத்ெதா குத் ைரப் பான் குந்  ன்னவில் 
    பிரமாண்டத் தயன்சனற் குமாரன் ெறளிதரத் ெத ட்  மற் தக் காைதகட் 

ைரப்பாம் 
    [சனற்குமார சங்கிைத- உப ராணங்கள் பதிெனட் ல் ஒன் . இத்ற்கும் ேமல் ேவ  
பல ராணங்களி ம் ஆங்காங்கு விளங்கும் காஞ்சிமான்மியத்ைத ெதாகுத்  
உைரக்கப் குகின்ேறன்] 
    கட ள் வாழ்த்  ற்றிற்  
-------- 
 

1. தி க்கண் ைதத்த படலம் (5-287) 
 
    எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    நிலத்திைடச் சிறந்த நகெரனப் ப வநீள் கழ ேயாத்தி மாம ைர 
    மலர்ப்ெபாழிற் காசி யவந்திைக வைரமாைய வண்காஞ்சி ெயன் ைரப்ப 
    மலக்கு ம் ப க்கு நகரேம ள்  ேமம்ப  காஞ்சிமற் றதன்கட் 
    பலப்பல தளி  ேள நான் கதிகம் பகர்த  மவற் ண் ன்றதிகம்          1 
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    [எனப்ப வ- என்  சிறப்பித் ச் ெசால்லப்ப வன. ஏழ ள் ம் காஞ்சி 
சிறந்ததாக ன் இ தியில் கூறப்பட்ட . மலக்கு ம் - ஆணவமலத்தின் ேசட்ைட. 
மலக்கு ம்  அ க்கும் நகரம்- அங்கு வழிப வதால் ஆணவமலத்தின் வ ைம நீங்கும் 
எ நான்கு இ பத்ெதட் .] 
 
    அன்னைவ கச்ச பாலயம் காயா ேராகணங் கம்பமா மவற்றின் 
    இன்னறீர் பலாசு கூவிளஞ் சூத ெமனப்ப  மரங்கண் ன் ளவான் 
    ன் மத் த க்கண் மா ற வாணி தி ைம வ  ெமன்  
    மன்னினர் வ த்தப் பைடத்தளித் தழிப்பார் வ வமாய்த் திக மத்தளிகள்    2 
    [பலாசு- ெவண் க்கு. கூவிளம்- வில்வம். சூதம்-மாவாணி- கைலமகள். தி - 
இலக்குமி. ] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    பஞ்சதீர்த் தத்தவள் காஞ்சிப் பதியாள் மணித்தானத் ைடயாள் 
    ஐஞ்சந் தியினில் வாழ்வாள் ேசயாற்றங் கைரயாள் கீர்த்திமதி 
    கஞ்ச வதனத் ெதன்மைலயாள் காப் த்தீர்த் தத்தவ ெளன் ம் 
    ஞ்சுமிள வண் ளர் கூந்தற் ற்ைகக் கூற்றி ெனண்மர்க ம்          3 
    [ ர்க்ைகயின் அமிச ைடய எட் த் ேதவைதயர் கச்சேபசத்தில் உள்ள இட்டசித்தி 
தீர்த்தக்கைரயின் கிழக்ேக எ ந்த ளியி க்கும் அம்ைம ர்க்ைக ஞ்சும்வண்  உளர்- 
தங்கும் வண் கள் ேகா கின்ற. ] 
 
    ைரதீர் க ப்பத் தானத்தி ேபாற் ம் அம்பி கா ரத்தி 
    தைரசூழ் ேகா  மாரைணதன் காேயாற் காரகா ரணிசீர் 
    வைரயா ெவன்றி யிலய சித் ப் பீடா ரத்தி மணிசிந் ங் 
    கைரயாள் கூவத்தவள் என்றா காளி கூற்றின் எண்மர்க ம்          4 
    [காளி கூற்றினர் எண்மர்] 
 
    சத்தி பீட த்திர னார்பீடஞ் சசாங்க மாபீட 
    த்தி பீட மாாிையதன் பீடந் த ம தற்பீடம் 
    பித்த ர கா யராதி பீடம் ேயாக பீடெமன 
    நித்த நிைனப்ேபா ாி ம்ைபெயலா நீக்கும் பீடேமா ெரட் ம்          5 
    [நிைனப்ேபார் இ ம்ைப எல்லாம் தீர்க்கும் பீடம் எட் ] 
 
    உைரக்கு மிரவி மதிகன  சுவண மமிழ்த ெபயரான் 
    வரப் ட் கரணித் தடைமந் ம் வாசு ேதவ னாரணேன 
    பிரத்  மினேனா ட த்தன் சங்க டண ெனனப்பீதாம் 
    பரத்தன் பகுப்பி ைனவர்ெதா ம் பஞ்ச தீர்த்த தற்பல ம்          6 
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    [கன - அக்கினி. சுவணம்- ஸ்வர்ணம்,ெபான். ட்கரணி என்பதைன இரவி 
ஐந்திெனா ம் கூட் க் ெகாள்க. பீதாம்பரத்தன் ெபான்னாைட தாித்தவன். தி மால். 
ஐவர் ேதாண் ய பஞ்ச தீர்த்தம்.] 
 
    ம ைக சான்ற கணநாதர் ம  சாத்த ெரண்மர்க ம் 
    மா தவத்ேதார் பலாிைமேயார் ெமாய் ங் கூந்த லரம்ைபயர்கள் 
    ெபா ைம யிழந்த பலசமயத் ெதய்வம் தம் ேபய்பல ங் 
    க வித் வன்ற வி ம்  கவினிப் ெபா ந் தி க்காஞ்சி          7 
    [ம ைக- வ ைம. ெபா ைம இழத்தல்- ஒ சமயத் க்ேக உாித்தாதல். க வித் 

வன்ற இ ம்  கவினிப் ெபா ம்- பற்றிப் ெபா தலால் அதிசயம் விைளத்  
மிக்க அழகுைடயதாய் விளங்கும்] 
 
    இைனய சிறப்பாற் பன்னிரண்  தி ப்ேபர் பைடத்த இவ்வைரப்பின் 
    அைனய ெபாழில்சூழ் இமயவைரப் பிராட்  ந கி வழிபட்  
    நிைனவார்க் கினிக்கு ேமகம்ப நிதிைய யி கத் தழீஇக்ெகாண்  
    ைனவன் ேமனி குைழத்ததிற ெமா வா றிங்கு ெமாழிகின்றாம்          8 
    [வைரப் - எல்ைல. நைன- அ ம் . தழீஇக்ெகாண் - த விக்ெகாண் . ைனவந் 

தல்வன், சிவெப மான். இ  இப்படலத்தின் ெபயர்க் காரணத்ைத விளக்கிற் .] 
 
    க நிைலத் ைற 
    ெச த்த வன்றிற லரக்கைனத் தி வ விரலா 
    ெலா த்த ஞான்றவன் வாய்திறந் தல  ேபேராைத 
    ம த்திடா தின் மதிர்ந் ெதனவயின் வயின வி 
    ெவ த்த ம் னன் ழக்கறா ெவள்ளிமால் வைரயில்          9 
    [ெச த்த- பைகத்த. ஒ த்த- தண் த்த. ஞான் - ெபா . ேபேராைத- ெபாிய ஓைத, 
ேபேராைச. ம த்திடா - நீங்கா . வயின்வயிந் எவ்விடத் ம். கயிைலையப் ெபயர்க்க 

யன்ற இராவணைனத் தண் த்தேபா , அவன் எ ப்பிய ேபேராைசையப் ேபாலக் 
கயிைலமைலயில் அ விகள் ழங்கின. ெவ த்த ம் னல்- நிைறந்த அழகிய நீர வி] 
 
    டங்கு வா ைள மடங்க ேலற்றைண மிைச னி  
    மடங்க லார் ரஞ் ெசற்றவ ாினிதமர்ந் த ளி 
    டங்கு வந் தா ம்பர்ேகான் றிைச கன் பணிலக் 
    குடங்ைக யாளிதங் குைறவினாய்த் தி வ ள் வழங்கி          10 
    [ டங்கு- வைளந்த- உைள- பிடாி மயிர். மடங்கல்- சிங்கம். னி ம்- சினக்கும். 
அடங்கலார்- பைகவர்கள். உடங்கு- உடன்கூ . உம்பர்ேகான்- ேதேவந்திரன். 
திைச கன்- பிரம்மா. பணிலம்- சங்கு. பாஞ்சசன்னியம். பணிலக் குடங்ைக ஆளி- 
குவிந்த கரத்தில் சங்ைக ஏந்தியவன்- தி மால். குைற வினாய்- குைறையக் ேகட் ] 
    எல்ைல யில்ெப ங் க ைணயால் விைடயளித் ெத ந்தாங் 
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    கல்  ெமன்மலர்த் ெதாங்கல் சூ வளகத் த கி 
    வல்வி ைரந்ெததிர் ெகாண்ட  வணங்குமா மயச் 
    ெசல்வி தன்ைன ன்றழீஇக் ெகா பள்ளி யிற்ேசர்ந்தார்          11 
    [உவளகம்- அந்தப் ரம். வல்விைரந் - மிகவிைரந் ] 
 
    அங்க ணா யிர்த் ெதாைகக்ெகலா மளப்ப ம் ேபாகம் 
    தங்கு மாட்சியின் றைலநின்  பைழயன தணப்பப் 
    ெபாங்ெகா ளிப் ப் ண்பல வணிந் ந் தவிசி 
    ெனங்க ணாயக ைமெயா  மகிழ்ந் ற் றி ந்தார்          12 
    [பைழயன தணப்ப, ப் ண் பல அணிந் - உ த்தி ந்த ஆைட அணிகலன்கைள 
நீக்கிப் தியவற்ைற அணிந் . தவிசு- கட் ல். ஆ யிர்த் ெதாைகக்ெகலாம் அளப்ப ம் 
இன்பம் விைள ம் ெபா ட்  இைறவர் அம்ைமெயா  மகிழ்ந்  தவிசில் 

ற்றி ந்தார்.] 
 
    அம்ைம யப்பரா யகில ம் பைடத்தளித் த  
    ெமம்ைம யா ைடப் ேபர  ளி திறத் தவ ந் 
    தம்  ளின்னணங் களித் வாழ்ந் ைற ழித் தணந்ேதார் 
    மம்மர் கூாிள ேவனில் வந்தி த் த மாேதா          13 
    [மம்மர் கூர் – மயக்கம் மிகுதற்குக் காரணமான. தணந்ேதார்- பிாிந்ேதார்.காதலைரப் 
பிாிந்தவ க்கு இளேவனிற்காலம் வ த்தத்ைதத் த ம்.. இைறவ ம் இைறவி ம் 
இவ்வா  மகிழ்ந்  இ க்கும்ெபா , காதலைரத் தணந்ேதார் வ த்தமைடவதற்குக் 
காரணமான இளேவனில் வந்ெதய்திய .] 
 
    மலய மாதவன் றமிழ்ச்சுைவ ெதாிந்தவான் ெறன்றல் 
    கைலவி ளங்கிய வடெமாழிச் சுைவைய ங் காண்பான் 
    குல  தண்ைம ம் ெவம்ைம  மண ங்ெகாண் ெடதிர்ந்தாங் 
    கிலயம் வார்ெபாழி யற்றவந் லாய  மன்ேனா          14 
    [மலய மாதவன் - அகத்திய னிவர் அகத்தியரால் ெபறப்பட்ட தமிழ்ச்சுைவயிைனத் 
ெதாிந்த மலயமா தம்(ெதன்றல்), சகலகைலக ம் விளங்கும் வடெமாழிச் 
சுைவைய ம் வி ம்பி, வடகயிைலைய அைடய, குளிர்ச்சி ம் ெவப்ப ம் மண ங் 
ெகாண்  . அங்குள்ள ஞ்ேசாைல கூத்ெதா  (கூத் - அைச ) எதிர்ெகாண்  
உபசாிக்க உலவிய ] 
 
    ன்  தம்வள வ ம் ெதாைலந்த ஞ்ேசாைல 
    ெதன்றல் ற்ற ம் பண்ைடயிற் ெசழித்தி ஞ் ெசயலா 
    னன்  ெமன் ெபண் ணாக்குநற் றமிழ்பயின் மலயத் 
    ெதான்  ெதன்ற ஞ் சித்திமிக் குைடய  ேபா ம்          15 
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    [ ன்பனி பின்பனியால் ஞ்ேசாைல ெபா ழந்தி ந்த . ெதன்றல் அங்கு 
வந் றேவ ஞ்ேசாைல ன்  ேபாலேவ தைழத்த . என்பிைனப் ெபண்ணாக்கும் 
ஆற்றல் ெபற்ற நற்றமிழ் பயி ம் ெபாதியமைலயில் பிறந்தைமயால் ெதன்றல் 
அச்சித்திையப் மிக்குப் ெபற்ற  ேபா ம் ன் -ெந ங்கிய. ] 
 
    னித ெமன்றளிர் கஞ ய ம்ெபாழிற் ெபா  
    பனிெய ங்ெகா ங் ேகாலைனப் பலர் கழ் ேவனி 
    ெல ம க்குலத் தவனி த் தி த்த ண் கான்ற 
    கன  ெயாத்தெநய்த் ேதார்பரந் திட்ட  க க்கும்          16 
    [ேசாைலயின் அழைகப் பனிப்ப வம் எ ங் ெகா ங்ேகாலரசன் அழித்  
வனப்பிைன இழக்கும்ப க் ெகா ைம ெசய்தான். அக்ெகா ங்ேகாலைனப் லவர் 
பல ம் கழ்ந்  பா ம் சிறப்பிைன உைடய ேவனிலான் (மன்மதன்) என் ம் 
ம க்குல ேவந்தன் தன் மலர்க்கைணகள் எய்  எய்  அழித்தான். கைணகள் ைதக்கப் 
ெபற் க் ெகா ங்ேகாலன் உட ந்  ெப கிய கு திையப் ேபாலச் ேசாைலயில் 

த்தழகு பரவிய . னிதம் கஞ ய- ய்ைம ெசறிந்த. ெநய்த்ேதார்- கு தி] 
 
    தளிர்த்த ெமன்றளிர்ச் ேசெயாளி தைதெபாழிற் ேறாற்றம் 
    ெவளிப்ப டாவைக ெயாளித் ெவவ் வி ட்பைக நா ங் 
    களித்  ைவகிட மி ெவனக் கதிரவ னங்க 
    ெணாளிப்பி ழம்ெபாி ட்டநின் ெறாளிர்வ ம் ைர ம்          17 
    [தளிர்த்த ெமன்தளிர்கள் ெசவ்ெவாளிபரப்பின. ெசவ்ெவாளி பரந்த ஞ்ேசாைலயின் 
ேதாற்றம், இ ளாகிய பைகவன் றத்ேத ெவளிப்படா  ெச க்குடன் மைறந்  
வாழ்கின்ற இடம் இப் ஞ்ேசாைல என்  கதிரவன் ெசவ்ெவாி ஊட் யைதப் ேபால 
ஒளி ெசய்த .. பைகவாி ப்பிடத்ைதத் தீக்கிைரயாக்கல் வஞ்சித்திைணயில் 
‘எாிபரந்ெத த்தல்’ என் ம்’ மழ லவஞ்சி’ என் ம் ேபசப்ப ம்] 
 
    ெந ங்கு பன்மலர் நிரம்பிய காட்சிகா கர்ேம 
    ெலா ங்கு ெவங்கைண ெசாாி நா ளி ெவன ன்னிப் 
    ப ங்க ம்பினான் றன பா சைறக்க ேணாவா  
    ெபா ங் கடன்படப் ங்கைண த்த  ேபா ம்.          18 
    [மன்மதனின் ேபார்ப்பாசைற ஞ்ேசாைல. அங்கு பலமலர்க ம் நிரம்பியி ந்தன. 
மலர்கள் நிரம்பியி க்கும் அக்காட்சி, மன்மதன், கா கர்களின்ேமல் மலர்க்கைண 
ெசாாி ம் காலம் இ  என்  தன  பாசைறக்கண் ச யா  மலர்களாகிய 
கைணகைளத் திரட் ச் ேசமித்  ைவத் க் ெகாண்ட  ேபால இ ந்த .. க ம்பினான் 
– க ம்  வில்ைல ைடய மன்மதன். க ங்க ம் - ெபாிய க ம் . ஓவா - ஒழியா ..] 
 
    ாி  க்குைடந் தைலத்ெத ம் ம த் ேதாய்ந்  
    விாிம லர்த்திர ேடாற்றிய ெபா ேவட் குாிசி 
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    ாிய வன்சம  ஞற் வா ெனா குதன் கைணயிற் 
    ாிச கற்றெநய் சிய ெதாழின்ைமேய ைண ம்          19 
    [கட் ைடந் , ேதெனா க விாிந்த மலர்த் திரள்களின்களின் ெபா , மன்மதன், 
உாிய க ம் ேபார் ெசய் ம் ெபா ட் த் தன் கைணகளில், மாசகற்ற ெநய் சியைத 
ஒக்கும். ேபார்க்கலங்களின் க்ைறையப் ( ) ேபாக்குதற்கு எண்ெணய் சுவர். ாி 

க்கு- அ ம்பின் கட் .. ெபா - அழகு. ேவட்குாிசில்- மன்மதனாகிய தைலவன்] 
 
    ேதந்  ளிப் ன ெறளித் ண் சுண்ணேமற் ேசர்த்தி 
    ேயந்த லர்த்தவி சுள்ெளலா மிட் வண் கா  
    ந்தண் வார்கைண மதன்விழாப் ெபா றப் ேபா  
    மாந்தர் யாவ ம் ைவகுமா றழகுெசய் தைமக்கும்          20 
    [கா - ேசாைல. ேசாைல மதன் விழா க்கு ஆயத்தம் ெசய்வைதக் கூ கின்ற . 
ேதனாகிய நீாிைனத் ெதளித் , ண்ணிய மகரந்தத் ைள ேமல் வி, மலர்களாகிய 
தவிசுகைள உள்ளிடங்களிெலல்லாம் இட் ப் ஞ்ேசாைல வசந்தவிழாவிற்கு வ ம் 
மாந்தர் யாவ ம் தங்கி மகி மா  அழகு ெசய்  அைமக்கும். ேதன்+ ளி= ேதந் ளி. 
சுண்ணம்- ெபா , மகரந்தம். ஏந் - உயர்ந்த. மலர்த்தவிசு- மலரால் ஆன இ க்ைககள். 
ைவகுமா - தங்குமா ] 
 
    அயிற்கு ழாம்ெபா  கண்ணியர் குரெலன வக ம் 
    குயிற்கு ழாங்குைட காஞ்சியின் ேகாமளத் தா  
    ெவயிற் குழாமைறத் தி விசும் பி ள்ெசய ேநாக்கி 
    மயிர்கு ழாெம ந் தா வ மைழெயன ம ண்           21 
    [அயில்-கூர்ேவல். கூர்ேவல் நிகர்த்த கண்கைள ைடய மகளிாின் இனிய குரல் 
ேபாலக் காஞ்சி மலைரக் குைடந்  அக ம். அக்காஞ்சி மலர்களின் க நிற மகரந்தத் 
தா கள் கதிெராளிைய மைறத் க் காிய ஆகாயத்ைத ேம ம் இ ள் ெசய் ம். 
அதைனக் கார்ேமகெமன ம ண்  மயில் கூட்டங்கள் மகிழ்ந்  ஆ ம்.. அக ம்- கூ ம். 
காஞ்சியின் தா  க நிறம் ெகாண்ட . இ - ெப ைம ம் ஆம். விசும் - ஆகாயம். ] 
 
    கடம்  சண்பகங் கன்னிகா ரங்கணி க க்ைக 
    யடம்  வில்லெமன் ேபாதவிழ் ந ந் க ெளங்கு 
    மிடம்ெப றாெவயில் ெசய்த ற் பகெலன விர  
    ெந ம்ப சும்ெபாழிற் கயத் ைற ேநமியின் மால்.          22 
    [கன்னிகாரம்- ேகாங்கு. கணி- ேவங்ைக. க க்ைக- ெகான்ைற. இம்மரங்கள் ப்பன. 
இம்மரங்களின் க்களில் உள்ள மகரந்தத் கள்கள் எங்கும் பர்வி ஒளி சுத ன் 
எப்ெபா ம் அப் ஞ்ேசாைலயில் பகல் நில கின்ற . எப்ெபா ம் ஒளியில் 
இ ப்பதற்கு வி ம் ம் சக்கரவாகப் பறைவ தன் ெபைடேயா  அங்கி ந்  
இன் கின்ற . கயம்- குளம். ேநமி- சக்கரம் இங்கு சக்கரவாலப் பறைவையக் 
குறித்த .] 
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    வார்  ைனந்த ண் வன ைல மாதைர யிைசயாற் 
    ேபார்  ாிந் ற வைழப்பன ேபால ம் ெபாழில்கள் 
    சீர்  ைனந்தைம ெதாிப்பன ேபால ங் குயில்க 
    ளார்  ெமன்றளிர் ெகா திநின் றா வ ெவங்கும்          23 
    [இளமகளிைர இைசப்ேபாட் க்கு அைழப்பன ேபால ம் ேசாைல தளிர், அ ம் , , 
காய், கனி, ேதன், தா  த யவற்ைறத் தாங்கி அழகுறப் ெபா வைத உலகுக்குத் 
ெதாிவிப்பன ேபால ம் குயில்கள் ெமன் தளிர்கைளக் ேகாதி ஆர்ந்  கூ வன. ஆர் - 
ெசய்  என் ம் வாய்பாட்  இறந்த கால விைனெயச்சம்-, கர்ந் . ெகா தி- ேகாதி. 
ஆ வ- கூ வ.] 
 
    ெசக்க ரம் யந் தைததடஞ் ெச ங்கனற் குண்ட 
    ெமாக்கு மன்னதன் கைரப்பஃ றா கு ளினந் 
    தக்க ன் ைற யாற்றினாற் றயங்கு ண் ெபா க 
    ெடாக்க பன்னிறச் ச ப்பேதா பத்திரந் ைண ம்.          24 
    [ெசக்கர் அம் யம்- ெசந்தாமைர. அம் யம்- அம் ஜம்- நீாில் பிறந்த ; நிாில்பிறந்த 
தாமைரையக் குறித்த . தடம்- குளம். ெச ங்கனல்- ெசவ்ெவாி, ெந ப் . குண்டம்- 
யாக குண்டம். ெசந்தாமைரக் குளம் யாக குண்டத்ைதப் ேபால ம், அங்கு மலர்ந்தி ந்த 
ெசந்தாமைர மலர்களின் சிவந்  விாிந்த இதழ்கள் ெந ப்ைப ஒப்பதாக ம் இ ந்தன. 
தாமைரத்தடத்தின் கைரயில் மணல் மீ  உதிர்ந்  கிடக்கும் பலநிற மகரந்தத் கள்கள், 
ேவள்விக் குண்டத்தின் ன்  பலநிறப் ெபா களால் இடப்பட்ட இைழக்ேகாலங்கைள 
ஒக்கும். ளினம்- மணல்ேம . ச ப்பேதா பத்திரம்- பாம் க்ேகாலம்\] 
 
    சிலதர் ேதனழித் தைமத் ேமற் ெறங்கினம் உகுத்த 
    குல  தீங்கனி யங் கி த் ெபாற் குடந்தா 
    னலர ழ்த்  திரணிமலர் ெமன்றளி ேரந்தி 
    யிலகு ேவனில்ேவ ள ச்சைனக் கும்பெமாத் திலங்கும்          25 
    [சிலதர்- ஏவலாட்கள். ஏவலர் ேதனழித் , உதிர்த்த ேதங்காய்களின்ேமல் க்கள் 
ெமன்தளிர்கள்  ேவனில் ேவளாகிய மன்மதைன வழிபட ைவத்த அ ச்சைனக் 
கும்பத்ைத ஒக்கும் அ ச்சைனக் கும்பம்- ைசக்கு நீர் நிைறத்  ைவத்த கும்பகலசம்] 
 
    வி ந்த மா ளங் கனிவனச் சிறார்விைள யாட்டா 
    ெனா ங்க ஆயிைட த்தின மாவிைல ெச கிச் 
    ெச ம்ெபா னீர்க்கல சங்கள்சுற் றைமத்ெதனத் திக ம் 
    தைழந்த ெகாம்பாின் உகுவன சமிைதயிற் றைத ம்          26 
    [உதிர்ந்த மா ளங்கனிகளில் வனச்சி வர்கள் ேசாைலயில் விைளயாட்டாக 
ஒ ங்குபட ைவத்தனர்.த்தனர். அைவ ேவள்விச் சாைலயிைன சுற்றி ம் மாவிைல 
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ெச கிய ெபான்னால் ஆன கலசங்கைள அைமத்தைத ஒக்கும். மரங்களில் தைழத்த 
ெகாம் களி ந்  உகுவன ேவள்விகுண்டத்தில் உகுக்கும் சமிைதகைள ஒக்கும்.] 
 
    ங்ைக ன்குகான் க்க  ைககள்ெவண் ெபாாியி 
    ென ங்கு நீனிறப் ைவயாதிக ெணகிழ்ந் குவ 
    ம ங்கு ெதாக்கன ெவண் த ெலான்ப  வைக  
    ெமா ங்கு மல்கிய ேதாற்றெமாத் ததிசயம் விைளக்கும்.          27 
    [ ங்ைக, ன்கு த ய மரங்கள் உதிர்த்த ெவண்ணிறப் க்கேளா , காயா 

த ய மரங்கள் உதிர்த்த பலநிறப் க்கள் திரண் ப்ப , எள் தலாகிய ஒன்ப  
வைக தானியங்கள் ெவண்ெபாாி டன் திரண்  இ க்கும் அதிசயக் காட்சிைய 
அளிக்கும். ெவண்ெபாாி டன் நவதானியங்கள் ஓமத்தில் அவிசாக இடப்ப ம். 
தாமைரத் தடம் ேவள்விக் குண்டமாக உ வகித்ததற் ேகற்ப மலர்கள் 
ெவண்ெபாாியாக ம் நவதானியங்களாக ம் கூறப்பட்டன. நவ தானியங்களாவன: 
எள், உ ந் , கடைல, ெகாள் , சாைம, திைன, அவைர, ெநல், பய ] 
 
    இடங்ெகாள் ந்தட ெம த்ெதறி ன்கழி கூர்மத் 
    தடங்க ேளா ம்ெவண் பணில ந் தளிர்த்தகார்ப் ெபா ம்ப 
    டங்கு வாக்குெசந் ேதனிைறந் வன ந ெநய்க் 
    குடங்க ேளாெடாி கூர்க்குெநய் யகெலனக் குல ம்          28 
    [இடமகன்ற ந்தடத்தின் அைலகள் எ த் க் கைரமீ  எறிந்த ஊன் நீங்கிய ஆைம 
ஓ க ம் ெவண்சங்கும் ேசாைலயி ள்ள மலர்கள் வார்த்தெசந்ேதன் நிைறந் ள்ளன. 
அக்காட்சி ெநய்க்குடங்கேளா  விளக்கம் மிக்க ெநய்யகேலா  நிகர்க்கும். ஊன்கழி 
கூர்மம்- தைசகள் கழிந்த ஆைமேயா . பணிலம்- சங்கு. கூர்க்கும்- 
மிகுக்கும்.ஆைமேயா ம் சங்கும் ைறேய ெநய்க்குட ம் அகல்விளக்கும் ேபாலத் 
ேதான் ம்.] 
 
    கிளி ம் ைவ ங் குயில்க  மஞ்ைஞ ங் கிைள  
    மளி  மா கூ யா வ ைற ளி வழாைம 
    ெயாளிர் ெச ங்கன ேலாம் மத் தைலமைற ம க்கள் 
    களிெகாள் சிந்ைதயிற் சந்ைதயி ேனா நர் க க்கும்          29 
    [கிளிகள், நாகணவாய்ப் பறைவ, குயில்கள் மயில்கள் த ய பறைவகள் 
இைசநரம் க ம் வி ம் ம்ப  மாறி மாறிக் கூ வன. அக்காட்சி, விதிவழி வழாமல் 

ைறப்ப  ேவள்வியில் ெசந்தழல் ஓம் ம் ேவதியர்கள் ேவத மந்திரங்கைள உாிய 
சந்தப்ப ஓ தைல நிகர்க்கும். சந்ைத- சந்தஸ். ேவத மந்திரங்கைள ஆசான் கூற 
மாணக்கர் அதைன இ ைற ம் ைற ஓைச பிறழா  ஓ தல். ] 
 
    வண்  பாய்ந் பாய்ந் ழக்குேதா றாவியின் மலர்ந்த 
    ண்ட கத்தினின் ெற ந் கள் ழங்குெவங் கன க் 
    குண்ட நின்ெற ம்  ங்கேம றழ்த ங் ெகா ந்ேத 
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    ண்  வாென ஞ் சு ப்பினம் ைகயிைன ற ம்             30 
    [ஆவி- குளம். வண் கள் பாய்ந்  பாய்ந்  உழக்குந்ேதா ம் குளத்தில் மலர்ந் ல்ல 
தாமைரமலர்களி ந்  எ ம் மகரந்தத் கள்கள் ழங்கி எாிகின்ற 
ேவள்வித்தீயினின் ம் எ ம் கின்ற ெந ப் ப் ெபாறிகைள நிகர்க்கும். மலர்களில் 
ெமாய்க்கும் வண் க் கூட்டம் ேமெல வ  ேவள்வித்தீயினின்ெற ம் ைகயிைன 
ஒக்கும். ண்டகம்- தாமைர. ங்கம்- ெந ப் ப் ெபாறி. சு ப் - சு ம் , வண் கள்.] 
    ஏம மல்கிய வின்னபல் வளம்பயில் காட்சித் 
    ம லர்ச்சிைன ெசறிமரப் பசும்ெபாழிற் ேறாற்றம் 
    ம ங்கைண மார ற் ெபா ளறி ப்ேபார் 
    காம தீக்ைகெசய் கவின்ெபா  சாைல ங் க க்கும்.          31 
    [ஏமம்- மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சிக்குக் காரணமாகிய பல்வைகக் காட்சிக ம் நிைறந்த 

மரங்கள் ெசறிந்த இப்பசும்ெபாழி ன் ேதாற்றம் மலரம் கள் ெதா க்கும் மன்மதன் 
கூறிய லாகிய காமாகமத்தின் ெபா ைள உபேதசிப்ேபார் அதற்குாிய தீக்ைகையச் 
ெசய் ம் கண்கவர் சாைலைய நிகர்க்கும்] 
 
    க்கு ேபார் ாி காலம்வந் த த்தைம ன்னித் 
    த க்கு ேவல்கைண மாசறக் க விய தைகேபான் 
    ம க்ெகா டாமைரத் ேதம்ெபாழி ந மல ரைனத் ந் 
    தி க்கு லாவின பனிபடக் க கிய திறம்ேபாய்          32 
    [ ன்பனி, பின்பனிக் காலத்தில் பனியினால் தாமைர அ ம் கள் 
க கின.அக்க கின தன்ைம நீங்கி, இளேவனி ல் அைவ மண டன் மலர்ந்  
அழகாக விளங்கின. அ , ெகாைல நிக ம் ேபார் ாி காலம் வந் ற்றைத நிைனந்  
ெவற்றிச் ெச க்குக்குக் காரணமான ெவல், கைணகைளத் ாிசு நீக்கிப் 
ெபா ப்ெபறச் ெசய்தைத நிகர்க்கும்.] 
 
    ெகா  வண் லா மங்ைகயர் க ங்குழல் ைரயப் 
    ப தில் ந் கள் மலர்தளிர் பாித் ண் ணறல்கண் 
    ம் வார்ந் கட் லப்பட ாிநீர் கு குந் 
    ெதா தி ேயாதிமம் பயினதித் ைற ைற ேதா ம்          33 
    [வண் கள் ேகாதி உலா கின்ற மங்ைகயாின் காிய கூந்தல் ஒப்ப, மலர்கள் தளிர்கள் 
தாங்கி க மணல் எவ்விட ம் பரந்  கண் க்குப் லப்பட, நீர்ப் பரப்பில், 
அன்னக்கூட்டங்கள் , ைறெதா ம் பயின்றன.} 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
 
    சி வளிக் ெகா ஞ்சித் திண்ேடர் ெச த்திவந் தி த்த ைவங்ேகால் 
    ெப சிைலக் குாிசி றன்ைனக் காணிய ெபட்டாற் ேபால 
    நல கர்ச்சி ெகாண்மா ெராண்ணகர் மாக்கெளல்லா 
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    கிய காதல் ெபாங்க ன் வார் பனிப் ஞ் ேசாைல          34 
    [ஐங்ேகால்- பஞ்சபாணம். ஐந்  ங்கைண. அைவயாவன: ‘மாம் அேசாகப் , 
தாமைரப்  ல்ைலப்  ேதம்பாய் த  குவைளச்ெசம் . ஐங்ேகால்ெப ங் குாிசில்- 
மன்மதன். சி வளி- ெதன்றல். ெதன்றல் மன்மதன் ஊர்ந் வ ம் திண்ேதர். ெகா ஞ்சி- 
தாமைர ெமாட் ன் வ வில் ேதாின் ன் ைவப்பேதார் உ ப் . ெதன்றைலத் ேதர் 
என்றைமயால் சி வளிக் ெகா ஞ்சித் திண்ேதர் என்  ெதன்ற க்கு இல்லாத  
ஒன்ைற ம் உடன் கூறினார். ெபட்டல்- வி ம் தல். கிய- திர்ந்த. ன் வார்- 
அைடவார். 
    ெதன்றல் ேதர் ஏறி வந்  தங்கிய மன்மதேவைளக் காண ம்பினாற்ேபால மிக்க 
இன்பத்ைதக் ெகாள் ம் ெபா ட்  நகர மக்கெளலாம் மிக்க வி ப்பத்ேதா  அக்குளிர் 

ஞ்ேசாைலைய அைடவார்கள்.] 
 
    ெதள்ள  தயின்றார் மானச் சிந்ைதயிற் களிப் த் ள்ள 
    வள்ெளயிற் றணங்க னா  ைமந்த  கர்ச்சி ேமலா 
    ள்ளக ெந ங்கிச் ெசன்ற கிளர்ச்சியா ம்பர் நா ம் 
    ெவள் றச் சிறந்த ெவன்ப வியனகர் இ க்ைக ெயல்லாம்          35 
    [அ ைத உண்டவர்கைள நிகர ச்ந்ைதயில் மகிழ்ச்சி ள்ள, மகளி ம் ைமந்த ம் 
காம கர்ச்சியின் ெபா ட்  நகாின் உள்ளகத்தில் ெந க்கமாகச் ெசல் ம் எ ச்சியால் 
ேதவேலாக ம் நாணத்தால் ெவள்கும்ப ச் சிறந்த  அப்பரந்த நகாின் இ க்ைககள் 
எல்லாம். மான- ேபால, உவம உ . வள்ெளயி - கூாிய பற்கள். வைலக் 
குறித்த . அணங்கனார்- ேதவேலாகத்தவர் ேபான்ற மகளிர். கர்ச்சி- காம கர்ச்சி. 
கிளர்ச்சி- ணர்ச்சி வி ப்பம். வியன் நகர்- இடமகன்ற நகரம். இ க்ைக- மைனகள் ] 
 
    ழங்கு  ம ப்ெபய் தண் ம் குலா ெமண்ெணய்த் தண் ம் 
    தழங்குமா னி த் தண் ந் தண்பனி ந நீர்ச் ெசப் ங் 
    குழங்கன்மா ைகப் ஞ் ெசப் ங் கூட்டைமக் கலைவச் ெசப் ம் 
    வழங்கிய வாசச் சுண்ண மான்மதச் சாந் ச் ெசப் ம்          36 
    [ ழங்கு ம் ம ப்ெபய் தண் - ம  ளிப்பின் க ைமயால் ஒ க்கும். ளித்த ம ப் 
ெபய்த ங்கிற்குழாய். கு- வாசைன. லாம் எண்ெணய்த் தண் - 
வாசைனைதலம் நிைறத்த ங்கிற் குழாய். தழங்கும் ஆன் இ த் தண் - 
பசுெநய்நிைறத்த குழாய். தண்பனி ந நீர்ச் ெசப் - குளிர்ந்த ந மண ள்ள நீர் 
நிைறத்த குடம். குழங்கலாகிய மாைல நிைறத்த ெசப் . ந மணக் கலைவக்கூட்  
அைமத்த ெசப் . ந மணச் சுண்ணம் நிைறத்த ெசப் . கத் ாிகலந்த சந்தனச் ெசப் ] 
 
    கடக ங் குைழ ந் ேதா ங் கதிர்மணி வட ம் ம் 
    வடக ந் கி  மற் ம் வைகவைக யைமத்  ம் 
    பட ைகக் குல ம் ேவட்குக் ைக ைற பாிப்ப ேதய்ப்பச் 
    சுடாிைழத் ேதாழி மார்க ேளந் வ ெதாைகயி லாத          37 
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    [கடகம்-கங்கணம். குைழ- ஆண்களின் காதணி. குைழ- மகளிர் காதணி. கதிர்மணி 
வடம்- இரத்தினங்கள் ஒ க்கும் சங்கி கள். வடகம்- ஒ வைக ேமலாைட (upper 
garment) கில்- ஆைடகள். வைக வைக- பலவைக . ம் பட ைக –  இ ம் 
ெபட் ... மன்மதேவ க்குக் ைக ைற ஏந்திச் ெசல்வ ேபால எண்ணற்றா 
இப்பல்வைகப் ெபா ள்கைள ம் ேதாழிமார்கள் தாங்கிவர.] 
    மாடேம ந்  தாங்கள் வார்மணிச் சிவிறி சும் 
    பாடைம பனிநீர் ேதாய்ந்த குங்குமச் ேச  பாய்ந்த 
    வாடக தி மன்ற வ க்குெமன் றஞ்சி னார்ேபாற் 
    ேறட  மணியிற் ெசய்த சிவிைகயி னிவர்ந்தார் சில்ேலார்          38 
    [ சிவிறி- நீர் த்தி, நீர் ெதளிப்பான். பாடைமப் பனிநீர்- பா -ெப ைம. ெப ைம 
ெபா ந்திய அரதனப்ெபா க ம், பசியெபாற்சுண்ண ம், ஆராய்தற்காிய 
வாசைன ம் கலந்த நீர்.மாடங்க ந் ெகாண்  தாங்கள் அழகிய 
நீர்த்ெதளிப்பான்களினால் சிய ந மணப் பனிநீ டன் குங்குமச் ேச  பரந் ள்ள, 
தங்கத்தக கள் பதித் ள்ள திகள் வ க்கும் என்  அாிய மணிகள் பதித் ச் ெசய்த 
சிவிைகயின் மீ  சிலர் ஊர்ந்தனர்] 
 
    மறப்ெப ந் திறத்தாற் சுற்றம் றந்த  மாண்பா ேலணா 
    றப்ப ந் ேதாற் த் தம்ைம ெய த்தன சுமத்தல் ேபாலப் 
    பறப்பளி யிமி ந் தானப் ப மிதக் களிநல் யாைன 
    சிறப்  களிப் த் ள்ள விவர்ந்தனர் ைமந்தர் சில்ேலார்          39 
    [ெப ரம், சுற்றந்தழால், வ ைம ஆகிய ெப ங்குணங்கள் களி க க்கும் உண் ; 
இப்ெப ங்குணங்கள் மிக்கி க்கும் மந்தர்க க்குத் ேதாற் ப் ேபான களி கள் 
ெவன்றவர்கைளச் சுமத்தல் ேபாலச் சிலர் மிக்க களிப் த் ள்ள களி களின் மீ  
ஊர்ந்  ஞ்ேசாைலக்கு வந்தனர். ைமந்த க்கும் உண் . ேபாட் யில் ேதாற்றவர் 
ெவன்றவைரச் சுமத்தல் சிறார் விைளயாட் ப் ேபாட் களில்இன் ம் காணக் கூ ய 
நிகழ்ச்சியாகும். பறப்  அளி இமி ம் தானப் ப மிதக் களி : பறப் - பறக்கின்ற. அளி-
வண் கள். தானம்-மதநீர். ப மிதம்- யாைனக்குச் ெசய் ம் அலங்காரம்] 
 
    நைடத்திறங் கற்பத் தத்தம் நனந்தைலக் கானம் நீங்கிக் 
    கைடத்தைல பன்னாட் காப்பக் க ைணகூர்ந் ர்ந்  ேமன்ைம 
    பைடத்ததன் நைடையச் சாலப் பயிற் வார் மானக் ேகாலப் 
    பி த்திர ளிவர்ந்தார் காமர் ெபண்கனி மடவார் சில்ேலார்          40 
    ெபண்கள் சிலர் பி யின் ேமல் வந்தனர். நைடயழகு கற் க்ெகாள்வதற்காகச் 
சிலபி கள் இடமகன்ற கா கைள விட்  நீங்கித் தங்கள் வாயி ல் பலநாட்கள் 
காத்தி க்கேவ, க ைண கூர்ந் , அவற்றின் ேம ர்ந் , தங்கள் நைடைய 
அைவக க்குப் பயிற் வைதப் ேபால அழகிய , ெபண்ைம திர்ந்த ெபண்கள் பி  
ஊர்ந்  வந்தனர். ைமந்தர் களி  ஊர்வ ம் மகளிர் பி  ஊர்வ ம் பண்ைட வழக்கம்.] 
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    வாாினால் விசித்த மாதர் வன ைல தாக்க விள் ம் 
    தாாினால் வனப்பாற் காமன் றைனப் றங் காணத் ெதன்றற் 
    ேறாினா னவெனன் ெறண்ணித் தாங்க ந் ேத ர் வார்ேபால் 
    ஏாினாற் ெபா ந்த ைவய மிவர்ந்தனர் கன்  சில்ேலார்          41 
    [அழகிய மாதாின் கச்சினால் இ க்கப்பட்ட வன ைல தாக்க அல ம் 
மலர்மைலகளின் வனப்பால் மன்மதைனக் காமப் ேபாாினில் ேதாற்க த்  ற திகிடச் 
ெசய்ய தா ம் ெதன்றல் ேதாினர்(மன்மதர்) ேபால அழகிற்ெபா ந்த ேதாிைன வி ம்பி 
ஊர்ந்தனர் சில்ேலார். வார்- ைலக்கச்சு. விசித்த்- இ கக் கட் ய வன ைல- அழகிய 

ைல. விள் ம்- அல ம். தார்-மாைல. றங்காணல்- ேதாற்க த்தல். ெதன்றற் 
ேறாினான் – ெதன்றைலத் ேதராக ைடயவன், மன்மதன். ஏர்-அழகு. ைவயம்-ேதர். 
இவர்ந்தனர்- வி ம்பி ஏறிச் ெசன்றனர்] 
 
    எத்திறத் தரசன் நின்றா னத்திறத் தினி  ைவகும் 
    ைபத்த நீர்ஞால ெமன் ம் பழெமாழி க்கு வார்ேபால் 
    ெமாய்த்ெத  ெதன்றற் ேறரான் ைனெக  பைடயா ள்ள 
    தத்ைதெமன் கிளவி யா  மிவர்ந்தனர் தடந்ேதர் சில்ேலார்          42 
    [அரசன் எவ்வழி அவ்வழி உைறவ  உலகு’ என் ம் பழெமாழிையப் 

க்குவார்ேபால ண்ெட கின்ற ெதன்றல் ேதரானாகிய மன்மதனின் பைடயான 
கிளிேபால இன்ைமபடப் ேபசும் ஈளமகளி ம் சிலர் வ ய ேதர் ஊர்ந்தனர். ைபத்த நீர் 
ஞாலம்- பசிய கடலால் சூழப்பட்ட உலகு. தமிழில் பசுைம நீலம் க ைம 
ஒ தன்ைமயவாகக் க தப்ப ம். பசுங்கடல், நீலக்கடல்ம் க ங்கடல் ேபான்ற 
வழக்குகள் காண்க. ெமாய்த்தல்- ெந ங்குதல்,, சூழ்தல். இளமகளிர் காமனின் பைட. 
தத்ைத- கிளி. ] 
 
    விாிெயாளி நின  ெபாற்ேறர் ெமன்னைடக் காேலெயங்க 
    ாியெகாய் ைளகள் சண்ட லைவெயன் றழகாற் றம்ேமா 
    டாியேபா ேரற்குங் காமற் கறிவித்தச் சு த்  வார்ேபாற் 
    பாியின மிவர்ந்தார் ங்கும் பாழித்ேதாண் ைமந்தர் சில்ேலார்          43 
    [ ைமந்தர்கள் சிலர் குதிைரகள் மீ  க ேவகத்தில் ஊர்ந்தனர். அக்காட்சி, 
மன்மதைன ேநாக்கி,’உன் ைடய ஒளி சும் ெபாற்ேறர் மந்தமா தமாகிய ெதன்றேல; 
எங்கள் ெகாய் ைளப் ரவிகள் சண்டமா தம் என்  அறிவித்  ேமனி அழகால் 
தம்ேமா  ேபார் ஏற்கும் காம க்கு அறி த்  அச்சு த் வார் ேபால வ ய 
ேதாள்கைள ைடய ைமந்தர்கள் பாிகள் ஊர்ந்தனர். மன்மதன க்குத் ெதன்றல் ேதர் 
என்ற  ெவ ம் ஊர்தி எ ம் ெபா ட்ேட. ெதன்றல்- மந்தமா தம், ெமன்னைடக்கால். 
குதிைரகள் சண்டமா தம். உலைவ- காற் .ஓாிடத்தில் நில்லா  எப்ெபா ம் 
உல வதால் வந்த காரணப்ெபயர். ெகாய் ளி- காத்தாிக்கப்பட்ட பிடாிமயிர். 
ைமந்தர்கள் மன்மதனி ம் அழகினர். அதனால் மன்மதன் ேபா க்கு வந்தனன். பாழி- 
வ ைம; ெப ைம மாகும்.] 
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    ஒ கிய தர பந்தி ம ப்பினா ைடந்  ெவள்கிச் 
    ெச விய கட ல் ழ்ந்த திைரயிைன யஞ்ச ெலன்னாக் 
    கழிசிறப் பளித்தா ெலன்னக் கலன்பல வணிந்  பாய்மா 
    வி மிய வ தங் கா ம் விழியின ாிவர்ந்தார் சில்ேலார்          44 
    [ஒ கிய உதரபந்தி- நீண்ட வயிற்றினில் ேதான் ம் க்கீற் . இ  ெபண்களின் 
வயி க்கு அழெகனக் கூறப்ப ம். மகளிாின் வயிற்றின் ம ப் க்களின் அழகுக்குத் 
ேதாற்  ெவள்கி அைலகள் கட ல் ழ்ந்தன. அஞ்சல் என்  கூறி அவ்வைலக க்கு 
மிக்க மகிழ்ச்சி அளித்தாற்ேபால, அ தம் கா ம் க்ண்ணினராகிய மகளிர் சிலர் 
குதிைரகள் ஊர்ந்தனர். குதிைரகளின் பாய்ச்ச க்கு அைலகைள உவைமயாகக் 
கூ த ண் . மா- குதிைர. ‘இ ேநாக்கு இவ ண்கண் உண் . ஒன்  ேநாய்ேநாக்கு. 
மற்ைறய  அந்ேநாய்க்கு ம ந் ’ காமேநாய்க்கு அ தமாகிய ேநாக்கிைன அ தம் 
கா ம் விழி என்றார்.] 
 
    மாக்கதி ெரறிக்கும் ெவய்ேயான் வாெளாளி கரந்  மாய 
    ேமக்ெகாளி ெகா ந் ங் காமர் ெவண்மணி மாைல ேவய்ந்  
    க்கிய கவிைக பிச்சந் மணி ர்தி யாதி 
    நீக்கறத் வன்றி ெயங்கு நிழற்ற ேமற்பி த் க் ெகாண்டார்          45 
    [ெவய்ேயான் - சூாியன். கரந்  மாய- ம ங்கி மைறய. ேமக்கு-ேமல். கவிைக- குைட. 
பிச்சம்- மயிற்பீ க் குைட. மணி ஊர்தி- த்தணிகள் தாங்கிய வாகனங்கள். மிக்க 
ெவப்பத் டன் எறிக்கும் சூாியனின் ஒளி கரந்  மாய, ஒளி சும் அழகிய 
ெவண்மணிகள் ேவய்ந்  க்கிய குைடகள் , ய த்தணி தாங்கிய பல்லக்குகள் 

த யன ெந ங்கிச் ெசறிந்  நிழல் ெசய்தன.] 
 
    இைழெயாளி யிரதப் பந்தி யிலங்ெகாளி கவிைகக் கா  
    ெபாழிெயாளி தகர்த்த ெசம்ெபாற் ெபா ெயாளி மாதர் ரல் 
    ெதாளி ைமந்தர் ெவள்ேவன் திெராளி யிைமக்கு மாற்றாற் 
    றைழெயாளி யிரவி மாய்ந் ஞ் சார்ந்தில தி ளின் க்கம்          46 
    [அணிகலன்கள் சும் ஒளி, ேதர்களில் விளங்கும் ஒளி, த் க் குைடகளின் கூட்டம் 
ெபாழி ம் ஒளி, உதிர்ந்த ெசம்ெபாற்ெபா ெயாளி, மகளிர் மகிழ்ச்சியால் த 

வ ன் ஒளி, ைமந்தர்கள் ைகயில் ஏந்தி ள்ள ெவள் ேவல்களின் மிக்க ஒளி 
ஆகியைவ ஒளிர்த னால், ஒளிபரப் ம் சூாியன் மைறந் ம் இ ளின் ஆதிக்கம் 
சாரவில்ைல.} 
    அாிபரந் தகன்ற வாட்க ணந்நலா ாிரட்ட வார்ந்  
    ாிதிைர ெயன்னத் ள்  நிறக் கவாிக் கற்ைற 
    ெயாிமணிக் ேகாைவ சுற்றி னிணக்குசாந் தாற்றி ெவப்பம் 
    பாிமணி யால வட்டம் பதாைக ம ந்த பாங்கர்          47 



 18

    [ெசவ்வாி பரந்  விசாலமான ஒளி ைடய கண்கைள உைடய அழகிய ெபண்கள் 
இரட்டக் கடலைலெயன்னத் ள் ம் கவாிக்கற்ைறகள், சுற்ாி ம் ஒளி சும் மணிகள் 
பதிக்கப்பட்ட சாந்தாற்றிகள், ெவப்பத்ைத ஓட் கின்ற ஆலவட்டங்கள், பதாைககள் 
ஆகியன ஒ பால் ம ந்தி ந்தன. இைவ ெவப்பத்ைதத் தணிக்கும் க விகள்] 
    தழங்குேப ேராைத விம்மத் தைதந்த மாசனத்தி னீட்டம் 
    அ ங்கிய கடேல ெயன்ன வமர  மயிர்த்  ேநாக்க 
    ழங்கின சங்க நாதம் ரன்றன சின்னங் காளம் 
    வழங்கின க ப் ப் ேபாி வங்கிய மாதி ெயல்லாம்          48 
    [ஆரவாாிக்கும் ேபெரா கள் ெந ங்கிய மக்களின் ெப ங்கூட்டம் ஒ க்கும் கடேல 
எனத் ேதவ ம் ஐ ற்  ேநாக்க, சங்கநாதம் ழங்கின; சின்னங்கள் ரன்றன; காளம், 
ேபாிைக த அனெவல்லாம் ஒ த்தன. தழங்குதல்- ஒ த்தல். ேபேராைத- 
ேபேராைச. தைதந்த- ெந ங்கிய. சனம்- மக்கள் ஈட்டம்- கூட்டம். அ ங்கிய- ஒ த்த. 
அயிர்த் - ஐ ற் . சின்னம்- A kind of trumpet. ேபாி- ேபாிைக. வங்கியம்- குழல். 
க ப் - ஒ ] 
 
    இைடெதாி யா  தம்ைமச் சுமந் மிக் ெகய்ப்ப ேநாக்கிப் 
    ைடநகர்ப் றம்ேபா யந்த ெவய்ப்பிைனப் ேபாக்கு வார்ேபாற் 
    ெகா பயின் மாடப் பந்திக் ேகாைண ண் ணகர நின்  
    ெந மதில் வாய்த னீங்கி ெயன்ன  ெந ங்கிப் ேபாந்தார் .          49 
    [அகநகர் மக்கள் கூட்டம் இடமில்லாமல் சுமந்  மிக ம் ச ப்பைடந்தைத ேநாக்கி, 

ைடநகர்ப் றம் ேபாய் அந்தச் ச ப்பிைனப் ேபாக்குவார்ேபால, மக்கள் ெகா கள் 
கட்டப்பட்ட மாடவாிைசகள் உள்ள அந்த அகநகர் வாயி ைன விட் ப் பல ம் 
ெந ங்கிப் ேபாயினர். இைட- இைடெவளி. எய்ப் - ச ப் , கைலப் . ேகாள் ைந உள் 
நகரம்- ெகாள்ள இயலாமல் ைந ம் (வ ந் ம்) அகநகர். என்னர்- எல்ேலா ம், பல ம்.] 
 
    காியின லம்  ேமாைத கவனவாம் ரவி ேயாைத 
    ெதாிமணித் ேதாி ேனாைத சிலம் கிண் கிணியி ேனாைத 
    ாிகுழற் சு ம்ப ேராைத ெபாலஞ்சுட ாிைழயி ேனாைத 
    ைரெமாழி ேயாைத ேதாற்றா ெதாழித்தன விசும்  கா ம்          50 
    [யாைனக்கூட்டம் ழங்கும் ஓைச, காற் ப்ேபால விைரந்  தாவிச் ெசல் ம் 
குதிைரகளின் கைனப்ெபா , ேதர்கள் விைரந்ேதா ம் ஒச்ைச, சிலம் , 
கிண்கிணிகளின் ஓைச, மக ாின் சு ண்ட கூந்த ேல ெமாய்க்கும் சும்பர்களின் 

ர ம் ஓைச, அணிகலன்கள் உராய்ந் எ ேமாைச, ேபச்ெசா  த யன பல ம் 
கலந்  இன்னெவா  எனத் ெதாியாவண்ணம் விசும்பள்  ெசன்  ஒ த்தன. 
உலம் ம்- ழங்கும் . கவனம்- காற் . வாம்- வா ம், தாவிச் ெசல் ம். ரவி- குதிைர. 
ஓைத- ஓைச. விசும் கா ம்- விசும்பள ம்.] 
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    மத ைற பாச ைறக்கு வழிக்ெகாண் மாத்திைரேய ங்ேகால் 
    ைதபட வ ந்தி யாங்குப் ெபா காி பாிக ஞ் 
    சிதராி விழியி னல்லா ரைவகள்ெசண் டாட ெநாந்  
    தல்வியர்ெபா ப்பக் கூந்தல் ேசாரெமய் டங்கா நின்றார்          51 
    [மன்மதன் தங்கியி க்கின்ற பாசைற( ஞ்ேசாைல) ேநாக்கிச் ெசல் ம்ேபாேத 
மலர்க்கைணகளால் ைதப் ண்  வ ந்தியைதப் ேபான் , யாைனகள் குதிைரகள் 
ஊர்ந் வ ம் ெசவ்வாி படர்ந்த விழியினராகிய அழகிய இளமங்ைகயர் கூட்டங்கள் 
மலர்ப்பந்த த்  விைளயாடக் கைளப் ற்  ெநற்றி வியர்ைவ ெபா ப்பக் கூந்ஹல் 
ேசார்ந்  விழ உடலைச ற்  நின்றனர். மத ைற பாசைற- காமன் ேபா க்குச் 
ெசல் ன் தங்கி ள்ள கூடாரம்; பசிய அைற பாசைற;. பச்ைசயான இைலதைழகள் 
ேவய்ந்த கு ைச எனலாம். மாத்திைரேய – அளவிேலெய. ங்ேகால்- மலரம் . 

ைதபட- ைதக்கப்பட. சிதராி விழி- ெசவ்வாி படர்ந்த கண்; ெசவ்வாி படர்ந்த கண் 
மகிழ்ச்சிக்கு அைடயாளம். அைவகள் – கூட்டம். ெசண் - மலர்களால் ஆன பந் . ] 
 
    மதகாி ெகா  வாங்கி வாம்பாி ேயற்  ெகன்பார் 
    கதழ்நைட மா ம் ேவண்டா கா ைட ேயற்  ெகன்பார் 
    பிதிெராளித் ேத  நஞ்ேச ெப நிலத் திறக்கு ெகன்பார் 
    குதைலெமன் ெசால்லார் ன்ேப பழகுறா விைனேமற் ேகாடல்          52 
    [மதகளி  ெகா ய , ஆதலால் எம்ைம தாவிச் ெசல் ம் குதிைரமீ  ஏற் மின் 
என்பார்; பின், ேவகமாகக் க  ெசல் ம் குதிைர ம் ேவண்டா ேதர் மீ  எம்ைம 
ஏற் ம் என்பார், இந்தச் சாைலக்குத் ேதர் ஆகா  ஆதலால் சத்தமி ம் ேத ம் 
ேவண்டா, என்பார். குதைலெமாழி ேபசும் ெபண்கள் மீ  காதல் ெகாண்  பழகுதல் 
ெப ந் ன்பேம. மதகாி- மதயாைன. வாம்பாி- தாவிச் ெசல் ம் குதிைர. கதழ்நைட- 
க நைட.. கால்- சக்கரம், இங்கு சக்கரங்களால் ெசல் ம் ேத க்கு ஆயிற் . ேதர் 
ஓ ம்ேபா , கர ரடான சாைலயில் எ ப் ம் ஒ  ெவ ப்ைபத் த த ன் 
‘பிதிெராளித் ேத  நஞ்ேச’ என்றனர். பிதிர்- ெதாித்தல். சக்கரம் ெத வில் உராய்ந்  
பலவித ஒ கைள எ ப் த னால் பிதிெராளி என்றார். சபல த்தி ைடய 
ெபண்கள்மீ  காதல்ெகாண்ட ஆடவர்ப ம் ன்பத்ைதக் கூறினார்] 
 
    மயிலனாய் மாைன யஞ்ேசல் வ கின்ேறன் பாங்க ெரன்பார் 
    குயிலனாய் ந்ேத ெலான்றாய்க் கூ னம் ேபா  ெமன்பார் 
    தயனலாய் ெபா ம்ப ாீேத சார்ந்தன ெமன்பா ரங்ைக 
    அயி னா ாின்ன வாேற யைறந்தனர் கலந்  ெசன்றனர்          53 
    [ைமந்தர்கள் தம் காத யைர ேநாக்கி,’மயில் ேபான்றவேள! யாைன, குதிைர த ய 
விலங்குகைளக் கண்  அஞ்ேசல். யான் அ கில் வ கின்ேறன்’ என்பார். ‘குயில் 
அன்னவேள! நாமி வ ம் கூ ச் ெசல்ேவாம், ந்த ேவண்டா’ என்பார்; ‘ைதயல் 
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நலாய்! இேதா ேசாைலைய அைடந்  விட்ேடாம்’ என்  கூறிக் காத ய டன் கலந்  
ெசன்றனர்.] 
 
    ெபா ம்பைரக் கு கி ர்தி ெபாள்ெளன இழிந்  ேவகக் 
    கதம்ப  ேவழ மாதி கஞற் ழி கஞற்றி யாத் க் 
    குதம்ைபநான் ெற த்தி னீவக் ெகாண்கேரா டன்பிற் பின்னிப் 
    பதம்பனிப் ெபய்த ள்ளாற் படர்ந்தனர் பாைவ யன்னார்          54 
    [ ஞ்ேசாைலைய அைடந் , ஊர்தியி உந்  விைரவாக இழிந்  , சினமிகு களி  

த ய ஊர்திகைள அைவயைவ கட் ம் இடங்களில் கட்  ைவத் , காதில் ெதாங்கும் 
குதம்ைப பிடாியில் த வ, பாைவயைனய மகளிர் தம் கணவேரா  , அன்பிற் கலந் , 
பாதம் ந ங்க, ேசாைலயி ள் ெம வாகச் ெசன்றனர். கதம்- சினம், ேவகம். இ  
ேவழத்தின் இயல் . குதம்ைப- ெபண்களின் காதணி. ெகாண்கர்- கணவர். பதம் – 
பாதம். ெமல் யர் ஆத ன், அவர்களின் பாதம் தைரயில் பட் க் கூசி ந ங்கிய .] 
 
    மணி விளக்க மல்கித் ங்கி ள் காம ேலாப்பிக் 
    காம  ெபா ம்பர் கற்பக் காவிைன ெவன்ற வங்கண் 
    ேமவர வின்பந் ய்ப்ப ேமவிய மாந்த ெரல்லாம் 
    ம  கற்ப நாட் ப் லவைர ெவன்றா ரம்மா.          55 
    [ ய மணிகள் நிைறந்  ெசறிந்த இ ள் காமல் ஓட் யதால், ஞ்ேசாைல கற்பகக் 
காவிைன ெவன்றன; அங்கு இன்பந் ய்க்க ேமவிய மாந்தெரல்லாம் ெமய்  

ணர்ச்சியால் ேதவர்கைள ெவன்றனர். ங்கி ள்- ெசறிந்த இ ள். காம  ெபா ம்பர்- 
வி ப்பத்ைத வ விக்கின்ற ேசாைல. கற்பக நா - ேதவேலாகம். லவர்- ேதவர்கள்] 
 
    வி ந்ெததிர் ெகாண்டா ெலன்ன ெமன்ெமாழி குயிலாற் ெசால்  
    வ ந்திய நைடயின் ெவப்ப மாய்ந்திட நீழ னல்கி 
    யி ந் ணர் சுண்ணப் ேபா ந் ேதற  ேமந்திற் ெறன்ப 
    ெபா ந்திய க்குள் ளார்க்குப் மணப் ெபா ம்ப ாீட்டம்          56 
    [ெபா ம்பர் வி ந் பசாித்தைலக் கூ கின்ற . வந்ேதாைரக் குயிலால் ெமன்ெமாழி 
கூறி வரேவற் , நடந்  வந்த வ த்தத்ைத ம் ெவப்பத்ைத ம் நிழல் அளித்  மாற்றி 
ந மணப் ெபா யிைன ம் ேதைன ம் மலர்க்ெகாத் க்களில் ஏந்தி, மணப் 
ெபா ம்பர் அகத்  வந்தவைர வி ந்ெததிர் ெகாண்ட ,] 
 
    சிங்க ங் ேகாட்  ேவழத் திரள்க  ைமந்தர் காட்ட 
    ெவங்களிப் பி  மா  மயி மின் னைனயார் காட்ட 
    மங்குேறாய் மாட ேமைட மைலெயா  ளினங் காட்டப் 
    ெபாங்க  மில்ேல ெயன்னப் குந்தனர் மகிழ்ச்சி த்தார்          57 
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    [ைமந்தர்கள் சிங்கம், களி க் கூட்டம் ஆகியவற்ைற நிைன ட் னர்; 
மகிழ்ச்சி ைடய பி ைய ம் மான்மயிைல ம் மின் அைனய மகளிர் நிைன ட் னர். 
ேமகம் ேதா ம் மாடங்க ம் ேமைடக ம் மைலெயா  மணல் ேம கைளக் காட் ன. 
மகிழ்ச்சி த்த தம்பதியர் தம் இல்லேம அ  எனச் ேசாைலயி ள் குந்தனர். ேகாட்  
ேவழம்- தந்தியாகிய ம ப் ைடய களி . மங்குல்- ேமகம். ளினம்- மணற்குன் . ] 
 
    கிளிகுயில் ைவ மஞ்ைஞ யாதிய கிளர்ந்  தத்தம் 
    அளி  ெபைடயி டல் அகற்றி ம் ணர்ந் ங் ெகாம்பிற் 
    களி றக் கண்  ைமந்தர் காமமீக் ெகாள்ள வல்ேல 
    இளிெமாழி மைனவி யாைர யி குறத் த விக்ெகாண்டார்          58 
    [கிளி, குயில், ைவ, மயில் ேபான்ற பறைவக் குலங்கள் கிளர்ச்சி டன் தத்தம் 
அன் க்குாிய ெபைடகளின் ஊடல் அகற்றி ம், ணர்ந் ம் களிப்பைடவைதக் கண்  
ைமந்தர்கள் காமம் ேமற்ெகாள்ள விைரந்  இனிய ெமாழி ேபசும் மைனவியைர 
இ கத் த விக் ெகாண்டனர். அளி- அன் . இளி- ைண நரம்பின் ஒ வைக சுரம்.] 
 
    அளிெயறிந் தி ந்  ேதற ல ந்தவாய் கிழிந்த ெசங்ேகழ்ச் 
    சுைளபயில் கனி ம் வாைழச் சுைவப்பழத் திர  மாவின் 
    விைளம ப் பழ  மற் ம் விழி ற ேநாக்கா ன்னந் 
    திைளமண யிர்த்  நாவிற் றீம் ன ற நின்றார்          59 
    [அளி- வண் கள். வண் கள் ெமாய்த் ச் சா  அ ந்த வாய்திறந்த சிவந்த 
நிற ைடய பலாக்கனி ம் சுைவயான வாைழக்கனித் திர ம் சா  விைள ம் 
மாங்கனி ம் கண்ணால் காணா ன்னம் அவற்றின் ந மணத்ைத கர்ந்  நாவில் 
நீ ற மக்கள் நின்றனர். சுைள பயில்கனி- பலாக்கனி. ] 
 
    அஞர்த்திறம் அனத்ைத ேயய்க்கு நைடயவ ரமரத் தீஞ்ெசால் 
    உஞற்றிய கிளியின் ஓைத ெயாண்சிைறக் குயி  ேனாைத 
    மிஞிற்றின ர  ேமாைத ேயன ம் விம்மி ெயங்கும் 
    கஞற்றிய பண்ைண யீட்டங் ேகட்ெடா ங் களிய ரானார்          60 
    [அஞர்- ன்பம். அனத்ைத- அன்னத்ைத; கு க்கல்விகாரம். நைடயில் 
அன்னப்பறைவகைள ஒக்கும் மகளிர் வி ம் ம்ப  இனிைமயாய்ப் ேபசிய கிளியின் 
ஓைச, ஒளிமிக்க சிறகுகைள ைடய குயி ன் ஓைச, வண் கள் ர ம் ஓைச, 
இைவேபான்ற பிற ஓைசகள்ெந ங்கிய் மகளிர் விைளயாட் டங்களி ெலல்லாம் 
ஒ க்க அதைனக் ேகட்ட ைமந்தர் தம்ைம மறந்த மகிழ்ச்சியரானார். அத் ன்பம் 
காத யைரப் பிாிந்ததால் ேநர்ந்த . அப்பிாி த் ன்பம் பண்ைணேதா ம் எ ம் 
இவ்ெவா களால் நீங்கிய , அைவ காத யாின் ேபச்சின்பத்ைதத் த த னால். 
அமர- வி ம் ம்ப . உஞற்றிய- ெசய்த, இங்கு ேபசிய எ ம் ெபா ளில் வந்த . 
மிஞி +இனம்= மிஞிற்றினம், வண் க் கூட்டம். வண் கள் ெமாய்க்கும்ேபா  



 22

எ ப் ம் ஓைசக்கு ர தல் என்ப  மர ச் ெசால். விம்மி- ஒ த் . கஞற்றிய – 
ெந ங்கிய] 
 
    ள்ளகம் பிணிக்குஞ் ேசாைலப் ெபா ம் அப்ெபாழி ன் உள்ளாற் 
    கள்ளகம் பிணிக்குங் கஞ்சக் கயங்க ங் கதிாின் ேதைர 
    நள்ளகம் பிணிக்குங் ேகாட்  நாக ம் ளினச் சீ ம் 
    உள்ளகம் பிணித் க் ெகாள்ள ேநாக்கினர் உலாவி ெயங்கும்          61 
    [பறைவகைளத் தன்னகத்ேத வி ம்பி இ க்கச் ெசய் ம் ேசா யின் ெபா ம், 
ேதன்ம வத் தன்னகத்ேத ெசறித்  ைவக்கும் தாமைரத் தடாகங்க ம், சூாியனின் ேதர் 
தன்ைனத் தண் ச் ெசல்லாமல் பிணிக்கும் சிகரங்கைள ைடய மைல ம் 
மணற்குன் களின் அழகும் தம் உள்ளத்ைதக் கவர எங்கும் உலாவி அவ்வைழய 
காட்சிைய ேநாக்கினர். கஞ்சம்- தாமைர. கயம்- தடாகம். கதிர்- சூாியன். நள் அகம்- 
ந . ேகா - சிகரம். நாகம்- மைல. ] 
 
    ெபாங்க ள் ளகத் ச் சால ெபாங்கிய வளைன ெயல்லாந் 
    தங்க ட் பகுந்  தத்தந் தனியைட யாள மிட்டாங் 
    ெகங்க  ெமழினி வாங்கி ெயழில்ெபற விதானித் ம்பர்ச் 
    சிங்கவல் ேலற் க் கட் ல் கம்பலந் திகழ விட்டார்          62 
    [ ஞ்ேசாைலயின் அகத்  மிக ம் நிைறந்த ெசல்வங்அைளெயல்லாம் தங்க ள் 
பகுத் த் தைனத்தனிேய அைடயாளம் இட்  ைவப்பைதப் ேபால எவ்விடத்தி ம் 
திைரச்சீைலயால் வைளத் , அழகுெபற ேமற்கட்  கட் , கம்பளம் விாித்  அதன்ேமல் 
சிங்கக் கட் ல் திகழ ைவத்தார். எழினி- திைரச்சீைல. விதானம்- ேமற்கட் . ] 
 
    மாடக க்கும் யாழின் ம ரெமல் ைச ங் காமர் 
    நாடகத் திற ங் ேகட்  ேநாக்கி  நயந்தார் ைமந்தர் 
    ஆடக மசும்  ெகாங்ைக யந்நலார் குழாங்கு ழாமாய்த் 
    ேதாடகந் த்த ெசந்ேதன் ெசாாிமலர் ெகாய்வான் க்கார்          63 
    [மாடக யாழின் க்கிய நரம்பிென ம் ேதெனா கும் ெமல் ைசையக் ேக ம் 
வி ப்பத்ைத வ விக்கின்ற நாட் யத்திறைன ேநாக்கி ம் மகிழ்ந்தனர், ைமந்தர். 
ெபான் நிறத்த ெகாங்ைககைள உைடய அழகிய மகளிர் திரள் திரளாக ேதன் நிைறந்த 
இதழ்க ைடய மலர்கைளக் ேகா ம் ெபா ட்  வனத்தி ள் ெசன்றனர். மாடகம்- 
யாழ் வைககளில் ஒன் . காமம்- வி ப்பம். காமர்- வி ப்பத்ைதத் த கின்ற. நயந்தார்- 
வி ம்பினார். ஆடகம்- ெபான். அசும் - ஒ கும், இங்கு ெபான் நிறத்த ேதமைலக் 
குறித்த . இ  ெபண்க க்கு அழைகத் த வ . ேதா  அகம் த்த ெசந்ேதன். 
ேதா - மலாிதழ். இதழ்களிேல ெசறித் வத்த ெசந்ேதன். ெகாய்வான்- ெகாய் ம் 
ெபா ட் ] 
 
    நித்தில வடந்தாழ் ெகாங்ைக நிைரமணி மகுட ேமந்தி 
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    த்தவிர் க ப்  வில்  மிைசக் கவிப்ப வன்னான் 
    எத்தைல ள்ளா ெனன்  ேந வா ெரன்ன ெவங்குந் 
    தத்தமக் ெகாத்த வாேற திாிந்தனர் ைதயல் நல்லார்          64 
    [ த்  மாைலகள் தாழ்ந்த ெகாங்ைகயாகிய மணிமகுடேமந்தி க ம்  வில் யாகிய 
மன்மதன் ேமற் கவிப்ப, அவன் எவ்விடத் ள்ளான் எனஎங்கும் ேத வார் ேபால 
மகளிர் தத்தம் மனம் ேபானவாகில் அங்குமிங்குமாகத் திாிந்தனர். நித்திலம்- . 
மன்மதனின் மகுடம் ெபண்களின் ெகாங்ைக. ேந தல்- ேத தல். தைல- இடம்.] 
 
    தங்கைளப் லம்  ேநாக்கித் தழெலனச் சரம்ெபய் ேவைள 
    யங்கவ ெனன்னத் தா  மலர்க்கைண ெசாாிந்  ேபாரான் 
    ெவங்களி காற்றி வாட்ட யற்சியின் ேம  வார்ேபாற் 
    பங்கய வதன நல்லார் பன்மலர் கரத்திற் குற்றார்.          65 
    [தங்க ைடய தனிைமைய ேநாக்கித் தழல் எனச் சு ம் மலரம் கைள எய் ம் 
மன்மதேவைள, அவைனப்ேபாலேவ தா ம் மலர்க்கைண ெசாாிந்  ேபாாிேல 
ெச க்குற்  அவைன ெவல்ல யல்வாைரப் ேபாலப் பலவைக மலர்கைளக் ைகயிற் 
பறித்தனர். லம் - தனிைம. சரம்- கைண. ேவள்- காமேவள். களி- ெச க்கு. காற்றி- 
கக்குவித் , தம்ேமல் எய்ததைனத் தா ம் அவன் ேமல் எய் ] 
 
    மின் றழ் இைடயார் ெகாய்த ெவண்மலர் கரத் ச் ெசம்ைம 
    ன்ன ம் ேநாக்கி ெவண் த் வர்மல ராய ெதன்  
    ன் றக் காட் க் ேகள்வர் வாங்கித்தம் ைலேமற் ேசர்த்தி 
    யன்ன  ெபாற்ெகன் றாய தறிெகன நா க் ெகாண்டார்          66 
    [மின்னல் ேபான்  டங்கும் இைடைய உைடய மகளிர் தாம் ெகாய்த 
ெவண்மலர்கள் அவர்க ைடய ெசங்கரத்தில் ெசம்ைம நிறம் அைடந்தைதத் தம் 
கணவ க்குத் தம் வித்தகத்தால் நிறத்ைத மாற்றியதாகக் காட் த் ‘ வர் மலராய ’ 
என்றனர். காதலர் அைதவாங்கி அவர்க ைடய ைலேமற் ேசர்த்த டன் அைவ 

ைலக ன் நிறமாகிய ெபான்னிறம் அைடந்த .. அத் வர் நிறப் க்கள் இப்ெபா  
ெபான்னிறமாய  பாாீர் என்ற ம் அம்மகளிர் நாணம் ெகாண்டனர். அவர்தம் 
ேபைதைம காரணமாக ம் காதல்ர் ைலையத் தீண் னைமயா ம் மகளிர் நாணினர் 
என்க. வர்- ெசந்நிறம்.] 
 
    இணர்மலர் பறிக்குந் ேதா ம் இ த்திய பாரந் தீர்ந்  
    தணிமலர்க் ெகாம்  ேமன்ேம ெல த ம் த ந் தன்பால் 
    அணிகுைற கின்ற ெதன்றீங் கலர்ெகாடா தகல்வ ெதன்னாப் 
    பிணிமலர்க் ேகாைத நல்லார் ெப வியப் பினராய் நின்றார்          67 
    [மலர்க்ெகாத் க்கைளப் பறிக்குந்ேதா ம் தன்னிடம் இ த்திய பாரந்தீர்ந்  அழகிய 
மலர்க்ெகாம்  ேமன்ேமல் எ த ம், மர ங்கூட தன்னிடத்தில் அழகு குைறகின்ற  
என்  இப்ெபா  மலைரக் ெகா க்காமல் அகல்கின்ற  என்  அழகிய மகளிர் 
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ெப வியப்பினராக நின்றார். மகளிாின் ேபைதைமயால் அவர்க க்கு வியப்  என் ம் 
ெமய்ப்பா  நிகழ்ந்த . இணர்- ெகாத் . ] 
 
    சுந்தர வனங்கன் வாளி ெதாடவிைள விகார ெமன்னக் 
    கந்தெமன் க ப் ச் ேசாரக் கால்கரம் விதிர்ப்ப வாங்குஞ் 
    சிந் ர தல்ேவ ராடச் சிற்றிைட ெயாசிய நின்றார் 
    உந்தியங் காந்  ேகாட்  மலர் பறிக்கு மாதர்          68 
    [அழகிய காமன் மலர் வாளி ெதா க்க விைளந்த காம விகாரெமன்ன, மண ள்ள 
கூந்தல் ேசார, ைககால்கள் ந க்கம் எய்த, சிந் ரதிலகம் அணிந்த ெநற்றியில் 
வியர்ைவ அ ம்ப, சிற்றிைட ஒசிய , உந்தி, ேமல்ேநாக்கி மரக்கிைளயில் உள்ள 
மலர்கைளப் பறிக்கும் மாதர் நின்றார். காமன் அம் களாகிய மலர்கைளத் ெதாட்ட 
உடேனேய இவி நிகழ்ந்தன . அங்காந் - வாய்திறந் , தைலக்கு ேமல் ேநாக்கி] 
 
    பி ெந ந் ைளக்ைக நீட் ப் பி த்தி த் ெதனப் ங் ைகயாற் 
    க யவிழ் சிைனகள் வாங்கிக் காமர் க் ெகாய்  மாதர் 
    ெகா ெயன நிைனந்  தம்ைமக் குமரேரா டாங்கு ஏற்  
    மடவியர் கலவி யாற்றத் தணந்தனர் மயி ற் ேறான்றி.          69 
    [ பி கள் தம் நீண்ட திக்ைகயால் நீட் ப் பி த்  இ த்தெதனத் தம் அழகிய 
ைககைள நீட்  கிைளகைளப் பற்றி அழகிய க்கைளக் ெகாய் ம் மாதைரக் 
ெகா ெயன ஏற்  கலவியாற்றப் பின் மயி ைனப் ேபால அவ்விடத்ைத விட்  
நீங்கினர்] 
 
    ம த்த ங் ேகாெடட் டாைம வ ந் வாள் பறிெயன் றன்பன் 
    இ த்திய திணிேதாள் தன்ைன ேயந்திய களிப்பால் விந்தப் 
    ெபா ப்ெபன ங்க ம்ப டெனழீஇப் ெபா ம்பர் தாழத் 
    தி ப்ெபா  மார்ப ேனெயன் றயிர்த்தனள் பாி ந் தீராள்.          70 
    [மண ைடய ங்ெகாம்  எட்டாைமக்கு வ ந் வாள் ஒ த்தி, பறி ெயன்  
ெசால் க் காதலன் அவைளத் தன் ேதாள்ேமல் இ த்தி ஏந்திய களிப்பினால், 
அவ ைடய ேதாள் விந்தியமைலெயன ங்கி உயர்ந்த . ேதாள் உயரேவ ெபா ம்பர் 
தாழ்ந்த . அதனால் அவள் ‘தி ப்ெபா மார்பேன’ என்  ஐ ற்றனள். வ த்த ம் 
தீர்ந்திலள் வ த்தம் தீராைமக்குக் காரணம், ேதாள்ேமல் இ ந்த தான் மிக உயர்ந் , 

ங்ெகாம்  தாழ்ந் , மலர் பறிக்க இயலாைமயினால்.தி ப்ெபா  மார்பன் - 
திாிவிக்கிரமன்] 
 
    ேவ  
    அல் மலர்க் குழ யெரம் ரல்நிக  
             ராெதன்ேற ய ம்  ேதாற்றாய் 
    ல்ைலெயன நைகயாட அைவ ம்எம  
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            த ம் றழா ைறயால் அன்ேறா 
    பல் தழ்வா ெயாளித்த பாிசறிந் ேதெமன்  
             ெறதிர்நைகத்த பண் மான 
    ெமல்ல ம்  ஈன ம்ெவகுண்  ெதண்டம்விைளப்  
            பாெரன்ன விைரவிற் ெகாய்தார்.          71 
    [ ல்ைல மகளிர் நைகக்க மலர்வ .அல் மலைர யணிந்த குழ யராகிய மகளிர், 
நைக கத் டன் மலர் ெகாய்தனர். அ ,’ ல்ைல! உன் ைடய அ ம் கள் என் 

ர க்கு நிகராகா ’ என நைகயாட,, அம் ல்ைல ம் பதி க்கு, ‘ உன் ரல் 
எமத ம் க்கு நிகராகாைமயினால் அல்லவா பல் ம் இத ம் காவலாக உள்ள 
வாயி ள் ேபாய் ஒளிந்  ெகாண்ட ’ என எதிர்த் ப் பழித்த ேபால ெமல் ய 
அ ம்  ஈன்ற . அ  கண்  தண்டம் விைளப்பார் ேபான்  அவ்வ ம்பிைன விைரந்  
பறித்தனர். தம்மஃஇ இகழ்ந்  பழித்தவர  பல்ைலப் பி ங்குவ  ேபால என்ப  
ெதானிப் ெபா ள். ல்ைல அ ம் கள் மகளிர  பற்க க்கு உவைம. அ  பல்ெதாியச் 
சிாிக்கும் ன் வைலக் குறித்த .] 
 
    கணவெரா  ெந ங்கானத் டன்ேபாக்கிற் 
          கதிர்ப்பாிதி கனற் ம் ெவம்ைம 
    தணியந  நிழல்கஞற்றித் தளர்வகற் ம் 
          பண்ைடயநன் ேறார்ந்தா ெரன்ன 
    மணமலர்ெகாய் திலம்ப ேம ழிைலம்பாைல 
          மரத்ேதா  நட் ச்ெசய்  
    ணர்விாிபா ைல நண்  ண்ெடன்ன 
          மலர் கிழ்ப்பத் ைனந்  ெகாய்தார்.          72 
    [ ஏழிைலம்பாைல மகளிர் நட் ச் ெசய்வதால் மலர்வ . தம் கணவ டன் நீண்ட 
கானகத்திற் உடன்ேபாக்கு நிகழ்த்தியேபா , ெசஞ்ஞாயி  கனற் ம் ெவம்ைம தணிய 
ந நிழல் நிைறத்  தளர்ச்சியிைன அகற்றிய பைழய நட்பிைன நிைன  கூர்ந்தா 
ெரன் ம்ப யாக, மணமிக்க மலர்கள் ெகாய்யப்பட்டதால் வ ைமயைடந்த 
ஏழிைலம்பாைல மரத் டன் நட் ச் ெசய் , அந்தநட்பினால் ெகாத்  விாிந்த  ேபால 
மலர் கிழ்ப்ப ெந ங்கி அதைனக் ெகாய்தார். இலம்பா - வ ைம. இ  
ேவனிற்காலத்  இைல த யன உதிர்ந்  வ ைமயாக நிற்றைலக் குறிக்கும். 

ைனந் - விைரந் , ெந ங்கி. கஞற்றி- நிைறத் .] 
 
    ேதாடணிந்  நனி த்திங் ெகைமப்ேபா நீ 
          ெயமக்குச் சு ம்ப ரார்ப்ப 
    ஏடவி  ந ம்ேபா  நல்காவாழ் 
          ெவன்ேனெயன் றிகழ்ந்  கூறப் 
    பா ாி ம் பழிப்பஞ்சி யிகழாதி 
         ெரனப்பணிந்தாங் ெகட்டா ேதாங்குங் 
    ேகாடமல மீட் மலர்ந் ெததிர்குரங்கும் 
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          பாடலத்திற் ெகா ம் க் குற்றார்          73 
    [பாடலம்- பாதிாி. இ  மகளிர் இகழ மலர்வ . மலர் ெகாய் ம் மகளிர், பாதிாிப் 

க்கள் ெகாய்யவியலா உயரத்தில் இ ப்பைதக் கண் , அம்மரத்ைத இகழ்ந்தனர். 
‘ பாடகேம! நீ ேதாடணிந்  நனி த்  எங்கைள ஒப்ப் இரந் ம் எங்க க்கு இதழ் 
விாி ம் மண ள்ள ேபாதினி நல்காத  என்ேன’ என இகழ்ந்தனர். ேதா  
சிேலைடயாக, மகளிாின் காதணிைய ம் மலாிதைழ ம் குறிக்கும். நனி த் , என்ப  
சிேலைடயாக மலர்கள் நிைறயப் த்தி த்தைல ம் மகளிர்கள் இன்பத் ய்த்தற்குாிய 
ப வம் எய்தியி த்தைலம் குறிக்கும். இவ்வா  இகழ்ந்  கூறப் ெப ைம நீங்கும் 
பழிப் க்கு அஞ்சி எம்ைம இகழாதிர் எனப் பணிந்தைதப் ேபால எட்டா  ஓங்கும் 
கிைளயில் மீண் ம் ெசறிந்  மலர்ந்  தம் எதிாில் வைள ம் ெகாம்பி ந்  
பாதிாிமலர்கைளக் ெகாய்தனர். பா - ெப ைம. இாி ம்- விட்  நீங்கும். ேகா - 
ெகாம் ,கிளி. அமல- ெசறிய. மீட் - ம ப ம். குரங்கும்- வைள ம். 
 
    ெச மதிையப் றக்ெகாைடகண் ெடக்க த்தம் 
          ப கத்தார் சில்ேலார் தங்கள் 
    நிழல்ப ெபற் றியின் ம் அறப்பறிக்குந் 
          ெதா மீட்  நிரம்பப் த் த் 
    தைழத சண் பகேநாக்கி ேய விஃ ெதனக் 
                காணார் தழங்கும் வண்  
    விைழயகிலாச் சண்பக  லவாப் ெபாற்கிழிெகா 
          ெலனவியந்  நின்றார்          74 
    [ெசண்பகம் மகளிாின் நிழல்பட மலர்வ . மதிையப் றங்கண்  இ மாப் க் 
ெகாண்ட அழகிய க ைடய மகளிர் சிலர் தங்கள் நிழல்பட்டதனால் ம் அறேவ 
பறிக்குந்ேதா ம் மீட் ம் மீட் ம் நிரம்பப் த் த் தைழக்கும் காரனத்ைத அறியாமல் 
வண்  ெமாய்க்காத சண்பகமரேமா அல்ல  உலவாப் ெபாற்கிழிேயா என வியந்  
நின்றார். ெச மதி- மதி. றக்ெகாைட- ேதாற் ப் ற கு காட்  ஓ தல். 
எக்க த்தம்- இ மாப் , தைலெய ப் .. ஏ - காரணம். உலவாப் ெபாற்கிழி- எ க்க 
எ க்கக் குைறயாத ெபான் ப் . சண்பகமலாில் வண்  ெமாய்ப்பதில்ைல என்ப  
இலக்கிய வழக்கு. ] 
 
    தம் ைடய வ ெவாப்பத் தளிர்த்தெதன 
             வ க்கற் த் தடந்தாட் ெகாக்கின் 
    ெசம்ைமநிறத் தளிரைனத் ங் ெகாய்ெதா ந்தம் 
              விழிப்பார்ைவ ெசறி ஞ் சீரால் 
    அம்மர ம் எதிாிக  யாங்குமிகத் 
             தளிாீன அதற்கு நாணிக் 
    ெகாம்ைம ைல மடமாதர் ேதாற்ெறன்னக் 
              ெகாய்தளிர்க்ைக யிைளத்  நீத்தார்          75 
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    [மா மகளிாின் பார்ைவ படத் தைழப்ப . மாந்தளிாின் நிறம் மாைம எனப்ப ம். 
மாைம இளமகளிாின் நிற மாகும். மகளிர் மாவிளந்தளிைரத் தம் ைடய நிறெமாப்பத் 
தளிர்த்த  என அ க்கா ற்  ப த்த அ ைய உைடய மாவின் ெசம்ைமநிறத் தளிர் 
அைனத்ைத ம் ெகாய் ந்ேதா ம், அவர்க ைடய விழிப்பார்ைவ ெசறித னால், 
அந்தமர ம் எதிர்ப்ப  ேபாலத் தளிர்கைள மிகுதியாக ஈன, அதற்கு நாணி, அம்மகளிர் 
தாம் ேதாற்  விட்டைதப் ேபாலக் ெகாய்தைல நீத் க் ைக ேசார்ந்  இைளத்தனர். 
அ க்கற் - ெபாறாைம ெகாண் . தடநதாள்- ப த்த அ மரம். ெகாக்கு- மா. எதிர் 
இக - மா பட்  எதிர் ேபார் ெசய் . ெகாம்ைம- ப ைம. ெகாய் தளிர் ைக- தளிர் 
ெகாய் ைக என மாற் க. நீத்தார்- ெகாய்தைலக் ைகவிட்டார்.] 
 
    இக்கிைளயின் மலர் ன்னம் யான்பறிப்ப 
            ெலன்றாங் ெகாட் ப் 
    பக்கசில ெரா கரத்தாற் சிைனபற்றி 
            மலர்பறித்  மான ேநாக்கித் 
    ெதாக்கமலர் சிைனவாயிற் ெகளவியி  
             ைகபறித் ந் ெதாைலயா வண்ண 
    மிக்கல  மகிழ்மரத்ைத ந ப்பிைழத்த 
             ெதனக்கனன்  வி த்தார் சில்ேலார்          76 
    [ மகிழமரம் ெகாம்ைப மகளிர் பல் னாற் கவ்வ மல ம். இந்தக் கிைளயில் உள்ள 
மலர்கைள நான்தான் த ற் பறிப்ேபன் எனப் ேபாட் யிட் க் ெகாண்  அ கில் 
சிலர், ஒர்ைகயினால் மரக்ெகாம்பிைனப் பற்றி மலர் பறித் பின், ெவற்றி ெபற 
ேவண் ம் எ ம் மான ேநாக்கினால் மலர்க்கிைளைய வாயினால் பற்றிக் ெகாண்  
இ ைகயினா ம் பறித் ம் மலர்கள் குைறயாைமையக் கண் , மகிழமரம் 
ந நிைலைம பிைழத்த  என்  சினந்  பறித்தைலக் ைகவிட்டனர் சிலர். ஒட் - சபதம் 
ெசய் . மானம்- நிைல தாழாைம. கனன் - சினந் .] 
 
    பஞ்ச த்த மிகப்பனிக்கும் பாி ரச்சீ 
           ற மடவார் பல்ேலார் ெசய்ய 
    கஞ்சமலர் வாய்திறந்  தம்மியல்பிற் 
          பா த ங் கமழ்ேதன் வார்ந்  
    விஞ்சமலர் த் குமா தவிையேவ  
          சில  வந்  ேநாக்கித் 
    தஞ்சாிெமன் கரமலரான் கமதியம் 
          வியர ம்பச் சார்ந்  ெகாய்தார்          77 
    [மாதவி- கு க்கத்தி. இ  மகளிர் பாட மலர்வ , ெமல் ய பஞ்சு பட்டாேல மிக 
ந ங்கும் மகளிர் சிலர் தங்கள் தாமைரமலாிதழ் ேபான்ற வாய் திறந்  தம்மியல்பிற் 
பாடேவ, ேதன் வார மாதவி மிகுதியாகப் த் குத்த . அதைன ேவ  சில ம் வந்  
பார்த்  தம் ைகமலரால் அம்மலைர கத்தில் வியர் அ ம்பக் ெகாய்தார். பஞ்ச த்த 
மிகப் பனிக்கும்- மகளிாின் ெமன்ைமையக் குறித்த . பாி ரம்- சிலம் . கஞ்சமலர்- 
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தாமைர. தம்மியல்பிற் பா த ம்- பிற க்காகவன்றி தாமாகேவ பா த ம். விஞ்ச- 
மிகுதியாக. சாி- வைள. சாி ெமன்கரம்- வைளயல் அணிந்த கரம்.] 
 
    ஒளி மிழ்தம் ெவழிைல ெயாண்டளிராக் 
          கவர்ந்தைமகண் ெடா ப்பார் மானக் 
    கிைளநரம்பி னிைசெமாழியார் க கி ங் 
           ேகழ்த்தமணி ச ேலறித் 
    தளிர யி ைதந்தா ந் ெதா ந்தவப் த் 
             தேசாகுமலர் தைரயிற் ெகாட்ட 
    வளவின்மகிழ்ச் சியின்வ ந்தா தைவயைனத் ம் 
            ேவ சில ரள்ளிக் ெகாண்டார்          78 
    [மகளிர் உைதக்க மலர்வ  அேசாகு. யாழினிைச ேபால இனிைமயாகப் ேபசும் 
மகளிர் சிலர் உயர்ந்த க க மரத்தில் கட்டப் ெபற்ற ஊசேலறி எதிேர இ ந்த அேசாக 
மரத்ைத, ‘ ஒளி ைடய எம் நிறத்ைதக் கவர்ந்தீர்’ எனக் ேகாபித்  உைதத்தைலப் 
ேபாலத் தம் ெமல்ல யால் உைதந்  ஆ னர். அவ்வா  உைதக்குந்ேதா ம் 
மிகுதியாகப் த் த் தைரயில் ெகாட் ம் அேசாக மலாிைன யற்சியின்றிக் 
கிைடத்தைமயால் மகிழ்ச்சி டன் ேவறிலர் அவற்ைற அள்ளிக் ெகாண்  ெசன்றார்.] 
 
    அலம் மணி ேமகைல  மாிக்குரற்கிண் 
          கிணி மணிச் சிலம்  மார்ப்பக் 
    கலம்ப ெபாற் குயமடவா ரா த ம் 
           ஆட்டைமதி கவினக் கண்  
    நலம்ப ெபாற் பாிசிெலதிர் சுவேபா 
             ளம் ன்ைன நறிய யின் 
    குலம் தி  த் குப்ப விம்மிதராய்ச் 
            சிலாிவர்ந்  குற்  நின்றார்          79 
    [ ன்ைன மகளிர் ஆட க்குப் ப்ப . ஒ க்கும் மணிேமகைல ம் தவைளேபால 
ஒ க்கும் கிண்கிணி ம் சிலம் ம் ஆர்ப்ப, நைககள் சார்ந்த ெபான்னிற ைலகைள 
உைடய இளமங்ைகயர் ஆ த ம் நாட் யத்தின் சிறப்பாக அைமந்தி த்தைலக் கண்  
ெபாற்பாிசில்கைள எதிர் சுவார்ேபால இளம் ன்ைன நறிய மலர்கைளப் திதாகப் 

த்  உகுப்ப அதிசயத் டன் வி ம்பி சிலர் பறித் ச் ெசன்றார். அலம்பல்- ஒ த்தல். 
அாிக்குரல்- தவைள இரட்டல் ஒ . கலம்- ஆபரணம். குயம்- ைல. அைமதி- 
இலக்கணம். கவின- அழகுற. விம்மிதம்- அதிசயம். இவர்தல்- வி ம் தல்] 
 
    ஓக்குமணி யம்மைனதன் யர்பாைவக் 
             களிப்ப ேபாற் சிைனேம ேலந்  
    மாக்குரைவ யந்நலாாி வர்ந் ெகாளத் 
          த வ நம் மகைவ யின்ேனார் 
    தாக்குவெரன் றஞ்சிய  தாழ்வெதன 
            மலர்ெந ங்கிச் சாைக தாழப் 
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    க்க ட னம்மைன ந் தாழ்ந்ெதமக்குத் 
              தந்தெதனப் கழ்ந்  ெகாய்தார்.          80 
    [ மகளிர் த வ மலர்வ  குரவம். குரவின  மலர் பாைவையப் ேபால இ ப்பதால் 
பாைவ எனப்ப ம். விைளயாட் ல் மணியால் ெசய்த அம்மைனைய ேமேல ச, அ  
குராவின் பாைவக்கு அளித்தைதப் ேபால குராவின  சிைன ஏந்திய .. அந்த 
அம்மைனைய எ க்கக் குரவ மரத்தின் ேமல் இவர வி ம்பிய அம்மகளிர் 
அம்மரத்ைதத்த வினர். குரைவப் பாைவயாகிய நம் மகைவ இம்மகளிர் தாக்குவர் 
என்  அஞ்சி அப்ெபண் ாின் கா ல் ழ்ந்  வணங்குவ ேபால மலர்கள் ெந ங்கிய 
கிைள தாழ, மகளிர் க்க டன் அம்மைனப்பந்ைத ம் குரவமரம் தந்தெதனப் கழ்ந்  
மலர் ெகாய்தார். அம்மைன- அம்மைனப் பந் . ஓக்கும் – ேமேல சிய. இவர்தல்- 
ஏ தல். சாைக-கிைள.] 
 
    பண்ைணெபார ரல்ஞிமி  பாய்ந் ழக்கத் 
    ய ண்  பாாின் ழ்ந்  
    வண்ணமலர்த் கெண ங்குஞ் 
    சனமிதித்தற் கஞ்சிமா மலாின் மீட்  
    நண்ணெவ  வ ேபான்  ேமக்ெகழக்கந் 
    கந்த வி ந த்தள் ளாட 
    ெவாண் த ன் வியர்ெபா ப்பக் கரஞ்ேசப்ப 
    டல்குைழயப் ைடத்தார் சில்ேலார்          81 
    [பண்ெணா  ஒப்ப ர ம் வண் கள் பாய்ந்  மலர்கைள உழக்க 
வண்ணமலர்த் கள்கள் பார்மீ  ழ்தி ந்தன. மக்கட்கூட்டத்தால் மிதிபட அஞ்சி 
அவ்வண்ணத் கள் மீட் ம் மலைர அைடய எண்ணி ேமேல எ வ  ேபால, மகளிர் 
பந் கைளத் த வி , இைடதள்ளாட், ஒளி ைடய ெநற்றியில் வியர்ைவ ெபா ப்ப, 
ைககள் சிவப்ப, உடல் குைழய சிலர் ைடத்தார். பண்- இைச. ெபார- ஒப்ப. சனம்- 
மக்கள்,ஜனம். நண்ண- அைடய. ேமக்ெகழ- ேமேல எழ. ந - இைட. பந்த க்கும்ேபா  
ேதான் ம் ெமய்ப்பா கைளக் காண்க.] 
 
    ெவள்ளிமைல ெயனக்குவவிக் கிடந்தெந ம் 
    ளினமிைச வதிந் ம் வாசக் 
    கள் யிர்க்கு ைழக்குவட் க் கண்மணிப்ெபாற் 
    சிலம்ெபதிர்கூய்க் களித் ம் வட்டத் 
    ெதள்ெளாளிய பளிக்கைறயிற் கண்ண யிற் 
    றி வழகு ெதாிந்  ைமந்த 
    ள் க ெவவ்ேவ  விைளயாட் த் 
    திறங்குயிற்றி வந்தார் சில்ேலார்          82 
    [ெவள்ளிமைல(கயிலாயம்) எனக் குவிந்  கிடந்த மணற்குன் களின் மீ  தங்கி ம், 
ேதனீ வா ம் மைல ைழகளில் எதிெரா க்குமா  மா  கூவி ம், ெதளிந்த 
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பளிக்கைறயில் கண்ணா யில் தம் மிக்க அழகு ேதான்ற ைமந்தர் காதலால் உள் க 
ெவவ்ேவ  விைளயாட் க்கைளக் காட் ம் சிலர் மகிழ்ந்தார். குவவி-குவிந் . 
வாசக்கள்- மணமிக்க ேதன். ைழ- குைக. குவ - சிகரம். ] 
    க வி த்தம் 
 
    சாய  னிகர்மஞ்ைஞ தளாிய ெபாழிலாடன் 
    ேமயவர் நைடேநாக்கி ெவள்ளனம் அயர்கூர 
    நாயக ெரா ம்ெவள்ள நதிகய தெலங்கும் 
    பாயினர் காிேயா ம் படர்த  பி ெயன்ன          83 
    [சாய ல் தமக்கு நிகராகிய மயில்கள் தள ம்ப  ெபாழி ல் ஆ யவர்களின் 
நைடையப் பார்த்  ெவண்ணிற அன்னம் மயலைடய, தம் நாயகெரா  ெவள்ளம் 
பா ம் நதி, குளம் த ய ைறகளில் காி டன் ெசல் ம் பி ெயன மக்ளிர் பரவினர். ] 
 
    பங்கய மலர்மா ம் பாைவய ர ட் ம் 
    ெபாங்கிய ெசம்பஞ்சி ேபாகற ைடேதா ந் 
    தங்குவ வவர்நீலத் தண்குழல் ெபா தட்ட 
    ெசங்கன றழ்ெநய்த்ேதார் சிவணிய ண்ேபா ம்          84 
    [மகளிாின் தாமைர மலைர ஒக்கும் அ க்கு ஊட் ம் ெசம்பஞ்சிக் குழம்பான , 
ஆற்றினிைட வார்ந்த க மண ைடேதா ம் தங்கின. அ , அம்மகளி ைடய காிய 
குழல் ேபார் ெசய்  அட்ட சிவந்த ெந ப் ப் ேபான்ற, கு தி ெபா ந்திய ண்ேபா ம். 
ேபாகு அறல்- ஆற் ப் ப ைகயில் வார்ந்த க மணல். ெநய்த்ேதார்- இரத்தம். ] 
 
    கிண்கிணி ெயா ணிற் கிளெரா  குழல்வண் ன் 
    பண்கனி ெயா ெயல்லாம் பரவ ன் நனி ட்கி 
    ஒண்கயல் மிைசத் ள் ந் தைம றழ் த மாதர் 
    கண்களின் வரைவத்தாங் காணிய ெவ வெதன          85 
    [சலங்ைகெயா , அணிகலன்கள் உராய்வதால் எ ம் ஒ , குழல்ேபால் ர ம் 
வண் ன் இைச கனி ம் ஒ  இைவேபான்றன ைறகள் ெதா ம் பர த னால் 
ஒள்ளிய கயல்கள் மிக ம் பயந் , ஆனால், தமக்கு ஒப்பாவன என்  கூறப்ப ம் 
அம்மகளிாின் கண்கைளக் காண்பதற்கு எ வன ேபாலத் ள் ம்] 
 
    ைமந்த  மடவா ந் தங்க ண் மயிர்நீவிக் 
    கந்தமதி ெமண்ெணய் கமழ்தர ேதய்ப்ப 
    சுந்தர மலேரான் ன் ெறாகுபல விதி ள் ம் 
    ெவந் ய ரனேதய்த்  த்தி  திறமான          86 
    [ைமந்த ம் மகளி ம் ன்னர் பிரமன் தைலயில் எ திய விதிக ள் ெவந் யர் 
அளிப்பனவற்ைறத் ேதய்த்  அழிப்பவர்ேபால ஒ வ க் ெகா வர் ந மணம் 



 31

ஊட்டப்பட்ட எண்ெணய் கமழ ேதய்ப்பர். சுந்தர மலேரான் பிரமன். த்தி - 
அழித்தி ம் திறம் மான- திறத்ைதப் ேபால.] 
 
    ஒண்ணிற மணிசாலக் க ெதா ெறாளிகான்  
    நண் வ ெதனமிக்கு நள்ளி ள்கு ெகாள்ளக் 
    கண்ணிெகாண் மயிர்ெநல் க் கமழ்வி  தினி ட்  
    மண்ணினர் க சும் வார் னல் குைடகின்றார்          87 
    [ஒளி ைடய நீலமணியக் க ெதா ம் ேம ம்ேம ம் ஒளி சுவைதப் ேபால மிக்க 
இ ள் கு ெகாள் ம் வைக கூந்த க்கு மன ைடய ெநல் வி  ஊட் க் க வி 
மகளிர் குைடந்  னலா னர்,] 
 
    ேவ  
    தனதின ெமன் பின் சார்த  ேதாைக 
    அனெமன மீண்டலர் ெபாங்கைர யண்மக் 
    கன றழ் கூந்த  னார்கைர நின் ம் 
    னலைல ம்ப  பாய்ந்தனர் க்கார்          88 
    [சாய னால் தன  இனம் என்  மகளிைரச் சார்ந்த மயில், அவர்கைள அன்னம் 
எனக் க தி மீண் ம் மலர்ப் ெபாங்கைர அைடந்தன. ேமகம் ேபான்ற கூந்த னார் 
கைரயில் நின்  அைலபா ம்ப  வாவிகளில் பாய்ந்  குந்தனர். சாயலால் 
மயிெலாப்பர். நைடயால் அன்னம் ஒப்பர் மகளிர். கனம்- ேமகம் . நிறத்தா ம் 
திரட்சியா ம் கூந்த க்கு உவைமயாயிற் .] 
 
    மான்மத ேவழ மதங்ெகா  ழ்ந்தாற் 
    ேபான்ெமன ஆட வ ம் னல் பாய்ந்தார் 
    ஊன்ம  ேவல்ெபா ம் ஒண்ெடா  யார்கண் 
    தான்ம ள் மீனம்விண் டாயைத யன்ேற          89 
    [ஆடவர் மதங்ெகாண்ட ெபாிய யாைன கயத்தில் ழ்ந்தாற்ேபாலப் ன ல் 
பாய்ந்தனர். அதனால், ஊன் நிைறந்த கூாிய ேவல் ேபான்ற மகளிாின் கண்கைளக் 
கண்  ம ண்ட மீன்கள் விண்ணிற் தாவின. மகளிாின் கண்கள் தம்ைமப்ேபாலேவ 
இர்ந்தைதக் கண்  மீன்கள் ம ண்டன எனவாம்} 
 
    மாதர் எ ங்களி மாமயில் ஈட்டம் 
    தாதவிழ் தந் ைற சார அவற்றின் 
    ேபா  ெபாங்கர் குந்திறல் மான 
    ஓதிம மஞ்சின ேவா ன ேசாைல          90 
    [மயில் ேபான்ற சாயைல உைடய மகளிர் தாதவில் மலர்கைள ைடய 
நீர்த் ைறையச் சார்ந்தனர். மயில்கூட்டம் நீர்த் ைறக்கு வந்ததன என்  அஞ்சியைதப் 
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ேபால அன்னங்கள் வாவியில் உள்ள மலர்கைள நீங்கிச் ேசாைல ள் ஓ ன களி- 
மகிழ்ச்சி. தா - மகரந்தம் ேபா - மலர்கள். மான- ஒப்ப. ஓதிமம்- அன்னம்] 
    தைலவ ெர மத தந்திைய மாதர் 
    வலவாின் வங்க ெம ம்பி  ரா 
    அலர்தைத மாைல ய ந்ெதாடேராங்கிப் 
    பல ைற யண்மினர் பற்ற யன்றார்.          91 
    [காதலர் எ ம் மதகளிைற, ெச த் நாில்லா படகுேபால் (கட் ப்பா ன்றிச்) 
ெசல் ம் பி யிைன ஊர்ந்  மலர் மாைலயாகிய சங்கி யால் கட்டப் ப்ல ைற 
ெந ங்கிப் பற்ற யன்றார். தந்தி- களி . தந்தத்ைத ைடய  தந்தி. வலவர்- 
ெச த் நர். வங்கம்- படகு. அலர்- மலர். களிைறச் சங்கி யால் காட்ட யல்வைதப் 
ேபால மலர்மாைலயால் தைலவைரக் கட்ட யன்றனர்] 
 
    ெதாங்கைல வாாி ெனா க்கு  ய 
    ெவங்களின் மாைல வைலத்திரள் சி 
    மங்ைகய ராம்உைழ மாைன வனத்தின் 
    அங்களி ேவடாி னாடவர் சூழ்ந்தார்.          92 
    [ஆடவர் ெசயல் மான் ேவட்ைடயா பவர் ெசயல் ேபாலக் கூறப்பட்ட . ெதாங்கல்- 
மாைல விேசடம். ேதாளின் இ ற ம் ெதாங்க விடப்ப த னால் ெதாங்கல் 
எனப்பட்ட . இக்காலத்  ஆண்டாள் மாைல என்றைழக்கப்ப கின்ற . கள்- ேதன். 
ெவங்கள்- வி ப்பத்ைதத் த கின்ற ேதன். ேவடர்கள் ேவட்ைடயா ம் இடத்ைதச் 
சுற்றி ம் வார்கைளத் ெதாங்க விட்  வைலகட்  விலங்குகைள அத ட் ெச த்திப் 
பி ப்பர். ஆடவர்கள் ெதாங்கல் மாைலகைள வார்ேபாலத் ெதாங்கவிட் , ேதெனா கு 
மலர்மாைலயகிய வைலக் கூட்டத்ைத சி, மங்ைகயர்களாகிய உைழமாைனப் பி க்க 
ேவ வர்கைளப் ேபால அங்கு சூழ்ந்தனர்.] 
 
    நைறக்குழல் ேசார்தர நங்ைகயர் பந்தின் 
    க்கிய தாைர கங்கிழி ெசய்  
    ெபாைறக்குய மார்  ைதப் ற ைமந்தர் 
    நிைறக்குந ராயினர் தாைரக ணீரான்          93 
    [பந் , தாைர இரண் ம் நீர்த் த்திகள். பந் -மட்டத் த்தி. ெபண்கள் 
ைகக்ெகாள்வ . தாைர- ெந ந் த்தி. ஆடவர் ைகக்ெகாள்வ . இரண் ம் 
நீர்விைளயாட் க்கான க விகள். மண ள்ள குழல்கள் சாிந்  விழ மங்ைகயர் 
பந்தினால் ஆடவ்ர் மீ  நீர் ெசாாிய , அவர்கள் எாிந்த நீைரகிழித் க் ெகாண் ேபாய் 
சி  குன்ைற ஒத்த ெகாங்ைககைள ைடய அவர்கல் மார்பில் ைத ம்ப  
தாைரகளி ந்  நீைரச் ெசாாிந்தனர்.] 
 
    சுண்ண ெம த்ெததிர் வினர் சந்த 
    வண்ண ந ங்களி வாாி ெயறிந்தார் 
    கண்ெணகிழ் க்கள் கஞன்றினர் சிந்தி 
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    ண்ணிக ேழாைகயி ம்பைர ெயாத்தார்          94 
    [வாசைனப் ெபா கைள ஒ வர்ேமல் ஒ வர் வினர். ந மணச் சந்தனச் ேசற்றி 
வாாி எறிந்தனர். ேதனிக்கள் ெநகிழ்க்கின்ற மலர்கைள ெந ங்கிச் சிந்தினர். உள்ளத்  
நிகழ்கின்ற உவைகயில் ேதவர்கைள ஒத்தனர்.] 
    க்கிய தாைரகள் ெவய் ற வாங்கி 
    ேயாக்கின ேனார்மக ேனார்மக ளாற்றாள் 
    வாக்கிய தாைர மைழக்ெகாசி கின்ற 
    க்ெகா  ேபாற்ெபா  மித்தளர் ற்றாள்          95 
    [ஒ வன் ெந ந் த்தி வாங்கி ேவகமாகநீைர மைழ எனச் ெசாாிந்தனன். அதற்கு 
ஒ ெபண் மைழக்கு ஒசிகின்ற ங்ெகா  ேபால மிகத் ன் ற் த் தளர் ற்றாள். 
ெவய் ற- ேவகமாக. ஒசிகின்ற- தளர் கின்ற. ெபா மி- ன் ற் .] 
 
    ச ெலதிர்ந்ெதா  ைவ ைனந்  
    சிய குங்கும ேமதகு சாந்தம் 
    காச விர்மார்  கலந் ற நின்றான் 
    மாச  ெசந்தி  மார்பைன ெயாத்தான்          96 
    [ சல்- ேபார். ைவ- உவைமயாகுெபயராய்ப் ெபண்ைனக் குறித்த . ைனந் - 
விைரந் . காசு- மணிமாைலகள்.அவிர்- விளங்கும். மாச - குற்றமற்ற. ெசந்தி - 
இலக்குமி. ெசந்தி மார்பந் தி மால்] 
 
    களிப்பிேனார் மாெதறி காம  ெதாங்கல் 
    வைளப் ற மார்பின் வனத்திைட நின்றா 
    னளப்ப  ேவைல யராவிடா யாத் த் 
    திைளப் ற நட்ட ெச ங்கிாி ெயாத்தான்          97 
    [களிப் டன் ஒ மா  எறிந்த மாைல நீாில் நின்றி ந்த ஒ வனின் மார்ைப வைளக்க, 
நீாிைட நின்ற அவன் பாற்கட டத்  பாம்பால் கட்டப்பட்ட மந்தரமைல ஒத்தான். 
வனம்-நீர். ேவைல-கடல். அரா- வாசுகிஎ ம் பாம் .] 
 
    ஆற்றல ளாயவிழ் ேசார்குழல் ேபார்த்த 
    ேகாற்ெறா  ேமற்ெகா ந் தாைர த்தான் 
    மாற்ற ங் கூடன் மைறத்தி  ேமக 
    ேமற்றைழ தாைர வி ங்கன ெமாத்தான்          98 
    [அ  நிகரற்ற கூடல் மாநகரத்ைத(ம ைர) மைறத்  மைழத் தாைரைய வி ம் 
ேமகத்ைத ஒத்  ஒ வன் தாைரெய ம் நீண்ட த்தியால் ஆற்றாலாகி கூந்தல் ேசார 
நின்ற ஒ த்திேமல் நீைரச் ெசாாிந்தான். ேகால்+ ெதா =ேகாற்ெறா - திரட்சியான 
வைள. அன்ெமாழித்ெதாைகயாக ஒ  ெபண்ைணக் குறித்த . இரண்  தாைர ள் 

ன்ன  நீண்ட நீர்த் த்திைய ம் பின்ன  மைழத் தாைரைய ம் குறித்த . தாைர-
கனமைழ. கனம்- ேமகம். மாற்ற ம்- அழிக்க யாட என மாம் கூடல் 
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நான்மாடக்கூடலாகிய ம ைர. தி விைளயாடற் ரானம் நான்மாடக் கூடலான படலம் 
காண்க.] 
 
    உ ங்களி மாதர்க ேளாக்கிய தாைர 
    கறங்கிய ைகத்ெதா  கார்க்குரல் ெசய்ய 
    விறங்குய கூந்த ைடப்ெபா  ெமய்ம்மின் 
    றிறங்குல வப் யல் சிந் வ ெவாத்த          99 
    [மகிழ்ச்சி ற்ற மாதர்கள் நீர்த் த்தி எந்ந்திய ைககளில் ெதா கள் உராய்ந்  
ேமகங்கைளப் ேபால் ஒ க்க, அவிழ்ந்த கூந்த னிைடேய அவர்க டல் மின்னைல ம் 
கூந்தல் மைழத் தாைர ம் ஒத்தன. வைள ஒ - ேமக ழக்கம்; இைடஇைட உட ன் 
ேதாற்றம்- மின்னல்; அவிழ்ந்த கூந்தல்- மைழத் தாைர.] 
 
    தர  ெகாச்சகக்க ப்பா 
    ம ப்ப ம மலர்நீல மலர்பறித்  மங்ைகய ம் 
    வி ப் ைமந் த ந்தம் ள் சிவிைள யா னார் 
    க ப் ெகா ஞ் சிைலயா ங் காமாிர தி ந்தம்  
    றப்ெபா  மலர்வாளி ெகாண் டற் ந் திறனிகர்ப்ப          100 
    [வைளந்த க ம் வில் ைடய மன்மத ம் அழகிய இரதிேதவி ம் தம் ள் மலரம்  
ெகாண்  ேபார் ெசய்வ  ஒப்ப, மங்ைகய ம் காத ற்ற ைமந்த ம் மன ள்ள தாமைர 
மலர்கைள ம் குவைளமலர்கைள ம் பறித்  ஒ வர்ேமல் ஒ வர் சி விைளயா னர்.] 
 
    த்தியினீர்க் குைடந் ன ெலாளித்ேதா ந் ேதாைகயைர 
    வ த்த றப் பிணித்தார்ைச வலமகிணர் தைமக்காட் ம் 
    ெப த்த ைல மடமாதர் பிரசமலர்க் கூந்த னா 
    த்தபழம் பைக க்குங் காலெமன ன்னியேபால்          101 
    [ைசவலம் – நீர்ப்பாசி. இ  நீர்ப்பரப்பின்மீ  பரவிக் கிடத்த ன் நீரா ம் மகளிாின் 
கூந்த க்கு உவைமயாகக் கூறப்ப ம். திரட்சியா ம் பரப்பினா ம் மிக்கி க்கும் 
ைசவலம் அத்தைகய கூந்த க்குப் பைக என்ப  ஒ  ெசய் ள் அலங்காரம். 

த்தியி ந்  பீச்சப்ப ம் நீ க்குத் ேதாற்  மகளிர் ன க் க யினில் 
ஒளித்ேதா கின்றனர். அவர்கள் கூந்தல் நீாின் ேமற்பரப்பினில் பரந்  கிடக்கின்ற . 
இ தான் தம் ைடய பைகைய த் க்ெகாள்ள தக்க சமயம் என்  ைசவலம் 
க திய ேபால் அம்மகளிாின் காதல க்குச் ைசவலம் கூந்தல் ேபாலக் காட் ய . 
ைசவலத்ைதக் ைகயால் இ கப்பற்றிக் கைளவ ேபால் ைமந்தர் தம் காத யாின் 
கூந்தைலச் ைசவலம் என்  க தி இ கப் பிணித்தனர். த்தி- நீைரப் பீய்ச்சி 
அ க்கும் க வி. உைடந் - ேதாற் . ேதாைகயர்- உவைமயாகுெபயராய் மகளிைரக் 
குறித்த . ேதாைக- மயி ன் ேதாைக ேபான்ற கூந்தல். - மகிழ்நர் மகிணர்= காதலர். 
மகிணர் தைமக் காட் ம்- தமக்குக் காட் ம். இரண்டாம் ேவற் ைம உ  நான்காம் 
ேவற் ைமப் ெபா ளில் வந்த உ  மயக்கம். பிரசம்- ேதன். உ த்த பழம் பைக- 
உ வினால் வந்த பைழைமயான பைக.] 
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    ேபார்க்குைடமங் ைகயர் கேம றந்ேதாற்றிப் னெலாளிப்ப 
    வார்க்கழலா ர வனச ெமனவி த் த் வார் 
    சீர்க்க ளத் தினிதி ந் ஞ் சிவெப மான் ேசவ கள் 
    பார்க்குளிைலப் ைரகிைளத் ப் ப வந்த வாிேபான்றார்          102 
    [ சிவெப மானின் தி வ கள் தன் ைடய உளத்தில் இனிதாக ற்றி ந் ம் 
தி மால் றத்ேத இைலேதா ம் உள்ள ைரகள் அைனத்தி ம் வித் ேத க் காண 

யா  இைளத்த ேபால, னலா தலாகிய ேபாாிேல ேதாற்ற மங்ைகயர் 
நீர்ப்பரப்பிேல தம் கம் மாட் ேம ேதான்ற ன ள் ஒளித்தனர். ைமந்தர், கத்ைதத் 
தாமைர என வி த் ப் பிற இடங்களில் ழாவிக் கைளத்தனர். உைடதல்- ேதாற்றல். 
வனசம்- தாமைர. தல்- ேத தல் (combing).இைலப் ைர- இைலயில் உள்ள 
உட் ைளகள். அவ் ட் ைளகள் கண் க்குப் லப்படாதைவ. அத் ைளக ள் ம் 
அாி கிைளத் த் ேத னான். இதனால் ேத த ன் தீவிரம் லப்ப ம்] 
 
    குமட மாதர்குழன் சுமிளஞ் சு ப்பினம்ேபாய்க் 
    ெகா தி  வ ம்பரந்  கு ெகாண்ட கமலமல 
    ெரா ெகாளிய வவர்வதன ெவாண்கமல ெமா ெபா வான் 
    வி மியகா ழகக்கவயம் க்கிய  ெபா மன்ேற.          103 
    [ ஒளி ைடய மாதாின் வதனத்ெதா  ஒப்பான தாமைரமலைரக் க ைமயான 
ைகக்கவசம் (glouse, armour) தாக்கிய  ேபான் , ன ல் கும் இளமாதர்களின் 
குழைல ெமாய்த்தி ந்த வண் க்கூட்டம் ேபாய் தாமைர மலர்கைளக் ெகா தி 
மலர் வ ம் பரந்  கு ெகாண்ட . காழகம்- க ைம. கவயம்- கவசம். 
குத் ச்சண்ைட ரர்கள் ைகயில் அணி ம் கவசம் ேபான்றி ந்த  க வண் களின் 
திரட்சி. அ  தாமைர மலாில் திரண் ந்த , மலைரக் கவசம் தாக்கித் தங்கிய  
ேபா ந்த ] 
 
    அாிைவயர்வாண் கமதியா லாம்பன்மலர் தரேநாக்கி 
    யிரவைணந்த ெதனக்கைரயி னிவர்ந்தைவமீட் டஃகுத ம் 
    ெபா களத் ச் சயத்திரதன் ெபான்றியநா ளி ெகாெலன 
    விரவியவிம் மிதராகி மீட் மி ம் னல்குைடந்தார்          104 
    [ஆம்பல் – அல் ; இரவில் மலர்வ . மகளிாின் கத்ைத ேநாக்கி இர  வந்தெதன்  
ஆம்பல்கள் மலர்ந்தன. கைரயில் ேசர்க்கப்பட்டைவ வா யதால் மலர் ெகாய்ய 
மீட் ம் ன ள் ழ்கினார்ர். சயத்திரதைனச் சூாியன் அத்தமிப்பதற்குள் ெகால்ேவன் 
என அ ச்சுனன் சபதம் ெசய்தான். அஞ்சிய சயத்திரதன் விஷப்பாம்  ந க்கத் டன் 

ற் ள் ஒளிந்தி ப்பைதப் ேபால யார்ம் அறியாவிடத்தில் மைறந்தி ந்தான். 
கி ஷ்ணன் தன்சங்கால் சூாியைன மைறக்கச் ச்சுாியன் மறந்தான் எனச் ெச க்குடன் 
சயத்திரதன் ெவளிவந்தான். கி ஷ்ணன் சங்ைக மீளக்ெகாண் , அ ச்சுனைனச் 
சயத்திரதைனக் ெகால் ம்ப க் கூறினான். மாதர் கத்ைத ேநாக்கி மலர்ந்த ம் 
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கைரயில் உள்ளைவ வா ய ம் சயத்திரதன் சூாியன் மைறந்தான் என 
மைறவிடத்தி ந்  ெவளிவந்த ம் சூாியன் அத்தமிக்கவில்ைல என வா ய ம் 
உவைம. ] 
 
    சந்தனங்குங் குமஞ்சுண்ணந் தார்மாைல விழக்குழம்பி 
    யிந் ெவாளி பைடத்த ன ரவிெயாளி பைடத்தன்றால் 
    வந் தைன வ த்த றக் ழக்க  மாந்தைரப்ெபான் 
    சிந் மணிக் கைர ப்பான் சிவந்ெத ந்த திறம்ேபால          105 
    [சந்திரெனாளி ெபற்ற னல், சந்தனம், குங்குமம், சுண்ணம் மாைலகள் விழக் குழம்பி 
சூாியனின் ெசந்நிறெவாளி ெபற்ற . ன ன் அச்ெசந்நிறம் தன்னிடமி ந்த சந்தனம் 

த யவற்ைறக் கைரைய அைடவிப்ப ேபால வந்  ன ல் குைடவாைரச் சினந்  
எ தைலப் ேபான்  இ ந்த  சிவப்  சினத்தின் நிறம். கைர ப்பான் – கைரைய 
அைடவிக்கும் ெபா ட் . பான் – விைனெயச்ச விகுதி. ெபா ட் ப்ெபா ள . ] 
 
    வைளகுல ங் கயற்குல  மலர்க்குல ம் விைளயாட்  
    ைளக்குமிகு யர்க்கிரங்கி ேய வாெரனப் ேபாகம் 
    விைளக்குமணி ைலக்குவட்  ெமல் ய ங் காைளய ந் 
    தைளக்குமனக் களிப்பினராய்த் தடங்கைரயின் ம ங்கைணந்தார்          106 
    [நீர் விைளயாட் னால் சங்குக் கூட்ட ம் மீனின ம் மலர்க்கூட்ட ம் 
வாட்டமைட ம் ய க்கு இரங்கிக் கைரேய வாெரன ைமந்த ம் மகளி ம் 
மனமகிழ்ச்சி டன் நீர்த் ைறக் கைரேயறினர். வைள- சங்கு. கயல்- 
மீனினத்ைதக்குறித்த . ேபாகம் விைளக்கு மணி ைல- காம இன்பத் க்குச் சிறப்பான 
உ ப் . குவ - குன் . தைளக்கும்- பிணிக்கும். களிப்பினிற் தைளக்கும் மனத்தர்.] 
 
    தனக்குநிக ெரனெரனக் கிடந்த ைசவலத்ைதத் தாக்குதற்குச் 
    சினத்ெத ந்  ெசல்வதைன வ ந் தைட ெசய்பவர்ேபால் 
    கனக்குழேலார் கரந்தாங்கிக் கைலகைலேயார் கரந்தாங்கிப் 
    னக்கிளியன் னவர்சில்ேலார் ணர்ந்தவர்ேபாற் ேறான்றினார்          107 
    [நீரா  மீ ம் ெபண்களின் நிைலைய கூறிற் . த்னக்கு நிகர் எனத் திரண்  நீண்  
கிடந்த நீர்ப்பாசிையத் தாக்குவதற்குச் சினந்  எ ந்த கூந்த ைன வ ந்  தைட 
ெசய்பவர்கள் ேபால ஒ கரத்தில் கனங்குழைலத் தாங்கி ம் கைலந்த ஆைடைய 
மற்ேறார் கரத்தில் தாங்கி ம் கிளிேபான்ற மகளிர் சிலர் ணர்ச்சி மகிழ் ற்றவர் ேபால் 
ேதான்றினர். அவிழ்ந்த கூந்தைலத் தாங்க ம் ெநகிழ்ந்த உைடயத் தாங்க ம் 

ணர்ச்சிப்பின் ேதான் ம் ெமய்ப்பா கள். கைலகைல- கைலந்த ஆைட. ] 
 
    அைலக்குமணி நீராட்  னற் வி  ேமகைல ங் 
    கைலக்குல ம் னல்பரப்பக் காணா  தாமைரயி 
    னிைலக்குலத்தாற் பின்னி ைட யிணக்கிய வல்கு ேனா  
    மைலக்குறவர் மகளிெரன மாதர்சிலர் ேதான்றினார்          108 
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    [அைலபா ம் நீராட்டத்தில் அ ந்  வி ந்த ேமகைல ம் உைட ம் னற்பரப்பில் 
காணவியலாைமயால், தாமைர இைலகைளத் ைதத்  ஆக்கப்பட்ட உைடையைய 
உ த் த் தைழயாைட உ த்த மைலக்குறப் ெபண்கெளனச் சிலர் ேதான்றினர். மணி 
நீர்- ய நிற ள்ள நீர். கைல- ஆைட. உைட இணக்கிய- உைடயாகப் ெபா ந்திய. ] 
 
    களித் ந ந் திைரெக நீர் காத ற்றம் டனா  
    யிைளத் மிக வ ந்தியேபா லீர்ம் னற் பட்ட ந்தி 
    ைளத்ெத ந்  ெகா ந்ேதா  ெமாய்ெயாளிேம கைலேயாைத 
    ெயாளித்ெதாழியச் சிலமாத ெராய்ெயனேமற் ேறான்றினார்          109 
    [அைலபா ம் நீாில் மகளி டன் தா ம் திைளத்  நீரா க் மிக இைளத்  
வ ந்தினேபால் ேமகைல த ய அணிகள் ஒளி ம் ஒச்ைச ம் ஒளித்ெதாழியச் 
சிலமாதர் விைரந்  கைரேமல் ேதான்றினர்.] 
 
    க வி த்தம் 
    வளர்ந் ளி சிந் மயிர் வண் கி  ெனாற்றி 
    ர்ந்ெதா கு மாதகர ட்  விரனீவி 
    யார்ந்தவகி ன் ைகயி னாட் யளி சூழ்ேதன் 
    கூர்ந்தமலர் மா ைக ெகா த்தினர் களித்தார்          110 
    [ கூந்த னில் ஒ கிச் சிந் ம் நீர்த் ளியிைன வளமாகிய கி னால் ஒற்றி, தகரச் 
சாந்  தடவி, விர்ல்களால் சிக்கு நீவி, அகிற் ைகயாட் , வண் கள் ெமாய்க்கும் 
மலர்மா ைக சூட் க் களித்தனர் சிலர். தகரம்- மயிற்சாந்  வைக. An aromatic 
unguent for the hair; ] 
 
    ெநற்றியி ன ந்திலகம் ைவத் நிழல் கா ம் 
    ெபாற்றகுைழ காதிெனா  நான் ய நக்கி 
    விற்றைழய விட் விைல யின் யர் சிறப்பின் 
    மற்ைறயணி ம்பல வளம்பட வணிந்தார்          111 
    [ெநற்றியில் மண ள்ள திலகம் ைவத்  ஒளிபரப் ம் ெபாற்குைழ காதி ந்  
ெதாங்குத் ேதாளிைனத் தடவ, ஒளி சும் விைலமதிப்பாிய சிறப்பான பிறவணிக ம் 
ெசல்வமிகுதி ேதான்ற அணிந்தார்.] 
 
    அனங்கனிவர் ெமய்த வ வாக்ைகயில ெனன்னா 
    மனங்கனிய மாதர்கள் வனப்பிைட யர்ந்தார் 
    தனங்களிவர் ேதா  தவம் ாிகி ேலெனன் 
    றிைனந்திரதி ேநாவெவழி லாடவர் மிகுத்தார்          112 
    [மன்மதன், இம்மாதர்களின் உடைலத் த வ யாக்ைகயிேலேன என மன வ ந்த, 
அம்மாதர்கள் அழகி யர்ந்தனர். தனங்களினால் இவர்க ைடய ேதாள்கைளத் த ம் 
தவம் ாிந்திேலேன என இரதி ேநாவ எழில் ஆடவர் மிகுத்தி ந்தார்.[ 
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    மின் பளி தக்குைவயின் மீமிைச நிவந்  
    மன்னிெயாி தீபெமன வார் ளின ச்சி 
    யன்னநைட யன்னநைட யார்கள்சிலர் நின்  
    ன் குழ லாற்றினர்ப ரப்பினர் ெதாகுத்தார்          113 
    [பளிதக் குைவ- கற் ரக் குன் . அ  ெவண்மணற்குன் க்கு உவைம. அதன்ேமல் 
எாி தீபம் என அன்னம் ேபான்ற நைட ைடய மகளிர் சிலர் நின்  ெந ங்கிய தம் 
கூந்தைல ஈஈரம் லர்த்தினர், விாித் க் காய ைவத்தனர். ெதாகுத் க் கட் னர். 
மீமிைச- உச்சியில். நிவந் - ேம யர்ந் . அன்னநைடயன்னநைட- அன்னத்தின  
நைட அைனய நைட. ன் - அடர்த்தி, ெந க்கம்] 
 
    ெமாட் ள வடச்ெச  ைலக்குநிக ராகிப் 
    பட்டபைக யாற்பிதிர் ப க்குநர் க ப்ப 
    ெநட் ைலய ெதங்குகளி னின் வி  காைய 
    வட்டவைற யிற்சிலர் ைடத்தறன் ம த்தார்          114 
    [தாமைர ெமாட் ப்ேபான்  இளைமயான, சங்கி  த் விய ெச ைமயான 

ைலக்கு நிகராக இ க்கும் பைக காரணமாகச் சிதற ப்பவர்ேபால, 
தன்னமரத்தினின் ம் வி ம் காைய வட்டமான பாைறயில் ேமாதி அறம்(நீதி) 
ெசய்தனர் சிலர். அறன் நீதி, நீர் அறன் ம த்தார்- நீதிெசய்தார். நீர் ப கினார்]. 
 
    ேகாங்ெகா  நிகர்த்த குவ த்தன மினா ம் 
    ங்கு ய வாடவ ம் ெவய்யகல விக்கட் 
    டாங்க கர் வாய்க்கனி தனக்குநிகர் ேதர்வா 
    னாங்க கர் வாெரன ந ங்கனி யயின்றார்.         115 
    [ேகாங்கு நிகர்த்த திரண்ட ைலைய ைடய மின்னைலப் நிகர்த்த ஒளி ைடய 
மங்ைகய ம் ங்கிய யத்ைத ைடய ஆடவ ம் வி ம் ம் கலவிக்கண் தாங்கள் 

கர்ந்த வாய்க்கனிக்கு ( த்தத்திற்கு) நிகேரா எனத் ேதர்வார் ேபால ந ங்கனி 
உண்டார். ] 
 
    ெநய்யிைட மிதந்தகறி நீண் திைச ெயல்லாங் 
    குய்யணவி நாறிய ெகா ங்க ைன பாலாற் 
    ெசய் ண வாதிமைட லவர் ெசறிப்ப 
    ெவய்யவர்க ளாகிவி ந் ேதா னி  ய்த்தார்          116 
    [மைட லவர்- சைமயற்கைல வல்லவர். கு- தாளித்ம். அணவி- கலந் . நாறிய 
மணம் சிய. க னி- ெபாாிக்கறி. ெவய்யவர்- வி ப்பம் உைடயவர். ய்த்தார்- 
உண்டார். ெநய்யில் மிதந்த கறி, திைசெயலாம் மணம் சும் தாளிதம் உைடய 
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ெபாாிக்கறி, பாலால் ெசய் ம் உண  த யன, சைமயற்கைல வல்லார் மிகுத்  
ைவக்க, மிக்க வி ப்பினராகி வி ந்தினேரா  அவற்ைற உண்டார்] 
 
    வாசெமா  பாகைடய யின் மகிழ் கூர்ந்  
    ேதசவி ம் யாழ்குழல் ெசவித் ைள நிரப்பி 
    சுமண மா தெமய் ேயற் விைள யா  
    ேவைசயாின் டாிய ெவங்க கர் ற்றார்.          117 
    [ வாசம்- வாசைனப் ெபா ள்கள். பாகு- பாக்கு. அைட- ெவற்றிைல. அயின் - 
ெமன் . ெவற்றிைல ெமன் , யாழ், குழல் இன்னிைசெசவிம த் , 
ெதன்றற்காற்றிைன உடல்மீ  ஏற்  இன் ற் , ேவைசயாின் வி தற்காிய 
வி ப்பத்ைத கர் ற்றார். ெவங்கண்- சினம். ஊட ல் விைளவ ] 
 
    ேவ  
    சா யி னறவிைனத் தவள வட் ற் 
    பாடைம விளிம் வாய் நிரம்பப் பாய்த்தினா 
    ரா ேநாக் குவெதன வங்ைக ேயந்தினா 
    ேரடவி ழாம்பல்வாய்ப் ப கியின் ற்றார்.          118 
    [சா - பாைன. நற - கள். தவள் வட் ல்- ெவள்ளீ வட் ல் பாடைம விளிம் - 
அழகிய ேவைலப்பா கள் அைமந்த விளிம் . ஆ - கம் பார்க்கும் கண்ணா . 
சா யில் ளித்த ம விைன ெவள்ளி வட் ல் விளிம் வைர நிரம்ப வார்த் , 
கண்ணா யில் கம் பார்ப்பவர்ேபால ஏந்தி, ஆம்பல் நா ம் வாயிற் ப கி 
இன் ற்றார்.] 
 
    மகிழ்ந்  ன்வாக்கிய வட் ற் ேறறைல 
    கர்ந்தி  மயக்கினால் வட்  ேனாக்கினா 
    ரகங்ைகயி னவிர்மதி யதைன நாப்பேண 
    யகழ்ந்ெதனக் களித்தனர் யாைர ெயன்றனர்          119 
    [ ன் வட் ல் வாக்கிய ேதறைல க ம் மய்க்கத்தினால் வட் ைல ேநாக்கினர். 
தம் அகங்ைகயின் ந வில் சந்திரைனக் கண்டெதனத் தம் கத்ைதக் கண்  யாைர நீ 
என வினவினர்] 
 
    ெதாட்டெவண் மதி டற் கூ  ெதாக்கெதன் 
    றட்டபான் ம ைர யதைன வாாியவ் 
    வட் ல்வாய் நிைறத் விண் வாழப் ேபாதிெயன் 
    ட்டவழ் க ைணயி ேனாக்கிப் ேபாக்கினார்          120 
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    [ெதா தல்- அகழ்ந்  எ த்தல். அகழ்ந்ெத த்  மதியின் உடற்கூ கள் ஒன்றாகத் 
ெதாக்கன என்  காய்ச்சிய பா ன் ஆைடேபால ம வின் ைரைய வாாி, அட் ல் 
ைவத் , விண்ணிேல வாழ்ப் ேபாதி என்  க ைண டன் ேநாக்கி சினர்] 
 
    எதி ற வி ந் சூ தா  மாடவர் 
    கதிாிைழ ெயா ங்க  மல்குல் கண் றீஇ 
    யதிாிைட யாய்ெகா  யகத்ைத ள் றப் 
    ெபாதிவெதன் ெனாழிெயனப் ங்ைக நீட் னார்          121 
 
    மங்ைகய ெர த் மாட் த் ம் வல் ைனச் 
    ெசங்கனி ெயனக்குயில் கவரச் ெசல்வர்பி 
    னங்க  ெகா ெமன வற்றஞ் சாற்றல்ேகட் 
    ங்கிேதா ளெதன ைலைய யீர்த்தனர்          122 
    [வல் –சூதா  க வி; ைலக்கு உவைம. மங்ைகயர் பக்கத்தில் ைவத்த வல் ைனச் 
ெசங்கனிெயனக் குயில் கவர்ந்  ெசல்ல, ஆடவர்கவர்ந்தார் என அவர்ேமல் குற்றம் 
சாற்ற, அவர்கல் ஈங்கிேதா உள  என மக ாின் ைலையப் பற்றினர்.] 
 
    ேமகைல ைட வி ழ வல்குைல 
    நாகெமன் றஞ்சிநன் கரத்திற் றள்ளி ம் 
    ேபாகுத ன்ைமயிற் ைவ மார்குகன் 
    வாகன ன் ற ெவளெவன் ேறா னார்          123 
    [ேமகைல ைட ம் ந வி ழ அல்குைலக் கண்ட மங்ைகமார் நாகம் என்  
ைகயினால் தள்ளி ம் ேபாகுதல் இல்லாைமயால் கனின் வாகனமாகிய மயில் 
வர ம் அ  ெவள க என்  ஓ னார்] 
 
    ஆ யி ேனாக்குமா னனத்தின் ேவற் ைம 
    நா ெயன் கத்திைன ெவளவி நாளேமல் 
    ேதாடவிழ் ெசம்மலர் சுடர ைவத் ளார் 
    ஏ யா ைரெயன ெவா த்தி ேவண் னாள்          124 
    [ஒ த்தி, தாமைரமலேரா  கத் க்கு ேவற் ைம காணக் கண்ணா யில் ேநாக்கி, 
என் கத்திைனத் தி  நாளத்தின் ேமல் இதழவிழ்ந்த ெசந்தாமைர மலர் ைவத்தவர் 
யார  உைரமின் என ேவண் னாள்] 
 
    நின் கங் கவர்ந்தவ ாிவெர னாநிைற 
    யின்ம க் கலெமதிர் காட்ட ேநாக்கு  
    தன்னிழன் க ந்தன் க  ெமாத்த ன் 
    யன்ன ந் தாமைர யாெமன் னாள்          125 
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    [உன் ைடய கத்ைதக் கவர்ந்தவர் இவெரன ம  நிைறந்த கலத்ைதக் காட் னர். 
அதனில் தன் கத்தின் சாயைல ேநாக்கித் தன் கெமாத்த ன், அ ந் தாமைரேய 
என ஊ னாள்] 
 
    வண் ளர் கூந்தேலார் மங்ைக ேதாழிெயன் 
    ெறண்டகு மஞ்ைஞ  னினிய ேதறைலக் 
    ெகாண் ஃ ண்ெகனக் கு கி ேயாட  
    ண்  மிச்சிெலன் ெறாழிதிேயா ெவன்றாள்          126 
    [வண் கள் ேகா கின்ற கூந்தைல ைடய தன் ைடய ேதாழி என்  க திய 
மங்ைக ெயா த்தி, மயி ன் ன் இனிய ேதறைலக் ெகாண்  ெசன்  இஃ  உண்க 
எனக் கு க, மயில் அஞ்சிேயாட ம், இதைன உண்ட மிச்சில் என்  ஒழித்தாேயா 
என்றாள்] 
 
    ஊ ய மாதகன் ெறாழிய ன் ற 
    வா ய ெகாம்பிைன யவெளன் றங்ைகயாற் 
    ேச  காத ற் ெசன்  ல் னான் 
    நாடவர் நைகப்பேவார் நம்பி ெயன்பேவ          127 
    [ஊடல் ெகாண்ட மா  ஒ த்தி அகன்  நீங்கேவ, தன் ன் ம் வா ய 
ெகாம்ெபான்றிைனத் தன் காத  என்  காதலன் காதலால் ல் னான், கண்ட 
நாடவர் நைக ெகாள்ள] 
 
    தன்  ேவற் ைம தன்ைன ேநாக்குறீஇ 
    ன்ைனய தன்ைமயின் யங்கு காதல 
    ெனன்ைன யாேராெவன விகக்கு ேமெயன 
    ன்னின யங்கின ெளா ெபண் மாதராள்          128 
    [களியாட்டத்தினால் தன் ைடய உ வில் ேதான்றிய ேவற் ைமையக் கண் , 
காத ன் தன்ைன யங்கிய காதலன் தன்ைன ேவ  யாேரா எனக் க தி நீங்குேமா 
என வ ந்தினாள் ஒ  ெபண்மாதராள்.] 
 
    கவிழ் குழ னார் யங்கு காதலாற் 
    ெப மகிழ் ம ம் ெபற்றி ேநாக்கியான் 
    ப கிேன னில்ைலெகால் ப கி ேனன்ெகாெலன் 
    ெறா மட மயிலனா ைளய ேமாவிலள்          129 
    [மணங்கம ம் கூந்தைல ைடய மகளிர் காதலால் ெப மகிழ்ேவா  ம  உண் ம் 
மயக்கத்தினால், ஒ த்தி யான் ம  உண்ேடேனா ப கவில்ைலேயா என்  சந்ேதகம் 
ஒழிந்திலள். யங்கியதால் வந்த அறி  மயக்கேமா கள் ண்ட களிப்ேபா என அறிய 
இயலாதவலாக ஐ ற்றாள் என்க] 
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    கூ னார் ம வ ங் கூ  ேலாெமன 
    ஆடைமத் ேதாளினால் அன்பர்ப் ல் னா 
    னார் ம வ   ேலெமன 
    நீெடாிப் பிழம்ெபனப் லந்  நீங்கினார்          130 
    [காதலேரா  ணர்ந்தார் ம ப ம் கூ ேலாம் என மகளிர் ங்கில் ேபான்ற 
தம்ேதாளினால் அன்பைரப் ல் னார். காதலேரா  ஊ யவர்கள் மற்ப ம் 
ஊ ேலம் என எாிப்பிழம் ேபால சினந்  ஊ னார்.] 
 
    ஆ னார் சிற்சில ரா  ைணயிற் 
    பா னார் சிற்சிலர் பா  யன்பர் ன் 
    ஓ னார் சிற்சில ேரா  ட ன் 
    நீ னார் சிற்சிலர் நீலக் கண்ணினார்          131 
    [குவைள மலர் ேபான்ற கண்ணினராகிய மகளிர் சிலர் ஆ னார்; சிலர் ைணேயா  
பா னார்; சிற்சிலர் பா க்ெகாண்  அன்பர் ன் ஓ னார் சிற்சிலர் ஊட ல் ெந ம் 
ெபா ைதக் கழித்தனர். ] 
 
    ஆன்றவர் ேநாக்கிநீள் பைன  மம்மேவா 
    சான்றவிக் கள்ளிைனத் தாித்தலா னன்ேற 
    சூன்ெறன வகந் ைளப் பட்ட ெதன்னேவ 
    மான் ளம் ைழபட மான நீங்கினார்          132 
    [ஆன்றவர் (கள் ண்டவர் நிைலைய) ேநாக்கி, நீண்ட பைனமர ம் நிைறந்த 
இக்கள்ளிைனத் தாங்கியதாலல்லவா ேதாண் ய ைழேபாலத் ைளப்பட்ட  என 
உள்ளம் வறிதாக அதைன நீங்கினார். ஆன்றவர்- அறிஞர். சான்ற- நிைறந்த. தாித்தல்- 
தாங்குதல். சூன்ெறன- ேதாண் யெதன. ைழபட- வறிதாக. மான நீங்கினார்- 
மானத்தினராக நீங்கினர். தீயாைரக் காண்ட ம் தீேத என்பைதப்ேபால அதைன 
நீங்கினார்.] 
 
    பைறந்த ேபரறிவி ம் பதின்ம டங்ெகதிர் 
    நிைறந் ெவங் காமேநா யகத்  நீடலால் 
    உறந்த  வைணமிைச ம்ப ராெரனச் 
    சிறந்தெமய்க் கலவியிற் றிைளக்கப் க்கனர்          133 
    [உர ம் ெப ைம ம் காமத்திற் ெசல் ம் மனத்ைதைனத் த ப்பன. உரன் –நல்ல  
ெகட்டைத ஆரா ம் அறி . இந்த அறி  ம ங்கினாேல மன காமத்தின் வழிச் 
ெசல் ம் அழிந்  ேபான இப்ேபரறிவி ம் ெவங்காம ேநாய் பதின்மடங்கு எதிர் 
நிைறந்  நீ தலால், வைணேமல் ேதவர்கெளன சிறந்த ெமய்  ணர்ச்சியில் 
திைளக்கச் சிலர் குந்தனர்] 
    க நிைலத் ைற 
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     ெசன் ெசன் ழல்வ ேபாற் சு ம்பி னங்கள் 
    ேபாதி னாக்கிய மாைலயி ெலதிெரதிர் ேபாகித் 
    தா  ெநாண் ைச மிழற் ற வி ந்தனர் தம் ண் 
    மாதர் வாண் க நைகயினான் மனக்குறிப் ைரத்தார்          134 
    [ஆடவர் மகளிாிைடேய  ெசன்  உழல்வ  ேபால வண் னங்கள் அவர்கள் 
அணிந்தி ந்த மாைலயில் மாறிமாறிப்ேபாய் தாதிைன கந்  கர்ந்  ரன்றன. 
அவா  இ ந்தவர்களிைடேய மாதர் தம் ைடய கநைகயால் தம் மனக் குறிப்ைப 
ெவளிப்ப த்தினர்] 
 
    சாலப் பண்ணிைனப் பயிற்றி ந்தட ைல யைலத்  
    ேமலத் தண்குழ லவிழ்த்ெததிர் த் மீந் தளிாின் 
    ேகாலக் ெகாம்பிைனக் குைழதரப் ல் ங் குறிப்பாற் 
    சீலப் பாைவயர் க த்திைனக் ெகாண்கைரத் ெதளித்தார்          135 
    [பண்ணிைச பயிற்றல், தட ைல அைலத்தல், தண்குழலவிழ்த்  எதிர் த்தல், 
ேகாலக் ெகாம்பிைனப் ல் தல் என்பன காமக் குறிப்பிைன ெவளிப்ப த் ம் 
ெதாழில்கள். இவற்றால் மகளிர் தம் க த்திைனக் ெகாண்க க்குத் ெதளிவித்தனர்] 
 
    ெதாய்யி லந்நலார் ைலமிைசத் ெதாழில்ெபற வாிந் ம் 
    ைம ண் கண்களி னஞ்சன ெம தி ம் வாச 
    ெநய் ண் கூந்த ன் நிைறமலர் ெச கி ம் த ற் 
    ெசய்ய சிந் ரந் தீட்  மாடவர் களித்தார்          136 
    [அழகிய மகளிாின் ைலேமல் ெதாய்யில் எழில்ெபற எ தி ம் 
க ைமயானகண்களில் அஞ்சனம் தீட் ம் வாசைனத்ைதலம் சப்ெபற்ற கூந்தி ல் 
நிைறய மலர்கைளச் ெசஉகி ம் ெநற்ாியில் சிந் ரம் தீட் ம் ஆடவர் மகிழ்ந்தனர்] 
 
    ைல ந் ேதாள்க  மி குற யங்கி  மமிழ்த 
    கைலநி லாவிய கத்தின் த்தா ங் கைல ஞ் 
    சுல  காரளி ேயாதி ந் ெதா க ஞ் ேசார 
    விலகு சூட்டரா ெவன டற் பின்னி  மணந்தார்          137 
    [ ைல ம் ேதாள்க ம் இ குறத் த வி ம், அமிழ்த கைல நிரம்பிய நிைறமதி 
ேபான்ற கத்தில் த்தா ம், ஆைட ம் கூந்த ம் வைளக ம் ேசார பட ைடய 
பாம் கைளப் ேபால உடற் பின்னி ம் மக ம் ைமந்த ம் ணர்ந்தார்.] 
 
    காசு கண்பாிந் க்கன காழினம் ப ம 
    மாைச வண்சிலம் ெபா த்தன ம லாங் களபம் 
    சு குங்கும மழிந்தன வைண ேமலா 
    ேனச வின் மீக் கிளர்ந்தன ணர்ச்சிநீ  நர்க்கு.          138 



 44

    [மலர்ப க்ைகேமல் ணர்ச்சியில் நீண்  தங்கினவர்க க்கு மணிவடங்கள் அற்  
உகுந்தன. காழ்- எட் மணிக்ேகாைவ. ப மம்- பன்னிரண்  மணிக்ேகாைவ. மாைச- 
ெபான். கா ம், ெபாற்சிலம் ம்ப் த்தன. ேமற் சின களப ம் குங்கும ம் அழிந்தன. 
ேநச அன்  ேமேலாங்கின ] 
 
    அப்  மாாி ய்ப் பணி ாி யனங்க  மன்பர் 
    ெசப்  ேநர் ைல மகளிாிற் றிைளத்தி  ட்ப 
    ெவாப்பி லாத ெமய்க்கலவிைய உடனின்  கவர்ந்தான் 
    ப்  ேநர்சைட யான்விழிக் கன ைனத் தித்தான்          139 
    [அப்  மாாி- அம்  மாாி, மலர்க்கைணகள். மன்மதம்கலவிக் கைலக்கு அதிபன். 
ெசப்  ேநர் ைல மகளிெரா  ைமந்தர் திைளத்தி ம் ெமய்  ணர்ச்சியின் 

ட்பத்ைத உ வி யாத ன் உடன் நின்  கவர்ந்தான். மன்மதன் தன்ைன 
உ வி யாக்கிய பவளச் சைடயானாகிய சிவபிரா ைடய ெநற்றி விழிக் கனைல 
நன்றி டன் தித்தான்] 
 
    தடக்ைக வார்சிைல கைணக ந் ெதாைலந்தன தழங்கி 
    மைடக்கண் வால்வைள மணிெசாாி பண்ைணயிற் சு ம் ம் 
    ெபா க்குந் ேதம்ெபாழிற் ெபாய்ைகயிற் பல்வைகப் ம் 
    ெதா க்க அற்றன வ  அனங்க ந் ேதாற்றான்          140 
    [வ ய ைகயில் தாங்கும் வில் ந்  ெதா க்கும் மலர்க்கைணகள் ற்ாி ம் 
தீர்ந்  விட்டன. நீர்த் ைறகளில் ெவண்ைமயான சங்குகள் மணி ெசாாி ம் 
வயல்களில் சு ம் ம், ெபாய்ைகயில் பல்வைகப் ம் வ ம் எய்  ந்தைமயால் 
அற் ப் ேபாய்விட்டன. எய்யக் கைணயில்லமல் ேபாய்விட்டைமயால் மன்மத ம் 
ேதாற்றான்] 
 
    ேவ  மாந்தர்க ளணிைமயின் ேமவின ெரன்னா 
    மாறி லாநலக் கலவிைய யிைடம த் ெதாழியத் 
    ேத  வான்கைல சிைறக்கிளி ைவையத் ெதளித் க் 
    கூ  மன்னவர் வாங்கிய ெவழினி ட் கு கி          141 
    [ேவற்  மனிதர்கள் அண்ைமயில் வந்தனர் என்  ஒப்பில்லத ணர்ச்சிைய 
இைடயீ ற் த் தவிர்த் , கிளி, ைவையத் ேதற்றி அவற்ேறா  திைரக்குப் பின் கு கி, 
இைடம த்  ஒழிய- பாதியில் தவிர்த் . சிைறக் கிளி- சிறகுகைள உைடய கிளி; 
கூண் க்கிளி மாம். ேத வான் கைல என்பதைனக் கைல ேத வான் என மாற் க. 
இனிைமயாகப் ேபசும் கைல குறித்த . ெதளித் - ெதளிவித் . எழினி- திைர] 
 
    அனங்கன் ேபார்விைள மாதர்தம் மணிமிடற் ெறா ைய 
    இனங்க ளின்குர லாெமன எண்வைகக் கு குந் 
    ைனந்  வாங்கிய ெவழினி ள் வன்றின அவர்தங் 
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    கனிந்த தீங்குரற் ெபா கற் பான் குந் தனேபால்          142 
    [அனங்கன் ேபார்- கலவி. கலவியின்ேபா  மாதர்தம் மணிமிடற்றி ந்  எ ம் 
ஒ ையத் தம் இனங்களாகிய பறைவகளின் பயிர்ப் க் குரலாம் என எண்வைகப் 
பறைவகள் ெந ங்கித் ெதாங்கவிடப்பட்ட திைரக்குள் திரண்டன, அம்மாதர்தம் 
கனிந்ைத இனியகுரைலக் கற்பதற்குப் குந்தனேபால். கலவியில் மகி ம் மங்ைகயாின் 
மிடற்றி ந்  றா த ய எண்வைகப் பறைவகளின் குரல் எ ம் என்பர் காம ல் 
வல்ேலார்.] 
 
    உட  மாரைனத் ைணவேரா ெடாற்  ைமயாகி 
    யட  ேனாப்பிய திறற்பி ரதாப  மலங்கிப் 
    பட ங் கீர்த்தி  மறி த் தனபனி ெமாழியார் 
    மடைம ேநாக்க  மணி க் கதர  மாேதா          143 
    [உட ம்- ேபாாி ம். காமப்ேபாாி ம் மாரைனத் தம் ைணவேரா  ஒக்க ேநாக்கி, 
கலவிப்ேபாாில் றங்கண்ட ெவற்றிப் பிரதாப ம், காம மயக்கத்ைதக் ெகா த்தலால் 
வ ம் கீர்த்தி ம் குளிர்ந்த ெமாழி ைடயாராகிய மகளிாின் மடைம ேநாக்க ம் 
மணி க்கு அதர ம் அறி த்தன. ேநாக்கு- கண். அதரம் வாயிதழ். கலவியால் 
க ங்கண் சிவந்தன. ெசவ்விதழ் ெவ த்தன. ெசந்நிறம் ெவற்றியின் நிறம்; பிரதாபம் 
எனப்ப ம். ெவண்ணிறம் ெகாைடயால் வ ம் கீர்த்தியின் நிறம்.] 
 
    களவிற் கூ ய கற்பினர் க விழி சிவந்த 
    வளைன ேநாக்கிய ெசவி ய ரயிர்த்தவர் மலர்த்ேதன் 
    ளியிற் ேறாய்குழ ேனாக்க  மிகத் ைளந் தா ந் 
    ெதளிெகா ணீர்விைள யாட்டெதன் றகத்திைடத் ெதளிந்தார்          144 
    [களெவா க்கத்தில் காதலெரா  ணர்ச்சி ெகாண்ட தைலவி விழிச் சிவப்பின் 
ெச ைமையக் கண்  , இச்சிவப்  கலவியினாலாயிற்ெறா அன்றி நீர்விைளயாட ன் 
ஆயிற்ேறா என ஐ ற்ற ெசவி யர், கூந்த ல் சூ ய மலாி ந்  ெசாட் ம் ேதன் 

ளியிைனக் கண் , இச்சிவப்  நீர் விைளயாட் ன் ஆய  எனத் ெதளிந்தார். ேதன் 
ளிர்த்தைத நீர்த் ளி என மயங்கினர் எனவாம். கலவியில் நிகழ்ந்தைத 

நீர்விைளயாட் ல் ஆயெதனச் ெசவி  ெதளிந்தாள்.] 
 
    லந்  ேபா ழி யாடவர் ெபாலந் கி லீர்ப்ப 
    மலர்ந்த வல்குைலக் க ெமனக் குடங்ைகயான் மைறப்ப 
    விலங்கு பாம்பபி மந்திரத் தடங்குேமா ெவன  
    நலங்ெகாண் மின்னனார் கு நைக விைளத்தனர் நாணி          145 
    [ஊட டன் தைலவியர் ெசல் ழி, காதலர் கி ைனப் பற்றி ஈர்த்தனர். உைட 
ந வேவ, மகளிர் காட்ச்சிப ம் அல்குைல விைரவாகத் தம் அங்ைகயால் மைறத்தனர். 
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காதலர், அ  ேநாக்கி, அக ம் பாம்  அபிமந்திரத்  அடங்குேமா? என்றனர். அ  
ேகட்ட மங்ைகயர் நாணங்ெகாண்  கு நைக விைளத்தனர்.] 
 
    கைலயின் ெவன்றி ங் காிபாி யிரதேம காலாண் 
    மைல ம் ெவன்றி ஞ் சூட் ைட வாரணங் கு ம்  
    ைலய ேமா வன் கடாப்பிற ேபாாிைட த்திக் 
    குல ம் ெவன்றி ங் ெகாண்டன வாடவர் கு க்கள         146 
    [கைலயின் ெவன்றி- ெசம்மறிக்கிடாய்ப் ேபார்ெவற்றி, யாைன, குஹிைர, இரதம் , 
காலாள் ேபாட் களில் ெவற்றி, சூட் ைட வாரணம்- உச்சிக்ெகாண்ைடைய உைடய 
ேசவல். கு ம் ழ்- காைட. கடா- எ ைமக் கடா இவற்ைறப் ேபாாிைடச் ெச த்தி 
அைட ம் ெவற்ாிையக் ெகாண்டனர் ஆடவர்கள். தாம் வளர்த் ம் விலங்கினங்களின் 
ெவற்றி தம் ைடயனேவ யாக ன் ெவன்றி ம்ங்ெகாண்டனர் என்றார்.] . 
 
    பாடல் ெவன்றி ம் பாி ரஞ் சீற ச் சிலம்  
    மாடல் ெவன்றி  மஞ்சுகம் ைவெவம் பி யி 
    னீ ல் ெவன்றி  ேமைனய ெவன்றி ங் ெகாண்டார் 
     ன்பேம விைள ம் ெவம் ைலக் ெகா மடவார்          147 
    [இைசப்ேபார் ெவற்றி, நாட் யத்தில் ெவற்றி, கிளி, ைவ ஆகியவற்ைறப் 
பி ப்பதில் ெவற்றி, இைவ ேபான்ற ஏைனய விைளயாட் ம் ெவற்றி ெகாண்டார், 
இைணயில்லாத இன்பேம விைள ம் ைலெகாண்ட மகளிர்.] 
 
    ேவனி ன்னண மி த்தேவள் விழாத்தினத் ெதா நாண் 
    மாைன ெவன்றகண் மடவர டன்மலர்த் தவிசி 
    னா யர்த் தவரகில ங் களிப் ம் ெபா ட் த் 
    தாநிகழ்த் மத்தனி விைளயாட் ைட மாேதா          148 
    [ இவ்வா  வந்  தங்கிய இளேவனி ல் காமேவள் விழா நாளில் ஒ நாள், மானின் 
ம ட்சிைய ெவன்ற கண்ணளாகிய அம்ைம டன் மலர்த்தவிசில் விைடக்ெகா  
உயர்த்தவராகிய இைறவன் அகில உயிர்க ம் களிப் ம் ெபா ட் த் தாம் நிகழ்த் ம் 
ஒப்பற்ற இன்பவிைளயாட் னிைடயில்--] 
 
    ெவள்ளி ெவற்பின்ேமல் விைரமலர்ப் ெபா ம்பர்காத் தம  
    ள்ெள யிற்றர வல்குல் ெவம் ைல க்க விழ்த் க் 
    கள்  யிர்க்குெமன் மலர்க்குழற் ெறய்வதக் கன்னி 
    தள்ள ெமல் ைட வளக ம ங்குசார்ந் தனளால்          149 
    [ெவள்ளீெவற் - கயிைலமைல. ெவம்ைம- வி ப்பம். கள் யிர்க்கும்- ேதைனச் 
ெசாட் ம். ெபா ம்பர் காத்  அம ம் ெதய்வதக் கன்னி- ஞ்ேசாைலையக் 
காவல்ெகாண்  அங்கி க்கும் ெதய்வப் ெபண். ள்ெளயிற் - கூாிய பற்கள். 
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ெதய்வதக்கன்னியின் அழகு. இைட தள்ல- இைட அைசய. உவளகம்- அந்தப் ரம். 
ேசாைலையக் காக்கும் ெதய்வக்கன்னி கயிைலயில் அந்தப் ரத்ைதச் சார்ந் .] 
 
    அங்கு வந்த  வணங்கர மகளிர்க ேளா ஞ் 
    ெசங்ைக கூப்பின ன்  பணிந்தன ெள ந்தா 
    ெளங்க ணாயக சயசய ெவனத் தி யிைசத்தா 
    ணங்ைக பாலமர் நாயனார் தமக்கி  நவில்வாள்          150 
    [அங்கு வந்  அ  வணங்கும் ேதவ மகளிர்கேளா  ெசங்ைக கூப்பினள்; பணிந்த்  
எ ந்தாள். ‘எங்கள் நாயகேன! சயசய! என தி இைசத்தாள். பின் இைறவி டன் 
அமர்ந்தி க்கும் இைறவர் தமக்கு இவ்வா  கூறத் ெதாடங்கினாள்.} 
 
    க வி வான் கில் கு யி ந் தைனயகார்க் கூந்தற் 
    றி வின் ேமலவள் திதைலெவம் ைலக்களிற் லைவ 
    ெபா  வார்ந்திழி ல நீ ெரனப்  ேதற 
    ல வி தாழ்ெதாைட மார்ப வந்தன்றிள ேவனில்          151 
    [க வி வான் கில்- இ  மின்னல் ெதாகுதிகைள ைடய க ேமகம். கார்க்கூந்தல் 
தி - இைறவி. அவ ைடய ெபான்ேபான்ற ேதமல் படர்ந்த ைலகளாகிய 
ெவங்களிற்றின் தந்தங்களின் ேமற்ெபா  வார்ந்  இழிகின்ற மதநீெரனப் திய ேதன் 
அ விேபால் ெசாாி ம் தாழ்ந்த மாைல மார்பேன! இளேவனில் வந்த ’ காம 
இன்பத் க்குாிய காலமாத ன் இைறவன் மார்பின் மாைல அதற்ேகற்றப  
வ ணிக்கப்பட்ட ] 
 
    பாற்ற னிக்கடற் கிெரனப் ைபந்ெதா  ைலயி 
    ேனற்  குங்கும ெம திய நீற்றணி மார்ப 
    ேதாற்ற ேவனில் ேவ  விட்டாெலன மைலயக் 
    காற்  ெமன்ெமல வைசந்த  நங்கயி லாயம்          152 
    [பாற்கட ல் பவளம் கிடந்த ேபால அம்ைம தி மாற்பிற் குங்குமம் பதிந் ள்ள 
நீறணி மார்பேன! உனக்குத் ேதாற்ற ேவனில்ேவள் ேபார்க்குத்  விட்டாெலன 
மலயமா தம் நம் ைடய கயிலாயத்தில் ெமன்ெமல அைசந்  உலாவிய . தனி- 
நிகாில்லாத. கிர்- ெசம்பவளம். ேவனில் ேவள்- மன்மதன். மலயக் காற் - ெதன்றல்.] 
 
    நானம் மல்கிய ந ங்குழல் நளிர் க மலாில் 
    ேதன ந் வ ேபால்விழி ெசல் ம்வாண் கத்தாய் 
    ேவனின் ைமந்தைன ேமதினி யீனெவள் ளணிகல் 
    தான ணிந்ெதன வயங்கின பரந் தா ழ வி          153 
    [கத் ாிக் குழம்  சியமணம் மிக்க அ ங்குழலளாகிய பார்வதியின் குளிர்ந்த 

கமாகிய தாமைரமலாில் ேதன ந்தச் வண் ேபால் விழிெசல் ம் 
பிரகாசமான கத்ைத உைடயாய்! இளேவனிலாகிய ைமந்தைன நிலம் ஈன, 
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ெவள்ளணி அணிந்தாற்ேபால மைலகளில் அ விகள் பாய்ந்ெதா குகின்றன. 
இைறவாின் தி க்கண்களாகிய வண் கள், இைறவியின் தி கத்தாமைரயின் 
ேத ண் ம். கத்தன், சிவெப மாைனக் குறித்த . ெவள்ளணி- தான் தல்வைனப் 
ெபற்றைமையத் தைலவ க்கு அறிவித்தற்கு நிைனத்  ெவண்மலர் த யவற்ைற 
அணிந்  ெகாள்ளச் ெசய்  ஒ த்திையத் தைலவியானவள் தைலவன்பால் வி த்த ல். 
 
    நிணந்  ழா  ேவல் நிகர்உைம விழி டன் அளியின் 
    கணந்  ழாவிய க க்ைகயந் ெதாைடகமழ் யத்தாய் 
    தணந்  ளார்ப்ெப  மாதர்ேபாற் றளர் ற் ெறாழிந்  
    மணந்  ழாம்ெபாழி ெறன்றலால் வளம்பைடத் தன்ேற.          154 
    [மாமிசத்ைதத் ழாவிய ேவ ைன நிகர்த்த ெசவ்வழி படர்ந்த உைமயின் விழி டன், 
வண் க் கூஉட்டங்கள் ழாவிய ெகான்ைறமாைல கமழ்கின்ற தி த்ேதாளிைன 
உைடயாய்! ன்னர்ப் பிாியப்ெபற்ற காதலைன மீளப்ெபற் த் தலர்  நீங்கிய 
மாதர்ேபால் ந மணம் ழாவப் ெபற்ற மலர்ப்ெபாழில் ெதன்றலால் வலம் பைடத்த . 
உைமயின் கண் ெசவ்வாி படர்ந்  ேவ ன் இைலேபால அகன் ம் கூாிய கைடையக் 
ெகாண் ம் இ த்தலால் நிணந் ழா  ேவல் நிகர் விழி எனப்பட்ட . ேபாலக் 
கூர்மகளிர் காதலால் அைணவதற்குாிய உ ப் ,ஆடவர்க்குச் சிறந்த ேதாள். ஆதலால் 
உைமயின் கண்கள் இைறவனின் ேதாளில் ப ந்தன ழாவிய- ப ந்த}. 
 
    வார்நி த்திய வன ைல மங்ைககட் கைடயின் 
    கூர்நி த்திய கு நைக யாய்திைற ெயன்னப் 
    ேபார்நி த்திய க ப்பினான் ைனமணி ெந ம்ெபாற் 
    ேறர்நி த்திய ெதாத்த  ெச மலர்க் ேகாங்கம்          155 
    [வார்- ைலக்கச்சு. இைறவனின் குமிண் சிாிப்  அம்ைமயின் கண்க க்கு 
வி ந்தாக அைமத னால், ‘மங்ைக கட்கைடயின் கூர்நி த்திய கு நைக’ என்றார். 
நாணத்தினால், அம்ைம இைறவைன ேநராகப் பார்க்காமல் கைடக்கண்ணால் 
ேநாக்கினா ளாதலால், ‘ கட்கைடயின் கூர் நி த்திய ‘ என்றார். க ப்பினந் க ம்  
வில் னனாகிய மன்மதன். ேபா க்குப் பின் ேதாற்ற அர்சர்கள் ெவன்றவ க்குத் 
திைறெச த் வர். அ ேபால, ேகாங்க மரங்கள் த்த , மன்மதன் அலங்காிக்கப் பட்ட 
ேதாிைனத் திைறயாக நி த்தியைத ஒத்தி ந்த .] 
 
    ம த்த வல்விடம் வயங்கிய மிடற்றினாய் நீயிக் 
    க த்த ம்பிய க ங்கணா டன்விைள யாட்  
    ன த்த தன்ெறனக் கைளந்ெதறி யதள் ேபார்ப்ப 
    ெவ த்  நின்றேத ேபான்றதா ணர்விாி ேவங்ைக          156 
    {வாய் ம த்த ெகா ய விடம் விளங்கும் கண்டத்ைத ைடயவேன! நீ, விடம் 
த ம் ம் இக்கண்ணினா டன் (பார்வதி டன்) இன்ப விைளயாட் க்குப் 
ெபா த்தமாவதன்  எனக் கைளந்  எறிந்த யதைளத் தான் ேபார்த் க் ெகாண்  
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நின்றேத ேபான்றன் மலர்க் ெகாத் க்கைளப் த்  விாித்  ேவங்ைக மரங்கள். ம த்த- 
உண்ட. வல்விடம்- உண்டாைரக் ெகால் ம் ெகா ய விடம். வயங்கிய-விளங்கின. 
க த் த ம்பிய- நஞ்சு ம்பிய; சிவ க்குக் காமேநாய் விைளப்பதாக ன் க த்த ம் 
பிய என்றார். அவர்க்குக் காமேநாய் தணித் க் க ைண ெசய்த ன் க ங்கணாள் 
என்றார். க ங்கண்- குளிர்ச்சி ைடயகண். “இ ேநாக்கு இவ ண்கண் உள்ள , 
ஒ ேநாக்கு ேநாய்ேநாக்கு ஒன்றந்ேநாய்க்கு ம ந் ’( 1091) எ ம் தி க்குறள் காண்க. 
இங்குப் ெயன்ற , வாிப் ைய அன் . ள்ளித்ேதாலாைட ைடய 
ேவங்ைகப் ையயாம்] 
 
    ெபான்ெனா டா ய ாிசைடப் ராதன ெபா ப்பின் 
    மின்ெனா டா ய திறனறிந் தராவைண ேமலான் 
    றன்ெனா டாட ஞ் சார்ந் காத் தி ப்ப  தைக ந் 
    ெதன்ெனா டா ய ெசறிமல ழ்த் கு காயா.        157 
    [ெபா வால் ெபான்ைன ெவன்ற சைட; ாிசைட. ‘ ராதன- பழைமயானவேன. 

ன்ைனப் பழம்ெபா ட்கும் ன்ைனப் பழம்ெபா ேள!. ‘ ராதனேன! நீ, மைலயர்சன் 
மக டன் மகிழ்ந்தா ய திறத்ைத அறிந்  பாம்பைணத் யின்றவனாகிய தி மால், 
தன்ேனா ம் ஆட,அ த் க் காத்தி ப்ப  ேபான்  காயாமரங்கள் ெசறிமலர் ஊழ்த்  
உகுக்கின்றன. நிறத்தால் காயமலர் தி மாைல ஒக்கும். தி மா க்குக் 
காயமலர்வண்ணன் என்பெதா  ெபயர்] 
 
    ப ப்  ைழக்கரக் களிற் ாிப் ேபார்ைவயம் பகவ 
    ெபா ப்  மா ட னாட்டயர் ெபா விைனக் ேகளா 
    க ப்  வில் னா னினிப்பய மின்ெறனக் கைணகள் 
    வி ப்பி ெனய்யவந் திட்டேத ழ்ந்த  காஞ்சி        158 
    [ ைளக்ைக ைடய ெபாிய களிற்றின் ேதாைலப் ேபார்ைவயாய்ப் ேபார்த்திய 
பகவேன! மைலயான் மக டன் ஆடல் வி ம்பிய நின் ேதாற்றப் ெபா விைனக் 
ெகட்  மன்மதன் இனிப் பயமில்லாமல் நின்ேமல் மலரம் கைளத் எய்யலாம் என 
வி ம்பி வந்திட்டைத ஒக்கக் காஞ்சிமரம் நின்ற .] 
 
    குழந்ைத ெவண்மதி மிைலச்சிய கு உச்சைடக் குழகா 
    இழந்த பல் ைன ெயய் வா னிரவிெயற் பிழம்  
    ெபாழிந்த ேசெயாளித் ேதெரா ம் க்கேத ேபா ம் 
    வழிந்  ேதன்கமழ் மலர்த்திர டைதந்ததண் ெச ந்தி        159 
    [பிைறமதிைய நிற ம் திரட்சி ைடய சைடயில் தாித்த அழகேன!, தான் இழந்த 
பற்கைள மீள அைட ம் ெபா ட்  சூாியன் சிவந்த ஒளிகா ம் ேதெரா  க்கி ந்த  
ேபா ம் ேதன் வழி ம் மலர்திரள் ெசறிந்த குளிர்ந்த ெச ந்தி மரங்கள் நின்ற காட்சி. 
குழந்ைத ெவண்மதி- பிைறச் சந்திரன். மிைலச்சிய- தாித்த. கு உ- நிறம், திரட்சி. 
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குழகந் அழகன். சூாியன் தக்கயாகத்தின்ேபா  ரபத்திராிடம் பற்கைள இழந்தான். 
இரவி- சூாியன். எல்- ஒளி. ெசந்நிறத்ேதர். தைதந்த – ெந ங்கித் திரண்ட] 
 
    சினங்ெகாள் வாளராத் ெதாைடயல்சூழ் ெசஞ்சைடக் கூத்தன் 
    அனங்க ேவெள ந் தைமய க் கணி த் த ெகன் 
    றினங்ெகாள் வான்றவ மியற் வா னவ ைட யிளவன் 
    மனங்ெகாள் காத ன் வந்ெதனத் திகழ்ந்த  ஞாழல்        160 
    [சினமிக்க கூாிய பற்கைள ைடய பாம் கள் மாைலயாகச் சூழ்ந்த ெசஞ்சைடக் 
கூத்தன்(சிவன்), அனங்க ேவெள ம் தைமய க்கு (காம க்கு) அவ ைடய அழகிய 
உ த் த க என்  தவம் இயற் ம் ெபா ட்  அவ ைடய தம்பி சாமன் மனத்தில் 
ஆைச டன் வந்தெதன ஞாழல் மரம் திகழ்ந்த .] 
 
    ேகாைத வார்சிைலப் ெபாலங்கிாி குைழத்ெதயில் குைலத்ேதாய் 
    பாத தாமைர படர்ந்த ந் தவத்தினிற் பயி ம் 
    தி சிய ண்ணியத் ெதாண்டேர ேபா  
    மாதர் ெவண்மல ழ்த்தநீண் மராமரத் ெதாகுதி        161 
    [ேம வாம் ெபான்மைலைய வைளத்  அசுரர்க ைடய ன்  எயில்கைளச் 
சிதற த்தவேன! நைடப்பயண மாகிய தவத்ைத ேமற்ெகாண்ட வி தி சிய 
ெமய்த்ெதாண்டேர ேபா ம், அழகிய ெவண்மலர்கைள மலர்ந்த ெவண்கடம்  மரங்கள் 
ேகாைத- உைற அல்ல மாைல. ெபாலங்கிாி- ெபான்மைல குைழத் - வைளத் . பாத 
தாமைர படர்தல்- தாமைர ேபான்ற பாதங்களில் பயணித்தல். (ஊர்தியில் ெசல்லாமல்) 
ெவண்ணிற மலர்கள் த்த மராமரங்கள் நீ  சிய அ யவர்கைள ஒத்தி ந்த ] 
 
    ைனய சூற்பைட ழங்கழல் பி ற் ெசங் கரத்ேதாய் 
    நிைன  மாதவர் தமக்குநின் ேனவலாற் கு கிக் 
    கைனஅ வாநிரப் த் திரகணங் க க்கு 
    மைனய நீண்மராத் த ெகலா மலர்ந்தகூ விளங்கள்        162 
    [ேபார் ைனயில் ழங்கு அழல் ெபான்ற நிறத்த சூலப்பைடைய ஏந்திய 
ெசங்கரத்ேதாய்! நின்ைனேய நிைன ம் மாதவர்க க்கு நின் ஏவலால் அவர்கைள 
அைடந்  அவர்க ைடய மிக்க வி ப்பங்கைள நிரப் கின்ற உ த்திரகணங்கைளப் 
ேபான்றன, நீண்ட மராமரங்கைள அ த்  மலர்ந்த கூவிளங்கள். கூவிளம்- வில்வம். 
மரா- அ யவர். ] 
 
    என்ன விவ்வைக தனித்தனி வனத்ெதழின் ம் 
    பன்னி மற் மீ வைகயிற் பக த ற்றாண் 
    மன்  ெமம்பிரான் குடங்ைகயால் வளர்த்தமாங் கன் ம் 
    அன்ைன தன்கரத் தன்பினால் வளர்த்த மாலதி ம்       163 
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    [ என்  இவ்வா  வனத்ெதழில் வைத ம் பலபடக் கூறி ேம ம் உவைகேயா  
கூற ற்றாள். எம்பிரான் தன் ைடய குடங்ைகயால் வளர்த்த மாங்கன் ம், அன்ைன 
உைம தன் கரத்தால் வளர்த்த மாலதி ம். (மாலதி- ல்ைல, கு க்கத்தி)] 
 
    ெசய்ய நின்றி  ேமனிேபாற் ெசந்தளிர் தளிர்த் ம் 
    ைம ண் கண்ணிதன் ர ன் வாண் ைக கிழ்த் ம் 
    ஐய சீாிய வாயின வலங்குெபாற் சைடயி 
    ெனய் ண் கூந்த ன் மிைலச்சுதற் கைமந்தன ெவன்றாள்        164 
    [சிவந்த நின் ைடய் தி ேமனி ேபால ெசந்தளிர் தளிர்த் ம், ைம ண்ட கண்ணி 
உைமதன் ன் வைலப் ேபால ெவண்ைமயான அ ம் கள் கிழ்த் ம் ைதலம் 

சிய கூந்த ல் அணிவதற்கு அைமந்தன என்றாள். ரல்- பற்கள். வாண் ைக- 
ெவண்ைமயான ெமாட் கள். ெநய்- வாசைனத் ைதலம்.மாந்தளிர் சைடயி ம் ல்ைல 
குழ ம் அணியத் தகுவனவாயின.] 
 
    க ைண நாயகர் ேகட்ட ங் கு நைக காட் த் 
    தி வின் ேமலவள் ெச கத் தாமைர ேநாக்கி 
    யாிைவ தன்மனக் குறிப்பறிந் தைவயிரண் க்கு 
    மி ைம மன்றல் ெசய்வாெமன ைமெயா  ெம ந்தார்       165 
    [ேசாைலையக் காக்கும் ெதய்வக் கன்னி கூறியைத க ைண நாயகராகிய இைறவர் 
ேகட்ட ம், மகிழ் டன் கு நைக காட் னார். த் மகளின் ேமலான அழகுைடயவ ன் 
(உைமயின்) ெச ைமயான தாமைர அைனய கம் ேநாக்கினார். இைறவியின் மனக் 
குறிப்ைப ம் அறிந் , அைவ இரண்ட க்கும் (மாந்தளிர், ல்ைல) மணம் ெசய்வாம் 
என்  உைமெயா ம் எ ந்தார்] 
 
    மணிப்ெபாற் ேகாைவ ம் ண்க  ம மலர்த் ெதாைட  
    மணிப்ெபாற் சுண்ண ங் குங்குமச் ேச மா ைடக ந் 
    தணிப்பில் சீதளக் களப ந் தனிவிைர பிற ங் 
    கணிப்பி லாவர மகளிர்ைகக் ெகாண் டன் சார        166 
    [ெபான்மணி மாைலக ம்,அணிகலன்க ம், மணமாைலக ம், ந மணப் 
ெபா க ம்,குங்குமக் குழம் ம், ஆைடக ம் குளிர்ந்த சந்தனக் கலைவக ம் ேவ  
ந மணத்திரவியங்க ம் அளவிலாதன ேதவமகளிர் ைகக்ெகாண்  வர.] 
 
    ஆ  ேயந்தினர் சிலர்வர வடப்ைபேயந் தினராய்த் 
    ேதா  ெகாண் சில் ேலார்வரச் சு ண் க வாசம் 
    ஓ  ந் ற நீட் வார் சிலர்வர மிழ்நீர் 
    பீ  ேனந் வார் சிலர்வரப் ப யகம் பி த் .        167 
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    [கண்ணா  ஏந்தி சிலர் வர, ெவற்றிைலத் தாம் லம் ஏந்திச் சிலர் வர , சு ள் 
கவாசம்- வாசைனப் ெபா ள்க டன் கூ ய ெவற்றிைலச் சு ள் (இக்காலத்  ‘பீடா’ 

என்ப்ப கின்ற ) ஓ  ஓ  ன் ெசல் வார்க்கு நீட் வார் சிலர், ெவற்றிைல ெமன்  
உமிழ்நீைரத் ப் வார் ன் ப க்கம் ெப ைம டன் பி ப்பார் சிலர். ஆ - கம் 
பார்க்கும் கண்ணா . மங்கலப் ெபா ள்களில் ஒன் . அைடப்ைப- ெவற்றிைல பாக்கு. 
ப யகம்- ப க்கம். உமிழ்நீைரப் பி க்கும் பாத்திரம்] 
 
    மாட கத்தனி யாழ்குழன் த ய வைகயாற் 
    பாட ற்பயின் றந்நலார் ன்பி ம் படரச் 
    சூட கத்ெதாைக ேமகைல சிலம்ெபா  ேதாற்றி 
    நாட கத்ெதாழி லாற்சிலர் ந் ற நடப்ப        168 
    [சிறந்த மாடகயாழ், குழல் த ய க விக டன் பாடல்கள் இைசக்கும் அழகிய 
மளிர் ன் ம் பின் ம் ெசல்ல, சூடகம் (ேதாள்வைள) ேமகைல, சிலம்  த ய 
அணிகலன்கள் ஒ க்க நாட் யத் ெதாழில் ேதான்ற சிலர் ந் ற நடக்க,] 
    வட்ட ெவண்குைட மீமிைச நிழற்றவார் கவாி 
    யிட்  ைடக்ெகா  யாாி  ம ங்கி  மிரட்டப் 
    பட்ட ெவாள்ெளாளி பரப் சாந் தாற்றிகள் பரவ 
    கட்ெட ழிற்றி ப் பா ைக கழ ைண சூட        169 
    [வட்டமான ெவண்குைட ேமேல நிழலளிக்க, ெபாிய கவாிையச் சிற்றிைடக் 
ெகா ேபால்வார் இ பக்கத்தி ம் இரட்ட, ஒள்ெளாளி பரப் ம் சாந்தாற்றிகள் பரவ, 
மிக்ெகழ்ல் உைடய தி ப்பாதணிகள் கழ ைண சூட. சாந்தாற்றி- விசிறி, கட்ெடழில்- 
ேபரழகு] 
 
    தம  சீர் கத் ைமவிழி ைமதனி கத் த் 
    தம  வாள்விழி ெயதிெரதிர்ச் சார்ந்தன களிப்பத் 
    தம  ேதாளணி ைம யத் ைம யத் தார்கள் 
    தம  ேதா றத் தங்ைக  ைமைக ங் ேகாப்ப        170 
    [ தம  (சிவன ) அழகிய கத்  விழிக ம் உைமயின் ஒப்பற்ற கத்  
வாள்விழிக ம் சார்ந்  தி கத்தழகிைனப் ப கிக் களித்தன; தம  ேதாளணி 
உைம யத் ம் உைம யத் த் தார்கள் தம  ேதா ற ம் திைளத்தன; தம  
அக்ங்ைக ம் உைமயின் அங்ைக ம் ேகாத்தன] 
 
    மந்த மா த ம ங்குவந் தைசதர ைண 
    ைமந்தர் பாட ன் வண் பாண் ரல்வன ேநாக்கி 
    மந்த ெமன்னைட யால்வழிக் ெகாண்டனர் நடந்தார் 
    மந்த ரத்தன மடந்ைதயர் தங்க ண் ெமாழிவார்       171 
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    [ெதன்றல் பக்கங்களில் வந்  அைசதர, ைணயிைச ேபால வண்  ரல்வன 
ேநாக்கி ைமந்தர் மந்த ெமன்னைட ெகாண்  நடந்தார். மந்தர மைல ேபான்ற 
தனத்தினராகிய மகளிர் தங்க ள் பின் வ மா  ேபசிக்ெகாண்டனர். மந்த மா தம்- 
ெதன்றல்.] 
 
    க வி த்தம் 
    கு ம்ைப ெவம் ைலயி னாள்பாங்கர்க் குண் நீர்ச் 
    சு ம் ளர் காவிகள் ேதாட விழ்த்தன 
    ெப ம்ெபயர்க் கட ள்பாற் சுைனயிற் ெபண் ர்காள் 
    அ ம்ப விழ்த்தில வலர்க்காவி ெயன்ெகாேலா        172 
    [கு ம்ைப ெமன் ைலயாள்- உைம. ெப ம்ெபயர்க் கட ள்- மகாேதவன்; 
இைறவன். இைறவியின் பக்கத்தில் வாவியில் வண் கள் ெமாய்க்கும் காவிகள் இதழ் 
விாிந்தன; இைறவன் பக்கத்தில் உள்ல வாவியில் காவிகள் அ ம்  அவிழவில்ைல. 
இதற்கு என்ன காரணம்? அம்ைமயின் கண்களில் உள்ள தட்ப ம் ஐயனின் கண்களில் 
உள்ள ெவப்ப ேம காரணம் என்ப  குறிப் .] 
 
    பண்ைண ெமன்ெமாழி யினாள்பாங்க ாீர்ம் னல் 
    வண்ண வம் ய மலர்வல்ைல கூம்பின 
    அண்ண றன் ைட யகன்சுைனயி னவ்விேநர் 
    கண்ணி னீர்குவிந் திலகமல ெமன்ெகாேலா        173 
    [பண்ணின் ெமாழியால் (உைம) பாங்கர் நீர்நிைலயில் உள்ள தாமைர என்ேனா 
மலரவில்ைல, கூம்பின; ஆனால், அண்ண ன் (இைறவன்) ைட ள்ள அகன்ற 
சுைனயில் மானின் ம ண்ட கண் ேபான்ற் கண்ணினீர்!, தாமைர மலர் 
குவிந்தில.காரணம் என்ெகாேலா அம்ைமயின் தி க்கண்கள் நிலெவாளி ச ன் 
தாமைர மலர் குவிந்தன. இைறவனின் கண்கள் ெவச்ெசன ஒளி ச ன் குவிந்தில] 
 
    மான்ற ண் ைலயினாண் ம ங்கில் வாெலாளி 
    யான்றதண் மதிச்சிைல ய ம்பிற் றீர்ம் னல் 
    சான்றவர் ெதா ம்பிரான் ைடயிற் ைறயலீர் 
    கான்றில ெதா குநீர் கைலக்க ெலன்ெகாேலா        174 
    [மான்ற- மயங்கிய, கலந்த. மதிச்சிைல- சந்திரகாந்தக் கல், கைலக்கல் என்ற ம் 
சந்திரகாந்தக்கல்ேல. நிலெவாளியில் நீெரா கும். ஒன்ேறாெடான்  மயங்கிய 
அணிகலன்கைள அணிந்த ண் ைலயினாள் (இைறவி) பக்கத்தில் ய்ைமயான 
ஒளி ைடய சந்திரகாந்தக் கல் னல் அ ம்பிற் . அறிஞர் ெதா ம் பிரான் (இைறவன்) 
பக்கத்தில், ைதயலீர்! சந்திரகாந்தக்கல் ஒ குநீர் கான்றில. என்ன காரணம்? 
அம்ைமயின் தி கம் சந்திரைனப்ேபால தண்ெணாளி ச ன் சந்திரகாந்தக்கல் 
நீர ம்பிய . ஐயனின் தி கம் அவ்வாறின்ைமயிம் கைலக்கல் நீர் கான்றில ] 
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    களித்தளி ளர்குழற் கன்னி பாலரக் 
    ெகாளித்தனிக் கதிர்ச்சிைல தீ  மிழ்ந்தில 
    ெதளித்த ள் த மிைற ேதத்  நங்ைகமீர் 
    அளித்தன ெச ந்தழ லாிக்க ெலன்ெகாேலா        175 
    [மகிழ்ச்சி டன் வண் கள் சுழல்கின்ற குழைல ைடய இைறவியின் பால் 
ெசவ்ெவாளி உைடய சூாியகாந்தக்கல் தீ மிழ்ந்தில. அ ள்த ம் இைறவன்பால் 
சூாியகாந்தக் கல் ெச ந்தழல் அளித்தன். இ  என்ெகால்ெலா. இைறவன் கன் 
சூாியைனப் ேபால ஒளிகா வ ம் அம்ைமயின் கம் நில ேபால ஒளி 
கா வ மாகும். கதிர்ச்சிைல, அாிக்கல் இரண் ம் சூாிய காந்தக்கல்ைலக் குறித்தன.] 
 
    இைறவிதன் பாங்குற விைறவன் பால்வளர் 
    சிைறப  சேகார ங் களித் ச் ெசல் வ 
    மைற தல் ைட ைம மாட்  ேநமி ம் 
    பைறய த் வைகயிற் படர்வ ெதன்ெகாேலா        176 
    [இைறவன் பக்கத்தில் வளர்கின்ற சேகாரப்பறைவ இைறவியின் பக்கத்தில் களித் ச் 
ெசல் கின்றன. ேவத தல்வன்பால் இைறவியின் பக்கத்தில் உள்ள ேநமி ம் 
சிறகுகைள அ த் க் ெகாண்  உவைகெயா  படர்கின்றன. இஃ என்ெகாேலா? 
ேநமி- சக்கரவாகப் பறைவ.. சேகாரம் என் ம் பறைவ நிலைவ உண்ப . சக்கரவாகப் 
பறைவகள் அன்றில் எனப்ப வன. ஆ ம் ெபண் மாய்ப் பகற்ெபா ெதல்லாம் 
கூ க் களிப்பன. இைறயிடத்  வளர் சேகாரங்கள் இைறவியிடம் களித் ச் ெசல்வன. 
இைறவியிடம் வலர் சக்கரவாளப் பறைவகள் மைற தல்வனிடம் மகிழ்ந்  
படர்வனவாயின. ] 
 
    எம்ைமயா ைடயவ ளிடத்திற் சார்ெதா  
    நம்ெமலா டல்க ந் தண்ைம நண் றச் 
    ெசம்மல்பாற் குந்ெதா ஞ் ெசல்வப் ேபைதமீர் 
    ெவம்ைமயார்ந் டல்ெவ ப் வ ெதன்ெகாேலா        177 
    [எம்ைமயா ைடயவளாகிய ெப மாட் ையச் சார்ெதா ம் நம் எல்லா ைடய 
உட ம் தட்பம் அைடய, இைறவனாகிய ெசம்மல்பாற் ெசல் ந்ெதா ம் 
ெவம்ைமயார்ந்  உடல் ெவ ப் வேதன்? இைறவன் பகுதி ெவப்ப ம் இைறவியின் 
பகுதிகுளிர்ச்சி ம் உைடைமயான்] 
 
    ேவ  
    என்றனர் தம் ளிவ் வா  கூ  
    மன்ற ேலாதியர் மகிழ்கூர விம்மித 
    மின்றிகழ் விழிகளால் விைளத் ப் க்கனர் 
    அன்றினார் ரஞ்சு  ம கள் ேசாைலயின்.        178 
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    [என்  ேபசிக் ெகாண் , தன்ைனப் பைகத்தவர்களின் ரங்கைளச் எாித்த 
ெப மானின் ேசாைல ள் மணம் நா ம் கூந்த ைடய மகளிர் மகிழ்ச்சி கூர, 
தங்க ைடய கண்களில் அற் தமாகிய மின்னைல விைளவித் ப் குந்தனர். இம்மிதம்- 
அற் தம்; நிகழாதெவான்  நிகழக் கண்ட ெமய்ப்பா . அ  கண்களில் 
ெவளிப்பட்ட .} 
 
    குந்தேப ர ைடப் னிதர் ெபாற்சிதர் 
    திகழ்ந்த ண் மணி ைலத் ெதய்வக் கற்பினாட் 
    ககங்களி பயப்பெமல் ல ம்பர்ச் ேசாைலயி 
    கந்தபல் வளெமலா லாவிக் காட் வார்        179 
    [ேசாைலயி ட் குந்த ேபர ள் னிதராகிய இைறவர், ெபான்ேபால் திக ம் ேதமல் 
உைடய ெதய்வக் கற்பினளாகிய இைறவிக்கு, அவ ைடய மனக்களிக்குமா  
ேசாைலயி ள்ள பல வளங்கைள ம் காட் வாராயினர்.} 
 
    எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    க்குைடந் தலர்ந்த மலர்க ந் தளி  குலாய்க் கவின்ற ங் ெகாம்பர் 
    நைறக்ெகா  படர்ந்  த விவந் தைலக்கு நாகிளங் கா னா லைசவ 
    நிைறக்களித் தைலவ ெரா மட மகளிர் நிகழ்த்தி  கலவிேதாற் வபார் 
    கைறக்கன மிகந்  ம த் ளி ளிக்குங் க மலர்க் க ப்பிளந் ேதாகாய்      180 
    [கைறக் கனம்- க க்ெகாண்ட ேமகம். இகந் - மிக்கு. க மலர் – ந மண மலர். 
க ப் - கூந்தல், ேதாகாய்- உவைமயாகு ெபயர். ேதன் சிந் ம் ந மண மலைர 
அணிந்த மயில் ேபான்றவேள. இைறவிக்கு விளி. க க்ெகாண்டேமகம், ம த் ளி 

ளித்தற்கும், கூந்த ன் நிறத்திற்கும் உவைம.பிணிப் த் தளர்ந்  அலர்ந்த மலர்க ம் 
தளி ம், மணங்கமழ்ந்  , க்க ைடய ெகாம்பிைன ந மணமலர்க்ெகா  ெதன்றல் 

ச வந்  த வி அைசவ  தைலவெரா  மடமகளிர் நிகழ்த்தி ம் கலவிையத் 
ேதாற் வைதப் பார். . நாகு இளங்கால்- ெதன்றல்.] 
 
    ெதன்றல் வந்தைசப்பத் தைரவி ந் ெதாசி ந் 
          ேதங்கமழ் மலர்க்ெகா ப் பாங்கர் 
    மன்றலந் ணர்ப் ங் ெகாம்பர்கள் குரங்கி 
          யா வ லந்தமங் ைகயைரக் 
    கன்றிய காமத் தைலவர் ெசந்தளிர் ெமன்கழல் 
          பணிவ ெதாிப் பனபார் 
    ெவன்றி ெகாள்சிைல ம் பிைற  ேமக்க ப்ப 
          விளங்கிய திலகவா தலாய்        181 
    [ெவற்றி ெகாள் ம் வில் ம் பிைற ம் ஏங்குமா  விளங்கும் அழகிய 

த ைடயாய்! ( தைல ைடயவள் இைறவி). ெதன்றற்காற்  வந்  அைசக்க, 
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அைச ம் ேதன்கமழ் மலர்க்ெகா யின் அ கில், மணமலர்ப் ங்ெகாம் கள் வைளந்  
ஆ வ , ஊ ய மங்ைகயைரக் காமம் த ம்பிய ைமந்தர்கள் குனிந்  கா ல் பணிந்  
ஊடல் தணிக்கும் ைறயிைனத் ெதாிவிப்ப  பாராய். குரங்கி- வைளந் . ெசந்தளிர் 
ெமன்கழல்- தைலவியர  அேசாகந்தளிர் ேபான்ற ெமல் ய பாதம். வில் ம் பிைற ம் 
ெநற்றியின் வைள க்கும் ஒளிக்கும் உவைம.] 
 
    க த் ணர்ப் பனிப் ந் ேதறல்வாய் ம ப்பக் 
          காமர்ெகாம் பிடத் மண் கிடந்த 
    ெகா த்திர ளிடத் ஞ் ெசன் ெசன் றண ங் 
          குரற்சு ம் பிைளயவர் பா ம் 
    ெபா த்தெபாற் றனத்தார் ம ங்கி ந் 
          திாி ம் லவிதீர் ேசடர்ேபால் வனபார் 
    பி த்தயிற் பகழி ெதா த்திடா தமர்ெசய் 
          ெப விறற் வவிற் பைடயாய்        182 
    [கூாிய அம்  ெதா த்திடா  ேபார் ெசய்கின்ற ெபாிய ெவற்றிைய உைடய 

வமாகிய விற்பைடைய உைடயவேள! மண ள்ள ம் ெகாத்தான ம் 
குளிர்ச்சி ைடய மாகிய மலர்களில் உள்ள ேதரைல வாய்ம ப்ப மலர்க் 
ெகாம்பிடத் ம், மண்ேமற் கிடந்த ெகா த்திரள்களிடத்தி ம் ெசன்  ெசன்  
ெபா ந் கின்ற குரல் என் ம் சுரத்தில் இைசகின்ற சு ம் கள், ைமந்தர்களிடத்தி ம் 
ெபான்ேபான்ற ேதமல் பரந்த தனத்ைத ைடய மகளிாிடத்தி ம் ஊடல் தீர்க்கும் 
சான்ேறார்கள் ேபான்றி த்தைலக் காண்பாயாக. க - மணம், ைம, ணர்- ெகாத் ,. 
மண் கிடந்த ெகா த்திரள்- ஊட ல் சினங்ெகாண்ட மகளிர் நிலத்தில் கிடத்தைலப் 
ேபால ெகா த்திரள் மண்ேமற்கிடந்த . குரல்- ஏ  சுரங்களில் ஒன் . ேசடர்- 
சான்ேறார். உட் ய மகளிைரத் தைலவ டன் ேசர்த்  ைவக்கும் வல்லைம ைடய 
சான்ேறார். ] 
 
    அாிக்குரற் சிலம்  மிழற்றிய சும்ைமக் 
          கஞ்சிைறச் சு ம்பின மிாிவ 
    ெவாிக்கணி னவிந்த காம க் கந்நா 
          ளி ஞ்சிைல நாெணனப் ேபாந்  
    பாிக்குந்தம் பிைழைய நிைனந் ன் னிற்கப் 
          பயந்தைம ெதாிப்பன பாராய் 
    விாிக்கும்ெவண் டரங்க ேவைலயி னகன்  
          ேவெலனக் கூர்த்தவாள் விழியாய்       183 
    [ெவள்ளைலகள் சும் கடைலப் ேபான்  அகன்  ேவ ைனப் ேபான்  கூர்த்த 
விழியிைன உைடயாய்!, தவைளகள் ேபால ஒ க்கும் உன் சிலம்பின் ஓைசக்கு அஞ்சிய 
சு ம்பினங்கள் ெந ப் க் கண்ணால் எாிந் ேபான காம க்கு அந்தநாளிேல க ம்  
வில் க்கு நாண் எனப்ேபாந்  சுமக்கும் பிைழைய நிைனந்  ன் நிற்க 
அஞ்சியைமையத் ெதாிவிப்பன பாராய்!. அாிக்குரல் – தவைளயின்குரல். இாிவ- 
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அகல்வ. பாிக்கும்- சுமக்கும். தவ  ெசய்தவர் ெசய்யப்பட்டவர்க்கு ன் நிற்க அஞ்சி 
அகல்வர் என்ற உண்ைமைய சு ப்பினம் ேமல் ைவத் க் கூறினார்.] 
 
    நந்தைம ேநாக்குங் கிள்ைளகள் ைவ 
          நயப் ற தல்விழிப் ெப மான் 
    வந்தன னறிெகன் ைரப்பன ேதாின் 
          வாம்பாி ெயனத்தைம ைடயாற் 
    கந்திலம் மதேவள் பாசைற தனில்யா 
          மைணதிற ெமாழிவேதய்ப் பனபார் 
    ெகாந்ெதாளி மணிப்ெபாற் குதம்ைபநான் 
          ெற த்திற் குலா ம் வார்ெசவிப் பாவாய்       184 
    [குதம்ைப- காதணி வைக. ஒளி எாிக்கும் மணிப் ெபாற்குதம்ைப பிடாியில் தாக்கும் 
வைக ெதாங்கும் ெசவி ைடப் பாைவேய!, நம்ைம ேநாக்கும் கிள்ைளகள் ைவகள் 
வி ப்பத் டன் ெநற்றிக்கண் ைடய ெப மான் வந்தனன்; அறிக என்  ெதன்றல் 
ேதாில் பாய்கின்ற பாிகள் எனத் தம்ைம உைடயானாகிய மன்மதேவ க்கு யாம் 
அவ ைடய பாசைறக்கு அைணவைத உைரக்கும் திறம் ேபால ெமாழிவைதக் 
காண்.மன்மதன  ேதர் ெதன்றல். அதைன ஈர்ப்பன கிளிக ம் ைவக ம். மதேவள் 
பாசைற- ஞ்ேசாைல. எ த் - பிடாி.] 
 
    மட்டவி ழிதழின் வன க் ெகதிேர 
          வ  மலர்ந்ெதாளிர் ேதாற்றங் 
    கட்டழ குைடய காமன்பா சைறக்கட் 
          கண்ெடைமப் ெபார க் ெகாண்  
    சட்ட வந்தழ ன் ம வ  ெமாி ந் 
          தன்ைமையத் ெதாிப்பன பாரா 
    யட்ெடா ளியரத்தச் ெசய்யவாய்க் கு த 
          வலர்ெபா ங் ேகாமளக் ேகாதாய்       185 
    [ெசவ்வல்  ேபாலச் சிவந்த இதழ்ெகாண்ட இளமங்ைகேய! ேதன் அவி ம் 
இத டன் அழகிய க்கு எதிேர திரண்  மலர்ந்  ஒளி ம் ேதாற்றம்மிக்க 
அழகுைடய காமைனப் பாசைறயின்கண் கண்  எம் டன் ேபாாிட உ க்ெகாண்  
விைரந்  வந்  அழ ல் மீண் ம் எாி ம் ெதாிவிப்பன பாராய். வன க்கு- ள் 

ங்ைக அதன் மலர் தீயின் வண்ண ைடய . சட்ட- விைரவாக. ம வ ம்- 
ம ப ம். மட் - ம , ேதன்.ேகாமளம்- இளைம.] 
 
    அளியின ரலத் தளிர்த்தலர் ெகா ன் 
          னைலந் ழ்ந் ெதாசி  ேதாற்ற 
    ெமாளிவிழித் தழ  வழி ேவைள 
          த ெகன் றன்னவன் மைனயாந் 
    ெதளியிைழ யிரதி ம வ ம் வணங்கி 
          யிரப்ப  ெதாிப்ப  பாராய் 
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    தளிாிைட ய ம் ந் தளவெவண் ைகயிற் 
          றயங்கிய தவளவா ணைகயாய்        186 
    [தளிர்களின் இைடயில் அ ம் ம் காட்  ல்ைல ைகேபால விளங்கும் 
ெவண்ைமயான பற்கைள உைடயாய்! வண் னம் ரலத் தளிர்த்  மல ம் ெகா  நம் 

ன் அைலந்  ஒசிந்  வி ம் ேதாற்றம், ெநற்ாி விழித் தழ ல் உ வழிந்த காமேவைள 
உயிர்ப்பித்  அ க என்  அவ ைடய மைனயாளாம் இரதி பலச்கா ம்ம் வணங்கி 
இரப்பைதத் ேதாற் வ  காணாய்.] 
 
    பாெசாளி விாிக்கும் நின  ேநாக்கிப் 
          பசு கிெலன மடமயில்ேப 
    ராைசயி ென ந்  ந ப்பன தைம  
          ர கக் குாிசிைல யிர்த்த 
    நீசர ெணா ங்கி வரப்ெப ம் ேபற்றா 
          னிகழ்களி ெதாிப்பன பாராய் 
    ேதசவிர் க்கி னிறங்கவர்ந் தமிழ்தத் 
          தீஞ்சுைவ பயின்றவா யிதழாய்        187 
    [தம் இன மயிைல ஊ ம் அ கைனப் ெபற்ற நின் தி வ அ கில் ஒ ங்கி வரப் 
ெப ம் ேபற்றால் பச்ைசெயாளி விாிக்கும் நின  உ ைவேநாக்கிப் பசிய கில் என 
அழகிய மயில் மிக்க வி ப்பத் டன் எ ந்  நடனம் ஆ வைதப் பாராய்! க்கின் 
ெசந்நிறங்கவர்ந்  அமிழ்தத் தீஞ்சுைவ பயின்ற வாயிைன ைடயாய்! பாெசாளி- 
பச்ைசெயாளி- அம்ைமயின் நிறம். நீலம், பச்ைச, க ப்  இம் ன் ம் ஓாினமாகக் 
கூறப்ப ம்]. 
 
    ெந ப்பவிர்ந் தைனய ெசய்யமாந் தளிர்க 
          ணீனிறக் குயில்ெகா  வநின் 
    கு ப்ெபா  மணிவாய் ெமாழிக்கு ேநராகக் 
          க திநின் ெகா ங்கனி வாயி 
    ப்ெபா  ைடய ெசந்தளி ாிரத 
          ண்ப  ெதாிப்பன பாராய் 
    ம ப்ெபா  க கின் கண்ட ம் வைள ம் 
          மற ய மங்கல மிடற்றாய்        188 
    [மணம் ெபா கின்ற க கின் கண்டத்ைத ம் சங்கிைன ம் மாற்பட்  ெவன்ற 
மங்கல மிடற்ைற உைடயாய்!, உன் ைடய அழகிய மணிவாயின் ெசாற்க க்கு 
நிகரான இனிைமையப் ெப ம் ெபா ட்  ெந ப் ப் ேபால ஒளிவி ம் 
மாந்தளிர்கைளக் க ங்குயில்கள் ெகா தி நிறப் ெபா ைடய ெசந்தளிாின் இரசத்ைத 
உண்பைதத் ெதாிவிப்பைதப் பாராய்.] 
 
    இைடெதாி யாமற் குயிற்குல மிைசயி 
          னிரங்குவ எந்தைமக் கா உக் 
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    ெகா யின ெம த்த குடம்ைப கள்ேந க் 
          ெகா ங்க  யிர்த்திட லாிதா 
    ைடய வயாேம வளர்த்திய வ ெளன் 
          ேறா ட ெறாிப்பன பாராய் 
    சுடர்மணி குக்கு மைமெயா  க ம்ைபத் 
          ெதாைலத்ெதழில் வாய்ந்த ந் ேதாளாய்       189 
    [ஒளி சும் மணிகைள உகுக்கும் ங்கிெலா  க ம்ைப ெவற்றிெகாண்ட எழில் 
வாய்ந்த அழகிய ேதாளினாய்! (வ வால் ங்கி ம் இனிைமயால் க ம் ம் ேதா க்கு 
உவைம). எம்ைமக் கண்  காக்ைகக் கூட்டம் கட் ய கூ களில் ேத  ெகா ங்க  
உயிர்த்திடல் இல்ைல; யாேம அன்பினால் அவற்ைற வளர்த்ேதாம் என, இைடெவளி 
விடாமல் குயில் கூட்டம் இைசக்கின்றன இைடெவளி விடாமல் குயில் கூட்டம் 
இைசக்கின்றன பாராய். இைட- சமயம். கா உ-கண் , ெசய்  என் ம் வாய்பாட்  
வின்ெயச்சம். ெகா -காக்ைக. குயில், தன் ட்ைடையக்காக்ைகயின்கூட் ல் இ . 
அக்காக்ைக அைடகாத்த ன் குஞ்சு ெவளிப்ப ம். ெவளிப்பட்ட குஞ்சுவின் குரல் 
மா பட்ெடா பதனால், காக்ைக அதைன ெவளிேய த்ரத் ம். சிவனிடம் 
குயிற்குலங்கள் தாேம குஞ்சுகைள உயிர்ப்பித்ததாக ைறயி கின்றன ேபால 
இைடயீ ன்றிக் கூ கின்றன. ஓ டல்- ைறயிடல். ேந - ேத ] 
 
    மைலத்தமிழ் னிபாற் பழகிய பயிற்சி 
          மாண்பிைனத் ெதாிப்ப  ேபால 
    அைலத்திரட் சுைனநீர் ப ந்  மாதவர்ெமய் 
          அலங்கிய திெமய் ேதாய்ந்  
    க த்திர ள வித் ளிமணந் ெதன்றல் 
          கவர்ந் லாய் வழிபடல் காணாய் 
    ஒ த்தடத் யிர்க்குங் கமலநீத் த க்கற் 
          காந்தேளா ற ெகாள் கரத்தாய்        190 
    [ஒ க்கின்ற தடத்தில் க்கின்ற தாமைர மலைர ஒ க்கி, மைலச்சாரைலல் மல ம் 
காந்த டன் உற  ெகாள் ம் கரத்தாய்! (காந்தள் மகளிாின் கரத் க்கு உவைம) 
ெபாதியமாமைல னிவராகிய அகத்திய டன் பழகிய பயிற்சியின் சிறப்ைபத் 
ெதாிவிப்ப  ேபான் , ெதன்றல் அைலகைள உைடய சுைனநீாில் ழ்கி, 
மாதவர்களின் உட ல் விளங்கும் தி நீற்றிைனப்ேபால் மகரந்தப்ெபா  ேதாய்ந்  
ஒ க்கின்ற அ வியின் நீர்த் ளி மணக்க வந்  உலவி வழிபடல் காணாய்!. 
மைலத்தமிழ் னி- அகத்தியர். ெதன்றல் அகத்தியாின் ெபாதியமைலயில் பிறந்த ..] 
 
    எ த  நின  ெமய் ப் பாதி ெயழி ைனக் 
          கவ வான் ன்னிக் 
    கு மிய ெசயல்ேபாற் குஞ்சரஞ் சீயங் 
          ேகாலமான் பிைணமயில் கிள்ைள 
    வ வில்பாண் மிழற் ம் ைவகள் பிற ம் 
          வயின்வயின் ெவ த்தைம பாராய் 
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    ெச மணித் தரள வடஞ்சுமந் ெத ந்  
          ேசண்ெவளி யைடக்கும் ண் ைலயாய்       191 
    [ த் மணி மாைலகைளச் சுமந்  எ ந்த ைலகைள உைடயாய்! ஓவியத்தி  
எ தற்கு அாிய நின்ேமனியின் அழகிைனக் கவர நிைனத் க் கூ யைதப் ேபால, 
யாைன, சிங்கம், ேகாலமான்பிைண, மயில், கிள்ைள, இைசபா ம் ைவ, மற் ம் 
பிற ம் ஆங்காங்ேக திரண்  இ த்தல் காணாய்! யாைன- நைட, சிங்கம்- இைட, மான் 
பிைண- கண் ம ட்சி, மயில்- சாயல், கிள்ைள, ைவ- ெமாழி இனிைம. ] 
 
    நாம் கு மளவிற் பசும்ெபாழி ெலமக்குக் 
          ைக ைற நல்குவ ெதன்ன 
    மாம்பழம் வாைழப் பழெந ஞ் சுைளய 
          வ க்ைகநீள் பழம்விளம் பழங்க 
    ேடம்ப  கந் ெதங்கு ந் திாிைகச் 
          ெச ம்பழ மாதிசிந் வபார் 
    பாம்ெபனக் கவின்ற நிதம்பேமற் றழங்கும் 
          ப மேம கைலயணி மடவாய்       192 
    [பாம்  என அழகிய நிதம்பேமல் விளங்கும் ெபாிய ேமகைல அணிந்த இளமகேள! 
நாம் ேசாைலயி ட் குந்த அளவிேல நமக்குக் ைக ைற அளிப்ப ேபால, மாம்பழம், 
வாைழப்பழம், நீண்ட சுைள ைடய பலாப்பழம், விளாம்பழங்கள், இனிய பாக்கு, 
ெதங்கு, ந்திாிைகச் ெச ம் பழம் த யவற்ைறச் சிந் வ பாராய்!] 
 
    ாி க் குைடந்  மலர்த்திர குக்கும் 
          ம த் ேதாய்ந் தா தைளந்  
    விாிெயாளி தவளக் குவட் னஞ் ேசப்ப 
          விைரெக  குங்குமச் ேசற் ப் 
    ெபாியநின் ைலக ெளாக்குமா ய ம் 
          ெபற்றிைம ெதாிப்பன பாராய் 
    காிெந ந் தடக்ைக கத ெயன் றிரண் ங் 
          கவற் றச் ேசர்ந் வார் ெதாைடயாய்        193 
    [யாைனயின் நீண்ட ம்பிக்ைக, வாைழமரம் இரண் ம் ேதாற் க் கவைல மா  
அழகிய நீண்ட ெதாைட ைடயாய்!, பிணிப் த் தளர்ந்  மலர்க்கூட்டங்கள் உகுக்கும் 

திய ேதன் ேதாய்ந் , மகரந்தத் தா  அைளந்  ஒளிவிாிக்கின்ற ெவண்ைமயான 
சிகரங்கைள உைடய மைலகள், குங்குமச் ேசற்றால் சிவந் , மணங்கமழ்கின்ற ெபாிய 
நின் ைலக க்கு நிகராதற்குச் ெசய் ம் யற்சிைய ெவளிப்ப த்தைலப் பாராய்! 
குவட்  இனம்- இ  மைலகள். தவளக் குவ - ெவள்ளிமைல. தவளக் குவட் னம் 
ேதாய்ந்  அைளந்  சிவத்தலால் ைலகெளாக்குமா ய ம் ] 
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    ேதந் ளி வற்றி யிளந்தளிர் பரப்பிச் 
          சீறிதழ் மலர்த்திரள் குவவிப் 
    ந் க ளதன்ேமற் ைதபடச் ெசாாிந் ன் 
          ெபாலங்கழல் பனிப் றா வண்ண 
    ேமந்தலர்ப் ெபா ம்பர் சிலதிய ெரனநின் 
          ேனவ  னிற்ப  பாராய் 
    காந் பன் மணியி னாிக்குரற் சிலம்  
          கறங்குெபாற் கமலச்சீ ற யாய்        194 
    [ஒளி சுகின்ற, மணிப் பரல்கைள உைடய, தவைளயினத்தின் ஒ ேபால 
ஒ க்கின்ற சிலம்  அணிந்த அழகிய ெசந்தாமைர மலர் ேபான்ற சிறிய அ ைய 
உைடயாய்! அலர்கைள ஏந்திய ஞ்ேசாைல ேதைனத் ெதளித் , இளந்தளிர்கைளப் 
பரப்பி, சிறிய இதழ்கைள ைடய மலர்கைலக் குவித் , அைவெயல்லாம் ைதப மா  
தா ப் ெபா த்திரைள அதன் ேமல் பரப்பி, உன் ைடய அழகிய பாதம் உ த்  
ந க்குறாவண்ணம் ெசய் , ஏவ க்குக் காத்தி க்கும் பணிமகளிர் ேபால நிற்றைலக் 
காண்பாயாக! ேதம்- ேதன். வற்றி- கலந்த. சீறிதல்மலர்- சிறிய இதழ்கள், ெபாிய 
இதழ்கள் காைல வ த் மாத ன். குவவி- குவித் , எங்கும் பரப்பி, கழல்- தானியாகு 
ெபயராகப் பாதத்ைதக் குறித்த . பனிப் - உ த்த னால் ஏற்ப ம்ந க்கம். சிலதியர்- 
பணிமகளிர். காந் - ேபெராளி ெசய் ம்.] 
 
    ெநட் ள ங்கில் கண்ெதா ம் தரளம் 
          நிைரபட குப்பன வனிச்ச 
    மட்டவிழ் மலர்ேமன் மிதிக்கி ம் பனிக்கு 
          மலர் ைர நின தாள் ெபா ம்பர் 
    உட்டைத மலர்ேமல் என்படா ெதனமிக் 
          கு கிநின் ற வேநர் வனபார் 
    அட்ெடாளி வச் சாயலான் மயிெலன் றயிர்ப்  
          ணங்குசிற் றிைடயாய்        195 
    [உ வச் சாய னால் மயிேலா என ஐ றப்ப ம், ண்ணிய சிற்றிைடயாய்!, ேதன் 
அவி ம் ெமல் ய அனிச்ச மலைர மிதிக்கி ம் ந க்கு ம் மலர்ேபான்ற நின் பாதம், 
ேசாைல ள் மிகுந்  பரந் கிடக்கும் மலர்களின் ேமல் பட்டால் எத்தைகய வ த்தத்ைத 
அ ேமா என உ கி நின்  அ வேபால, ங்கில்கள் க க்கள் ேதா ம் 

த் க்கைளச் உகுக்கும் காட்சியிைனப் பாராய். ‘’அனிச்ச ம் அன்னத்தின் வி ம் 
மாதர், அ க்கு ெந ஞ்சிப் பழம்” ெநட் ள ங்கில்- நீண்ட ங்கில், இள ங்கில். 
கண்ெதா ம் – க க்கள் ேதா ம். தரளம்- த் . நிைரபட- வாிைசயாக. அயிர்ப் - 
ஐயம். ணங்கு- ண்-சி ைம,] 
 
    வைளயின யிர்த்த மணியினா லரவ 
          மணியினா லன்றியஞ் சுடர்கண்  
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    ஒளியித ழவிழாக் கு தவம் யங்க றந்தநீர் 
          நிைலயகம் ெபா வ 
    களிவ  ேவனிற் குைடந் சார்ந் ெதாளித்த 
          கரவிைனத் ெதாிப்பன காணா 
    இளிவ  தீஞ்ெசா ல ெதன விைசக்கு 
          மிைணவரா லனகைணக் காலாய்        196 
    [வைள இனம்- சங்குக் கூட்டம். அஞ்சுடர்- சந்திர சூாியர்கல். அம் யம்- தாமைர. 
உறந்த நீர் நிைல- நீர்நிைறந்த தடங்கள். களி வ  ேவனில்- 
மயக்கந்த ம்ேவனிற்காலம். உைடந்  – ேதாற் . ஒளித்த கர - மைறந்  வா ம் சூ . 
ெதாிப்பன- விளக்குவன.இளி- இைசயின் வைக.இளி என் ம் இைச டன் அ ெதன 
இனிக்கும் ேபச்சிைன ம் இைணயான வரால் மீன்க அயிஒத்த கைணக்கால்கைள ம் 
உைடேயாய்! சங்குக் கூட்டம் உயிர்த்த மணிக ம் 
( த் க்கள்,ெவண்ணிறமானவைவ), நாகமாணிக்கம் (ெசந்நிறம்) ஆகிய இரண் ன் 
ஒளியினாலன்றி இதழ் விாியாத கு த மலர்க ம் தாமைர மலர்க ம் நீர் நிைலகள் 
ெபா ய மலர்ந்தி ப்ப  ேவனி க்குத் ேதாற் ச் சந்திர ம் சூாிய ம் அங்கு 
மைறந்  வாழ்வதைனத் ெதாிவிக்கின்றன காணாய்!. சந்திரைனக் கண்டன்றி அவிழாக் 
கு த ம் சூாியைனக் கண்டன்றிமலராத் தாமைர ம் ைறேய வைளயின் ஈண்ற 

த் க்கைளகண் ம் நாகமணிையக் கண் ம் இதழ் அவிழ்ந்தன. இந்நிகழ்ச்சி சந்திர 
சூாியர்கள் அச்ேசாைலயில் மைறந்  உைறவதைனக் காட் ன.] 
 
    பல்வைக நிறத்த மலர்க ந் மிப் 
          பரந்ெதாளிர் ெபா ம்பாி னீட்டங் 
    கல்வள ர க்கற் குவ சூழ் கயிைலக் 
          காாிைக மடவர லணங்கு 
    வில்வளர் ைழ ற் சித்திர க்ைக 
          விாித் த் தைமெபார ேனாக்காய் 
    மல்வள ாிப ம் ேதாைக ம் அன  
          ம ட் கட் கினியெமன் னைடயாய்        197 
    [வ ைம மிக்க யாைன ம் மயி ம் அன்ன ம் ம தற்குக் காரணமான 
காட்சிக்கினிய நைடயின உைடயாய்!, பலவைக நிறத்த மலர்க ம் ெந ங்கி, 
ஒளிபரப் கின்ற ேசாைலயின் திரட்சி, அ க்கல் சிகரங்கள் சூழ்ந்த கயிைலமைல 
என் ம் ெபண்ணழகி , ஒளி மிக்க பல்வைக நிறத்த சித்திரங்கள் உள்ள ஆைடைய 
விாித்  உ த்த  ேபான்றி ப்பைதக்காணாய்!. மி- ெந ங்கி. வில்- ஒளி. 
உ க்ைக- ஆைட. இபம் – யாைன. பலநிறங்க ைடய மலர்கள் நிைறந்த ேசாைல, 
கயிைலமைலயாகிய ெபண் உ த்த பன்னிறச் ேசைலைய ஒக்கும்.] 
 
    இைனயவா றளவில் வளங்க ங் காட்  
          ெயன்ைனயா ைடயவ ேளா ங் 
    கைன மா மைறப்ெபாற் சிலம் கள் கறங்கக் 
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          கழல  ெமன்ெமலப் ெபயர்த்  
    விைனகணீத் லக ந்திடச் ெசல் ம் 
          ெவண்பிைறக் கண்ணியா ரங்க 
    ணைனயவாஞ் ேசாைல ந வண் ற்றி க்கு 
          நனந்தைல மண்டபங் கண்டார்        198 
    [இவ்வா  கயிைல மைலச்ேசாைலயில் அைமந்  கிடந்த அளவில்லாத 
வளங்கைள ம் சுட் க் காட் , என்ைன ஆ ைடயவளாகிய இைறவிெயா ம் 
மைறகளாகிய ெபாற்சிலம் கள் ஒ க்கக் கழலணிந்த அ கைள ெமன்ெமலப் 
ெபயர்த்  ெவண்பிைறயக் கண்ணியாக உைடய இைறயவர் அத்தைகய ேசாைலக்கு 
ந வில் அழ்குடன் திகழ்ந்த இடமகன்ற மண்டபத்ைதக் கண்டார். 
    கைனதல், கறங்கல்- ஒ த்தல். உலகம்- உயிர்கள். உயிர்கள் விைனகைள ஒழித்  

ன்ேன வத்ற்காக ன் ெசல் ம் . கண்ணி-தைலமாைல] 
 
    க வி த்தம் 
    எண்ணில்வள ம் ாிய வல்லெமன எண்கண் 
    அண்ணெலா  ெதய்வவய னாதியர் த க்கா 
    வண்ணநதி ேவணியவ ேர ாி வனப்பி 
    னண் மணி மண்டபந லஞ்சிறி ைரப்பாம்.        199. 
    [மனத்தா ம் க த யாத பல வளங்க ம் பைடக்க வல்ேலம் எனப் பிரம ம் 
ெதய்வத்தச்சர் த ேயார் த க்கைடயா வண்ணம் கங்ைகயணி சைடயராகிய 
எம்பிராேன பைடத்தவற்றின் சிறப்பில் ெபா ந் ம் மணிமண்டபத்தின் நலைனச் சிறி  
உைரப்பாம்.] 
 
    ெவண்மணிய த்தலம் விாித்திைட யிணங்க 
    ெவாண்ைமெயாளி கா ம்வயி ாிய த்தி 
    யண்ணன்மணி நீலமத ம்பாி ன த்தி 
    வண்ணம  ெபாற்குற  ைவயம்விைல ெகாள் ம்        200 
    [ெவண்ைம நிறம் உைடய மணியால் அ த்தலம் ேவய்ந் , அதில் ஒளி சும் 
வயி ாியங்கைளப் ெபா த்தி, விைலமதிப் ைடய நீலக்கல் ைன அதன்ேமல் 
அ த்திய நிறம்மைலந்த அழகிய திண்ைண உலகத்ைதேய விைல ெகாள் ம். 
அண்ணல் மணி நீலம்- மதிப்  உயர்ந்த நீலக்கல். அ த்தி- அ த்திய- கு க்கல் 
விகாரம். வண்ணம் நிறம். ெபான் – அழகு . குர - திண்ைண.] 
 
    நீலநில மீ நிகழ் ெசக்கர்மணி விற் ண் 
    சாலமிைச ேயாங்குவ தழங்கு மி ள்ேவைலப் 
    பாலண  ப் வாில் பாணி ண ேவட்  
    ேமலம  ந்திெசல ேமக்ெக வ ேபா ம்        201 
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    [வில் ண்- ஒளி ைடய ண். நீலக்கால் பாவிய தைரமீ  சிவந்த மணி யாலான 
ஒளிமிக்க ண் மிக உயர்ந்  விளங்கின. அ  இ ள்ேபான்ற நீலக்கட  ேதான்றிய 
பவளம் உவர்ப்  இல்லாத நல்ல நீாிைன வி ம்பி, கங்ைகைய ேநாக்கி ேமல் எ வ  
ேபான்றி ந்த . தழங்கும்- விளங்கும். இ ள் ேவைல- க ங்கடல். ேவைலப்பால்- 
கட டத் . ப்  பவளம்,ெசந்நிற ைடய . ேவட் - வி ம்பி. ேமல் அம ம் உந்தி- 
வானகங்ைக ஆ . உந்தி- ஆ . ேமக்கு- ேமேல] 
 
    அன்னெவாளிர் ணமிைச வச்சிர மாிந்  
    மின் க  கட் ெவளி ேமய்ந்ததிறம் விண்ணின் 
    ன்னிெய  ெசந் கிர் கந்தகுளிர் கங்ைக 
    நன்னதிப ரந்ெதாளிர் பரப்ெபன நலக்கும்.       202 
    [அன்ன ஒளிர்- அங்ஙனம் ஒளிர்கின்ற. ணமிைச- ணின் ேமல். வச்சிரம் அாிந் - 
வயிரக் கல்ைலத் ணித் . கட்  ெவளி- ேமற்கூைர. பவளம் ேமெல ந்  கந்த 
கங்ைகயா  பரந்  ஒளிர் பரப்பல் ஒக்கும். நலக்கும்-அழகு ெசய் ம்.] 
 
    ேவய்ந்த க ெடங்கும்வைள மீன்கமட மன்னம் 
    பாய்ந் திாி வண் ப  மங்கு த மாதி 
    காந் மணி யிற் ைன கவின்ற  விண்ணத் 
    ேதய்ந்தநதி மல்குவள ெனன்னெவழில் காட் ம்        203 
    [வச்சிரம் ேவய்ந்த க (கூைர) எங்கும் சங்கு, மீன், ஆைம, அன்னம், பாய்ந்தி திாி 
வண் கள், தாமைர, கு தம் த யன ஒளி காந் ம் மணியினால் சைமந்த உ வங்கள் 
கங்ைக நதியின் வளெமன எழில் காட் ம்] 
 
    த்தணிவடங் கண்  ெவண்ணில  காலக் 
    ெகாத்ெதாளிய நாகமணி கூர்ந்த ெவயில்காலத் 
    தத்ெதாளிய நாசிகட யங்குவன ேவணி 
    வித்தகர்  கங்கெளன மிக்குவைக ேயய்க்கும்.        204 
    [மண்டபத்தில் இ ந்த ேதாரணங்கள் த் வடங்கள். அைவ  ெவண்ணில  

சின.நாகமணிக் ெகாத் க்கள் சூாியெவாளி உமிழ்ந்தன. இவ்வா  
இ வைகெயாளிைய ம் சும் நாசிகள் விளங்குவ , சைட ைட வித்தகராகிய 
சிவன  கங்கைள ஒக்கும். நாசி- உத்தரத்தின் ேமல் அைமக்கப்ப ம் ஒ வைக 
உ ப் . அவ் ப்பி ந்  இவ்வி வைக ஒளிக ம் பரவலால் சிவன  கத்ைத 
நாசிகள் ஒக்கும். சூாிய சந்திரர்கல் சிவன  கத்தில் உள்ள கண்கள்] 
 
    மாயவனி கர்ப்பமணி வாய்ந்தநில நாப்பட் 
    ேசெயாளி யமார்பின்மணி ெயாப்பவி ள் சீத் க் 
    கா ெமாளி வித் ம ேமைடெயழில் காட்ட 
    ேவ மதன் ேமலைண மணிக்கிரண ெமன்ன.        205 
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    [மாயவன் நிகர்ப்ப மணி- நீலமணி- நாப்பண்- ந வில். வித் மம்- பவளம். மார்பின் 
மணி க த் பம்.நீலநிறத் தைர மீ  ெசந்நிற பவள ேமைட தி மா ன் மார்பில் 
க த் ப ேபால் விளங்கிய  அதன் ேமல் மணிக்கிரணம் ேபால அைண இ ந்த ] 
 
    பத்தியின் வைரந்தபல ங்கதிர் விராவித் 
    தத்த ண் மயங்கியிதன் வண்ணமி  ெவன்ன 
    ெமய்த்த வறிவாளர்க ம் ேவறறிய லாகாச் 
    சித்திரமி யன் திைச ேபாயதிைச மாேதா        206 
    [மண்டபத்தில் வாிைசயாகத் தீட்டப்பட்ட பன்னிற சித்திரங்கள் இ ந்தன. 
ெமய் ணர்  உைடயவர்க ம் இஃ  இன்ன நிறம் இன்ன உ வெமன்  ேவறறிய 
இயலா  என உலெகலாம் கழ் உைடய . ேவறறிதல்- ெபா  நீக்கி உண்ைம 
அறிதல்.இைச- கழ். திைச ேபாய  இைச- உலெகலாம் பரவிய கழ்.] 
 
    எந்ைதமைல மீமிைச யியங்கின ாிலாெமன் 
    றந்தர மியங்குநர்க ளஞ்சியைட யாளஞ் 
    சிந்ைத ற வாய்ந்தன ரைமத்ததிற மா ங் 
    ெகாந்ெதாளி ெஞமிர்ந்த சிகரக்கு  மணிக்கல்       207 
    [எந்ைத- எங்கள் தந்ைத. எங்க ைடஅய் தந்ைத உைற ம் இல்லம் இ  என்  
ஆகாயத்தில் இயங்குகின்ற சூாியர்கள் அைடயாளம் கண்  சிந்ைத ள் அச்சம் 
ெகாள் மா  அைமத்த திறத்ைத ஒக்கும், ேகா ரத்தில் ஒளிபரப் ம் கு மணிக்கல். 
இயங்கும் இனர் இனர்- சூாியர் அவர் பன்னி வர் ஆதலால் இனர் எனப் பன்ைமயில் 
கூறப்பட்ட . அந்தரம்- ஆகாயம். சிந்ைத ற- எச்சாிக்கப்பட. ெஞமிர்ந்த- பரப்பிய. 
சிகரம்- ேகா ரம். கு மணி- சுடர் சும் மணிக்கல்] 
 
    ஊ பைட ேசாைலயி ெனாளிப்பவ  காணா 
    வா கிளி ேபைடெயன வந் சிக ரத்தின் 
    நீ ய மணிக்கிளிைய ேநச ட னண்மிக் 
    கூடெவன ட ணர் வித் மதி ெகாட்கும்.        208 
    [ஊ ய ெபண்கிளி ேசாைலயில் ஒளிந் ெகாள்ள, அைதக் காணா  வா ய 
ஆண்கிளி தன் ைடய ெபைட எனக் க தி ேகா ரத்தின் ேமல் நிைலயாக இ க்கும் 
மாகதமணிக்கல் கிளிய ஆைச டன் ெந ங்கிக் கூ வதற்கு ஊடல் உணர்த்த யன்  
(அ  ெபைட அன்ைமயினால்) மனம் மயங்கும். ஊ - ஊ  . பைடேசாைல- ெந ங்கிய 
ேசாைல. மதி ெகாட்கும்- அறி  மயங்கும்] 
 
    தத்தம  ேபைட ைட தங்க ம ண்  
    சித்திர மணிப் ற வைணக்கு மிவர் ேசவல் 
    அத்தைகய ேசவல் ைட ைவக ம ைணக்கும் 
    த்ெதாளிர் மணிப் றைவ ழ்ந்தி  றாக்கள்       209 
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    [தத்தம  ெபைட தம் பக்கத்தில் தங்க ம் மயங்கி, ேசவல்கள் அழகிய ஓவிய 
மணிப் றவிைன அைணக்கும். அடததைகய ேசவல் அ கி க்க ம் யங்கிய ேபைட 

த்ெதாளி சும் மணிக்கல் னாலாய றைவ வி ம்பி ம். ஓவியம் மற் ம் 
ப ைமகளாகியவற்றின் சிறப்ைப உணர்த்திற் ] 
 
    ற் ெமாளி மாைழயி னியற்றியேசா பானம் 
    நாற்றிைச ம ங்கி  நலக்கவிைய வித் ச் 
    சீற்றம  யாளிதிணி வச்சிரமி ைழத் ப் 
    பாற்ற  மா பயில் வித் ளைத யன்ேற.        210 
    [ஒளிசித ம் ெபான்னால் ஆன ப க டன் கூ ய ேமைடைய நான்கு திைசகளி ம் 
அன்றாக அைமத்  சினமிக்க யாளி உ வங்கைள திண்ைமயான வச்சிரத்தில் ெசய்  
அம்ேமைடகளின் மீ  பயில்வித் ள  அம்மண்டபம். ற் ம் – சித ம். மாைழ- 
ெபான். ேசாபானம்- ேமைட நலக்க- அழகாக. இையவித் - இயற்றி. பால்- பக்கம். ] 
 
    ப் ம லத்ெதாைக ரந்தவ  யார்கட் 
    ெகப் ைட  ேநரறிய லாகுமிைற ெயன்ன 
    ெவப் ைடயி னின் ெமழி ேனாக்கெவளி யாகி 
    யப்ெபாிய மண்டபம லங்கிமண நா ம்.       211 
    [வ ைடய ம்மலத்ைத ம் நீத்த அ யார்க க்கு இைறவைன எந்த இடத்தி ம் 
ேநேரஅறியலாகும் என் ம்ப யாக, எப்பக்கத்தில் நின்றா ம் அழகிைனக் 
கா ம்ப யாக அம்மண்டபம் விளங்கி மகிழ்ச்சி ேதாற்  விக்கும். ப்பி- வ ம. 
மலத்ெதாைக- ஆணவம் கன்மம் மாைய எ ம் ம்மலக்ெகாத் . ரந்த- நீங்கிய 

ைட- பக்கம். அலங்கி- விளங்கி.] 
 
    கந்தம  ெதண் னல் கலந்தன ெரா க்கும் 
    சந்தனவ சும் தவழ் தண்ணிய நிலந்தான் 
    சிந் ரந ம்ெபா கள் சிந்தியகி லாதி 
    ந் ைக ேயற்றிவிழி ெயாள்ெளாளிைய வாங்கும்.       212 
    [மணமிக்க ய ன ல் கலந்  ெம கிய சந்தனக் குழம்  தவ ம் குளிர்ந்த நிலம், 
ெசந்நிற சிந் ர ந ம் ெபா கள் சிந்தி, அகில் த ய ந மணப் ைகேயற்றிக் 
காண்பார் விழிையத் தன்பாேல வாங்கும். அசும் - குழம்  விழி ஒள் ஓ ைய வாங்கும்- 
கான்பார் பார்ைவைய அகலாமல் தன்பாேல ஈர்த்  ைவத் க் ெகாள் ம்.] 
 
    மண்டபம ங்குற வயங்குெந  வாவி 
    ண்டகந ங்கு த சளிய நீலங் 
    ெகாண் கு  கார்ப்பவிைர கூர வி பாய 
    ெவண் ைர பயின் மணி சிவிைள யா ம்.        213 
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    [மண்டபத்தின் பக்கத்தில் விளங்கும் நீண்ட தடாகம் தாமைர, ந ங் கு தம் வண்  
சும் குவைள மலர்கைலக் ெகாண் , பறைவகள் ஆர்ப்பாிக்க, மணம் மிக்க அ வி 

பாய , ெவண்ைமயான திைரகள் ஓயா  மணிகைள சி விைளயா ம்] 
 
    ஆ வன பா வன ஐயவ  ெகன்னா 
    ஓ ெயதிர் ெகாள் வன வாகி ழல் பாைவ 
    நீ ெமாளி யா மணி மாைலக ணிரம்பிப் 
    பீ யர் பந்தர்ெபாி ேதாங்குமதன் மாேட        214 
    [மண்டபத்தின் அ ேக பந்தல் இ ந்த . அதில் ெந ய ஒளி சும் கண்ணா  மணி 
மாைலகள் அலங்காரமாகத் ெதாங்கவிடப்பட் ந்தன. அம்மாைலகள் 
அைச ந்ெதா ம் ஆ ப்பாைவகள் ஆ வனவாக ம் பா வனவாக ம் இைரவைன 
ஐய! வ க என்  ஓ  எதிர் ெகாள் வனவாகி அங்கும் இங்கும் உழல்வனேபால் 
காட்சிஅளித்தன. இத்ஹைகய பீ  ெப ைம)உைடயதாக அப்பந்தர் இ ந்த .] 
 
    எவ்வழகும் எவ்வவர் தமக்கும்இைய விக்கும் 
    அவ்வழகர் அம்ைம டன் ஆ யமர் ெவய் ஞ் 
    ெசவ்விமணி மண்டபம தன்தி வ ளத்ைதப் 
    ெபௗளவ ல கத்ெதா வர் பன்னிட  மாேம.        215 
    [எவ்ெவவ க்கும் எந்ெதந்த அழைக ம் இையவிக்கும் சுந்தராகிய இைறவர் 
அம்ைம டன் விைளயாடல் வி ம்பி அம ம் அச்ெசம்ைமயான மணி மண்டபத்தின் 
வலப்பத்ைதெயல்லாம் இக்கடல் சூழ் உலகத்தில் யாெரா வரால் கூற ம்?] 
 
    ேவ  
    இன்னணங் கவினிய லா மண்டப 
    ன் றக் கண்ட ண் தல்வனா ாிமவைர 
    யன்ைனேயா டாயிைட யண்மினா ரகனிலாய் 
    மின் கும் வைண ற்றி ந் தாரேரா        216 
    [இத்தைகய அழகிய ஒப்பிலா மண்டபத்ைதக் கண்  அ ள் தல்வனார் இமயவைர 
அன்ைனயாம் இைறவி டன் அவ்விடத்ைத அைணந்  இடமகன்  மின்ெனாளி 
உகுக்கும் வைணமிைச ற்றி ந்தார். அேரா- அைச.] 
 
    இய னான் மயிெலன விளமயி லீட்ட ம் 
    குயிெலன ெமாழியினாற் ேகாகில ட்டம் 
    மய லாய் அண் ற அந்நலார் ஓைகயிற் 
    ெசயனிலாய்ப் பணிபல ெசய்குவா ராயினார்        217 
    [சாய னால் மயில் என இளமயிலைனயார் கூட்ட ம், ெமாழியினால் குயிலைனய , 
குயி னார் கூட்ட ம் ைமய ைடயராய் ெந ங்கி, உவைகயில் பணிபல 
ெசய்குவாராய் இ ந்தனர்] 
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    ெச மணிப் பாசனத் ேதம் னல் ெகாணர்குவார் 
    ெகா மணித் தி க் குளிரநீ ராட் வார் 
    இைழ ைழ யாைடயா னீர்ம் ன ெலாற் வார் 
    வி மிய சந்தன ெமய்ெயலாங் ெகாட் வார்        218 
    [ஒளி ைடய பத்திரங்களில் இனிய நீர் ெகாண்  வ வார்; உடல் குளிர 
நீராட் வார்; ெமல் ய ஆைடயால் ஈரத்ைத ஒற் வார்; சந்தனக் கலைவைய உட ல் 
அப் வார்.] 
 
    ெவாளித் தமனியச் சுண்ணேம லட் வார் 
    ேமவ ங் காரகில் விைர ைகத் ேதற் வார் 
    தாவில்சாந் தாற்றியாற் றண்ெணன சுவார் 
    ேகாைவவாய் மணிகளாற் ேகாலமிக் காற் வார்        219 
    [ ய ெபான்னிறப் ெபா யிைன ேமல் சுவார்; காரகி ன் மணப் ைகைய 
ஊட் வார்; விசிறிெகாண்  குளிர்ச்சிபட சுவார்; அழகிய மணிவடங்களால் 
அழகு த் வார் தமனியச் சுண்ணம்- ெபாற்சுண்ணம். ேமவ ம்- வி ப்பம் வ ம். 
தாவில்- குைறயில்லாத. சாந்தாற்றி- விசிறி. ேகால்ம்- அழகு] 
 
 
    குதம்ைப ம் பட்ட ம் கு மணிப் ைட 
    விதங்க ங் கதி க ேமதக வணிகுவார் 
    கதழ்ந் ேபாய் நீண்மரக் க மலர் ெகாய் றீஇப் 
    பதந்தனிற் ெசன்னியிற் பாி டன் ெசாாிகுவார்        220 
    [குதம்ைப- காதணி. பட்டம்- ெநற்றிச் சுட் . காதணி ம் பட்ட ம் நிற ைடய 
ஆைடவைககைள ம் ஒளிஉக அணிவிப்பார். விைரந்  ேபாய் ேசாைலயில் 
மலர்கைளக் ெகாய்  வந்  தி வ களி ம் ெசன்னியி ம் அன் டன் ெசாாிவார்] 
 
    கண்ண  சீெரலாங் காணிய காட் வார் 
    வண்ண  ண வைகச் சுைவெயா ம் வட்  
    ண்ணிய ெவன்  ய்த்தன ேரத் வார் 
    தண்ணிய நீாினாற் றாழ்கரம் சுவார்        221 
    [கண்ணா யில் அழெகலாம் கா மா  காட் வார். அ வைகச் சுைவ ைடய 
பலவைக உண கைல வட் ல்களில் ஏந்தி வந்  உண் க உபசாித்  ஊட் வார். 
குளிர்ந்த நீாினால் நீண்ட கரத்ைதக் க வார். சீர்- அழகு. காணிய-கா மா . 

சுவார்- க வார்.] 
 
    வாசமார் பாகைட நீட் வார் வண்சிலம் 
    ேபாைசயார் நாடக ேமாைகயி னா வார் 
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    ேவசற வின்றியாழ் பா வார் ெமன்குயில் 
    கூசநின் றின்ெசாலான் மங்கலங் கூ வார்        222 
    [வாச ள்ள தாம் லத்ைத நீட் வார்; சிலம்  ஒ க்க நடனக்கூத்  உவைகயிேனா  
ஆ வார்; யாழிேனா  வ த்தமின்றிப் பா வார்; குயி ம் கூசுமா  ெமன்குர ல் 
மங்கலங் கூ வார்] 
 
    ேவ  
    பாைவ மார்க ளிப்பாிசு ேபாற்றிட 
    ேவாவி ன்ப ற் ைற  ேமல்ைவயின் 
    வ ந்ெதா  தல்வி யாகிய 
    ேதவி மற்றி  ெசய்கின் றாளேரா .        223 
    [பாைவ ேபான்ற சிலதியர் இவ்வா  பணிவிைடஅகள் ஆற்ற, குைறவிலாத மகிழ்ச்சி 
கூ ள்ள இந்நிைலயில் வ ந் ெதா ம் தல்வியாகிய இைறவி இவ்வா  
ெசய்தாள்.] 
 
    மாதர் மாலதி வல்  காணிய 
    ேபா  வாெமனப் ெபாங்கி ேமெல ங் 
    காத லீர்த்தலா ெல ந்  காந்தனார் 
    பாத ேமத்தினள் படர்த ற்றனள்        224 
    [அழகிய மாலதிக் ெகா ையக் காண்பதற்கு ஆைச ஈர்த்தலால் எ ந் , 
கணவனா ைடய பாதத்ைத வணங்கினால்; அங்குச் ெசல்ல ற்றனள். மாதர்- அழகு. 
மாலதிவல் - ல்ைலக்ெகா . காதல் ேபா வாம் என ஈர்த்தலால் ஏத்தினள் 
படர்த ற்றனள்] 
 
    ேநட ந்தைக நிமல னாரவ 
    ணா  வாரலர்க் ெகா க ேளயிைச 
    பா  வார்பசுங் கிளிக ேளபணி 
    கூ  வார்ெகா ந் ெதன்ற ேலெயன        225 
    [(ேச யர்) ‘ேந தல்- ேத தல். உயிர்கள் தம்மறிவால் ேத  அறிதற்கு அாியவராகிய 
நிமலனார் (மலமற்றவர்) இங்கு இனி  ற்றி ந்த ள்க’ என ெகா கேள!, கிளிகேள! 
ெதன்றேல! என அைழத் ப் பா வார்; பணி ெசய்வார்.] 
 
    இனி  ற்றி ந் த ள ேவைழமா 
    ரைனவ ம்பிரா ன ளி ெனய்திேய 
    தன  பாங்காிற் றைதய மங்கலப் 
    னித வாழ்த்ெதா  ெபாங்கி ேமெலழ        226 
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    [ தன - ேதவியார . நிமலர் இனி இங்கு ற்ற ள் ெசய்திட ேவண் , ெச யர் 
அைனவ ம் பிரானின் அ ளில் அங்கு அைடந் , ேதவியாாின் அ கில் ெந ங்கி , 
மங்கல வாழ்த்ெதா  ெபாங்கி ேமெலழ] 
 
    சங்கு ந் மி தாைர தண் ைம 
    வங்கி யங்கிைள மகர யா ட 
    னங்க நான்மைற யாதி மல்கிைச 
    ெயங்கு நீண் ெவற் ெபதிாி ைசப்பேவ        227 
    [சங்கு, ந் பி, தாைர, தண் ைம, வங்கியம்,மகரயாழ், ஆறங்க நான்மைற 

த யவற்றின் இைசயினால் நிைறந்த இைச எங்கும் நிைறந்  கயிலாயமைலயில் 
எதிெரா க்க, ] 
    சிலம்  கிண்கிணி ெசவ்வித் தாமைரக் 
    குலம்ப ழித்தநின் ேகாலச் ேசவ  
    நிலம்ப டப்ெபாறா ெதன்  ெநஞ்சுைளந் 
    தலம்பி னாெலன வலம்பி யார்ப்பேவ.        228 
    [அழகிய தாமைர மலர்களின் குலத்ைதப் பழித்த(ெவன்ற) , ஒ க்கின்ற கிண்கிணி 
அணிந்த நின் ைடய அழகிய சிவந்த தி வ கல் நிலத்தில் படப் ெபாறாெதன்  
ெநஞ்சு வ ந்தி அரற்றிவன ேபால ஆரவாாிக்கும். ெசவ்வி- ப வத்ேத ேதான் ம் 
அழகு. ேகாலம்- அழகு. ேசவ = ெசம்ைம+அ . குலம்- இனம், கூட்டம். உைளந் - 
கலக்கத்தினால் ேதான் ம் வ த்தம். அலம்பி- அரற்றி. ஆர்ப்பேவ- ஒ த்தன.] 
 
    என்ைன ேநர்கிலா விளங்ெகா க்கிவள் 
    தன்ன ட் றந் தந்த ளிக்குமா 
    ன்னி னாெளன ைளந்  ெநாந்ெதன 
    மின்னி ைடக்ெகா  ெம ந்  ேதம்பிட        229 
    [ எனக்கு எவ்விதத்தி ம் நிகர்கிலாத இளங்ெகா க்குத் தன்ன ள் திறத்ைதத் தந்  
அன்  ெசய் மா  நிைனத்தால் என மனக்கலங்கி வ ந்தியெதன்ன மின்னற்ெகா  
ேபான்ற இைட ெம ந்  ேதம்பிட. ேநர்கிலா- நிகாில்லாத. இளங்ெகா - அம்ைம 
வளர்த்த ல்ைலக் ெகா . ெம ந்  ேதம்பிட- மிக ெம ய. அம்ைமயின் 

ண்ணிைடயின் ண்ைமையக் கூறியவா .] 
 
    ேசாைலக் ெகாம்பர்வாழ் ம்பி ையக்குழன் 
    மாைலக் கூட் ணப் படர்ந்  வம்மிெனன் 
    றா க் கூவியாங் களகத் ெதாங்க  
    னீலக் காரளி நிைரக ளார்த்ெதழ        230 
    [ேசாைலயில் ெகாம்பின் மீ  வாழ்கின்ற ம்பிையக் கூந்த ல் உள்ள 
மலர்மாைலயின் ேதனிைனக் ெகாள்ைள ெகாண் ண்ணத் திரண்  வம்மின் என 
ஆரவாாித்  அைழப்ப  ேபாலக் கூந்த ல் ெதாங்கும் மாைலயில் ெமாய்க்கும் காிய 
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வண் கள் ஆர்த்  எ ந்தன. குழன் மாைல- குழ ல் உள்ள மாைல. கூட் ண- 
பகிர்ந்  உண்ண. படர்ந் - திரண் . ஆ - ஆரவாாித் . அளகம்- கூந்தல். ெதாங்கல்- 
ெதாங்கும் மலர்மாைல. நீலக் காரளி- மிகக் காிய வண் . ] 
 
    கட்ெடா ளிக்கதிர் காண ம்ெபாழில் 
    இட்ட ைலப்ப  மி ெளா ங்குமா 
    வட்ட மிட்ெடாளி வார்ந்த காதிைடப் 
    பட்ட ெபாற்குைழ பகல்வி ளக்குற.        231 
    [கதிர் – சூாியன். கட்ெடாளிர்- மிக்க ஒளி. இட்டைலப் ப ம் இ ள்= இல்ைலத் 
தைலப்ப ம் இ ள். ட் ல் தங்கும் இ ள். இ ள் தனக்குப் பைகயாகிய சூாியன  
ேபெராளி தன்ைனக் கண்  பி க்க ைடயாத ேசாைலயாகிய தன் ைடய ட் ல் 
ஒளிந்த  ேபால காிய கூந்த ன் ெவளிேய ெபாிய காதில் ெபான்னாலாகிய கதிர் 
சூாியைனப் ேபால விளக்கம் ெசய்ய. சூாியனின் கதிர் உட்ெசல்லலாகாத ேசா க்குக் 
காிய கூந்த ம் ேசா க்கு ெவளிேய சூாியன் பிரகாசித்த க்கு வார்காதிற் 
ெபாற்குைழ ம் உவைமயாயின. ஒ ங்குதல்- ஒளித்தல். வார்ந்த கா  – நீண்டகா . 
பகல்- சூாியன். பகல் ெசய்த ன் சூாியன் பகல் எனப்பட்டான்] 
 
    கற்கு ைழக்கதிர்ப் பாிதி கண்டதன் 
    விற்க லங்கிையக் கான்  ெமல் ணர் 
    ெதாக்க மாலதி மன்றல் சூழ்விைனக் 
    கக்க ணாக்கு  மங்கி காட்டேவ        232 
    [கற்குைழக் கதிர்ப் பாிதி- கல் பதிந்த குைழயாகிய பாிதி. விற்கல்- சூாிய காந்தக் கல். 
அங்கி- அக்கிைன. கான் - கக்கி, விளியிட் . அக்கண்- அந்த இடத்தில் நாக்கு ம் 
அங்கி- அவிைச உண் ம் நாகுைடய ேவள்வி அக்கினி.. 
    காதிற் குைழயாகிய பாிதிையக் கண்ட சூாிய காந்தக் கல் ெந ப்பிைனக் கக்கி, அந்த 
இடத்தில் மாலதியின் மணவிைனக் குாிய ேவள்வித் தீையக் காட் ய .] 
 
    ேதசு லா கத் திங்கள் கண்டதன் 
    ஆசி லாதக லற  யிர்த்தவள் 
    ஈசர் மாவி க் கீந்  வாக்கு ம் 
    வாச மல்குநீர்த் தாைர மானேவ        233 
    [அம்ைமயின் ஒளி உல ம் கமாகிய சந்திரைனக் கண் , சந்திரகாந்தக் கல் நீர் 
அவள், ஈசராகிய மாவி க்கு ஈந்  வார்க்கும் நீர் ேபால உயிர்த்  வாக்கும். ஆசு 
இலாத கல்- குற்றமிலாத சந்திரகாந்தக்கல்அறல்- நீர். அறல் உயிர்த்தல்- நீைரக் 
கா தல். மா- மாங்கன் .] 
 
    அ சீர்க்கழி ெந லாசிாிய வி த்தம் 
    க ப் ச் சிைலக்கு நாணா ெவம்ைமக் ைகக்ெகாண் ட ள்ெகன் 
    ெறா ப்பட் டண்மி ெமாய்த்த றழப் ெபா ம்பர் வண்  
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    கு ப்ெபான் மகரப் பகுவா ெயாளி ங் கூந்தற் ெகா ந்ேதன் 
    ம ப்பட் டல ந் ெதாைடயன் ம ங்கு வந்  சூழ        234 
    [மன்மதனின் க ம்  வில் க்கு நாணாகிய எம்ைம ஆட்ெகாண்ட க என்  கூ  
ெமாய்த்தைலப் ேபால, ேசாைலயி ள்ள வண் கள் நிற ைடய சுறாவின  பிளந்த 
வாய் ேபான்ற தைலக்ேகாலம் ஒளி ம் கூந்த ல் மணத் டன் அல ம் 
மலர்த்ெதாைடயைல வந்  சூழ. அம்ைம க ம்  வில்ைல உைடயவர். மன்மதனின் 
க ம்  வில் க்கு நாண் வண் கள். தம்ைமத் தன் க ம் வில் க்கு நாணாகக் 
ெகாள் மா ேவண் ன] 
 
    தத்ைத ெயான்  ன்ைக தாித்த நீமற் ெறைம ம் 
    ைவத் ப் ரத்தல் ேவண் ம் வல்ைல ய ள்ெகன் பனேபால் 
    ெகாத்தின் மலர்ெகாள் ேசாைலக் கு  கிளிகண் ெமாழியின் 
    றித்திப் பிைசயி னமரச் ேசர்ந்  ம ங்கு ெமாய்ப்ப        235 
    [தத்ைத- கிளி. கிளிெயான்ைறக் ைகயில் தாங்கி ள்ள நீ, எம்ைம ம் காத்த ளல் 
ேவண் ம், விைரவாக அ ள்க என்பனேபால, மலர்க் ெகாத் க்கள் உள்ள ேசாைலயில் 
கு மிய கிளிகள் இனிைமயாக இைசத்தவா  பக்கங்களில் ெமாய்ப்ப. அம்ைம கரத்தில் 
கிளிைய ஏந்தி ள்ளாள். வல்ைல- விைரவில். தித்திப்  இைச- இனிய இைச] 
 
    அண்ணல் கரத்  மான்ேபா லளியி ெனைம ந் தாங்கும் 
    வண்ண ம ள ேவண்  ெமன்  வணங்க வந்தாங் 
    ெகண்ணி னகன்ற விழியி னியல்ைப ேநாக்கி யினமாக் 
    கண்ணி க  மான்கள் கஞ  ய கு வைளய        236 
    [ இைறவன் ஏந்தியகரத்  மான்ேபால அ ளிேனா  எம்ைம ம் தாங்கும் வண்ணம் 
அ ளேவண் ம் என்  வணங்க வந்தைதப் ேபால், அகன்ற விழியின் இயல்ைப 
ேநாக்கித் தம் இனமாகக் க தி மான்கள் இைறவிைய ெந ங்கிச் சுற்றி ம் வைளத் க் 
ெகாள்ள. இைறவன் கரத்தில் மாேனந்தி ள்ளான். அளியில்- க ைணயினால். 
எண்ணின் அகன்ற விழி- மிக அகன்ற விழி. கண்ணி- நிைனத் . உக ம்- ள் ம். 
கஞ - ெந ங்கி] 
 
    காமர் க ேவட்குக் காதல் யா ங் கட ஞ் 
    ேசமப் பாிக ளாகத் தி க்க ண ெளன் ற்றாங்கு 
    ஏமப் பிறவி யீ  மிய  னினமா ெவண்ணிப் 
    ெமன் கலவ மஞ்ைஞ ைடயின் மிக ந் திரள        237 
    [அழகிய கேவ க்கு யா ம் காத ைடேயம் எம்ைம ம் ேசமப் பாிகளாக 
(ைகயி ப்பாக)த் தி க்கைடக்கண் அ க என்  அைடந்தைதப் ேபால, தம் ைடய 
இனமா எண்ணீ அழகிய ேதாைக ைடய மயில்கள் அ கில் மிக ந் திரள. பாி- மயில்; 
ஊர்தி எ ம் ெபா ளில் வந்த . எமம்- மய்க்கம், ன்பம். ஏமப்பிறவி ஈ ம்- 

ன்ப ைடய பிறவிைய நீக்கும்] 
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    தளிர்ெமல் ல கள் நிலேமல் தங்கி வ ந் ம் என்ைன 
    அளியி  ெகன்னா அன்பின் அைனத் ம் வந்தாங் 
    ெகாளிர் ெபாற்சி லம்பின் ஒ ம் நைட ம் பயில ன்னி 
    ெவளிய அன்னத் ெதாகுதி ேமவிப் ைடயின்ெஞமிர        238 
    [ தளிர் ேபான்ற உன் ைடய பாதங்கள் நிலேமல் பட்  வ ந் ம். அதனால், 
என்ைன அ ேளா  ஊர்க என்  எல்லாம் திரண்  வந்த ேபால், இைறவியின் 
நைடைய ம் அவ ைடய சிலம்பின் ஒ ைய ம் கற்க எண்ணி, ெவண்ைம நிற ள்ள 
அன்னக் கூட்டங்கள் பக்கத்தில் பரவ. சிலம்ெபா க்கு அன்னத்தின் ஒ  உவைமயாகக் 
கூறப்ப ம். ெஞமிர- பரவ.] 
    தங்க ளினத் க் ெகா ந் த ம் ணர்க்கும் வ ைவ 
    ெபாங்க இயற்  நிைனவாற் ேபா ஞ் ெசயைல ேநாக்கி 
    அங்கங் ெக ந்த ெகா ம் மர ம் மலர்க ழ்த் ச் 
    ெசங்கட் ன ம் வாக்கி மகிழ்ந்  ேசைவ ாிய        239 
    [ தங்கள் இனத்  மாந்த ைவ ம் ல்ைலக் ெகா ைய ம் ணர்க்கும் தி மணத்ைத 
மகிழ்ச்சி ெபாங்க இயற் ம் நிைனவால் அங்கங்ெக ந்த ெகா ம் மர ம் மலர்கைளப் 

த் , சிவந்த ேதனாகிய னைல ம் வார்த் ச் ேசைவ ாிய. வ ைவ- தி மணம். 
ஊழ்த் - மலர்ந் . ெசங்கட் னல்- சிேலைட சிவந்த கண் உவைகயால் ெசாாி ம் நீர். 
கள் நீர்- நீர்ேபாலச் ெசாாி ம் ேதன். ேசைவ- பணிவிைட.] 
 
    அ கு நீட்  மகளி ரம்ெபாற் கடக ன்ைகக் 
    கு கு கறங்கப் பற்றிக் ேகால வ க ெளா ங்கிக் 
    க வி வான மின் க் காவி னைடகற் ெறன்னப் 
    ெபா வின் மகிழ்ச்சி ள்ள ெமல்லப் ெபயர்ந்  ேபாந்தாள்        240 
    [அ கில் மகளிர் நீட் ய கடகம் அணிந்த ன்ைகைய வைளகள் ஒ க்கப் பற்றி, 
வானமின்னல் ேசாைலயில் நைடகற்பதற்ெகன வந்த  ேபால அழகிய தி வ கைள 
ெமல்லப்ெபயர்த் ப் ேபாந்தாள். 
    வண்  சூழ, கிளிகல் ெமாய்ப்ப, மான்கள் வைளய, மயில்கள் திரல, அன்னத்ெதாகுதி 
ெஞமிர, ெகா க ம் மரங்க ம் ேசைவ ாிய, பற்றி, ஒ ங்கி, கற்ெறன்னப் ெபயர்ந்  
ேபாந்தாள்} 
 
    க வி த்தம் 
    ேபாந்தவிம யத்தைலவி த்தெகா  யண்மிச் 
    ேசந்ததளிர் ெமல்ல கள் ெசங்ைக ெயாளிர் வாயா 
    வாய்ந்த ைக ரன்மலர்த் ெதாத் ைல வாட்கண் 
    ஏய்ந்தஅளி யாகமக ெளன்னெவதிர் கண்டாள்        241 
    [தான் வளர்த்த ல்ைலக் ெகா ைய அம்ைம மகளாகக் கண்டாள். இவ்வா  ேபாந்த 
இமயத்தைலவியாகிய இைறவி, ப வமைடந்த ல்லக் ெகா ைய அ கி, 
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ெசந்தளிர்கைள ெமல்ல களாக ம், ெசங்கரங்களாக ம். வாயாக ம், அ ம் கைளப் 
பற்களாக ம், மலர்க்ெகாத் கைள ைலயாக ம் ெமாய்க்கும் வண் கைளக் 
கண்ணாக ம் இவ்வா  ல்ைலக் ெகா ையத் தன் மகளாகத் தி க்கண் சாத்தினாள்.] 
 
    ஒண்ெடா  மணிக்ைகயின் வளர்த்த ெவா தன்ைனக் 
    கண்ட  வணங்கு  கசிந்  தியாரக் 
    ெகாண்டெதன வந்தகுளிர் கா ன்  ேகாட்  
    வண் ைச யிைசப் நனி மல்கெவதிர் கண்டாள்        242 
    [ஒளி ைடய ெதா ைய அணிந்த மணிக்ைகயினால் வளர்த்த ஒப்பற்ற இைறவிையக் 
கண்  அ  வணங்கிக் கசிந்  தித்தெதன, வந்த குளிர் காற்ாினால் 

ைய(தைலைய) வைளத்  (வணங்கி), வண் கள் மிக ம் இைசப்ப எதிர் கண்டாள்] 
 
    மன்றல்விைன ெசய்வைக யறிந் வ  ைவச்சீர் 
    நன் ாி பாங்கியாின் நாறியய னின்ற 
    ெகான்ைறநிைற ெபான்னணி ெகா த்தி ம வார்ந்த 
    ெமன் க ெள ங்கலைவ ெமய்யணிவ கண்டாள்          243 
    [தி மணப் ெபண் க்குச் ெசய் ம் ஒப்பைனகைள ெசய் ம் ைற அறிந்  
வ ைவச் சீர்கைள நன்றாகச் ெசய்கின்ற பாங்கியைரப் ேபால, ந மணம் சி அயல் 
நின்ற ெகான்ைறமரம் நிைறயப் ெபான்னால் ஆன அணிகைளப் ட் , ேத டன் 
கூ ய மகரந்தத் கெளன் ம் கலைவைய மணமகளாம் ல்ைலக் ெகா யின் 
உட க்கு அணிவைதக் கண்டாள். வ ைவச் சீர்- தி மனத் க்குாிய அலங்காரம். 
ெகான்ைற மரத்ைத அலங்காரம் ெசய் ம் பாங்கியராக உ வகித்த ] 
 
    தன்னி  விழிக்க ைண தாங்கள்ெபற ெவண்ணி 
    யின்ன  ெசயக்கடவ ெமன்றமரர் நாட் க் 
    கன்னிய ரதற்க ெணா காப் வ ேதய்ப்ப 
    மன் குரப் பாைவெயா  மாடமமர்வ கண்டாள்          244 
    [தன் என்ற  இைறவிையச் சுட் ய . இைறவியின் இ விழிக் க ைனையத் 
தாங்கள் ெபற எண்ணி, இன்ன  ெசய்யக் கடேவம் என்  ேதவமகளிர் அங்கு 
காத்தி த்தைலப் ேபாலக் குராமரங்கள் குரப்பாைவ டன் வி ப்பத்ேதா  அங்கு 
இ த்தைலக் கண்டாள். குராமலர்கைளப் குரப்பாைவ எனல் மர . ஏெதைமப் 
பணிெகா மாற  ேகட்ேபாம் என அரமகளிர் இ ந்தைதப் ேபாலக் குராமரங்கள் 
நின்றி ந்தன.] 
 
    ஓங்குமண மன்றல்விைனக் குய்ப்பமலர் மாைல 
    தாங்கிமட மாதர்பலர் தங்கிய  ேபாலப் 
    பாங்காின் வளர்ந் பல ழ்விழல் க ப்பத் 
    ங்குமலர் மல்குமர வந் ைதவ கண்டாள்          245 
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    [தி மணத்திற்கு ேவண் ய மலர்மாைலகைளத் தாங்கி இளமாதர் பலர் 
தங்கிய ேபாலப் பக்கங்களில் வி கள் ழ அதில் மலர்கள் ெதாங்கும் மரவமரங்கள் 
(ெவண்கடம் ) ெந ங்கி இ ப்பைதக் கண்டாள்] 
 
    மாலதி ந ங்ெகா ைய மன்றல்விைன யாற்றன் 
    பா ாிைம யாக்கவ  பண்பிைன யறிந்தாங் 
    கா மகிழ் ெமன்குயில ைணக்குமிள மா ங் 
    ேகாலநிைற ேவய்ந் குளிர் ங்குவ  கண்டாள்          246 
    [மன்றல்- தி மணம். ஆ - ஆரவாாித் . ல்ைலக் ெகா ைய த் தி மணம் ாிந்  
தனக்கு உாிைமயாக்க வ ம் பண்பிைன அறிந்தைதப்ேபால், ஆர்ப்பாிக்கும் குயிைலத் 
தன்பால் அைணத்  இளமாமரம் அழகு நிைறந்  குளிர்சி டன் நிற்ப  கண்டாள். 
மணமகனின் உளக் களிப்பிைனக் ேகாலநிைற ேவய்ந்  குளிர் ங்குவ  கண்டாள்’ 
எ ம் ெதாடாில் உணர்த்தினார்.] 
 
    அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம் 
    இன்னவா றழகு ேநாக்கு ெமம்ெப  மாட்  ேயாைகக் 
    ெகான்ென ங் கட ண் ழ்கிக் குளிர் க மலர்ச்சி காட்டத் 
    ெதன்னிைற மன்றல் ெசய்யச் சிவபிராற் குணர்த் ம் ேபாெயன் 
    ன்னின ங்க ணின் ம் ெபயர்ந்தன ெளா சங் கார்ப்ப          247 
    [ஒைக- உவைக. ெகான்- மிகுதி. ெதந் இனிைம. உங்கண்- உவ்விடம். இவ்வா  
அழகிய காட்சிகைளக் கண்ட எம்பிராட் , ெபாி ம் மிக்க உவைகக் கட ள் ழ்கி, 
உளமகிழ்ச்சிைய கங்காட்ட, இனிய தி மணத்ைதச் ெசய்ய, ேபாய்ச் 
சிவபிரா க்கூணர்த் ேவாம் என்  நிைனத்தவளாக அவ்விடத்தினின் ம் சங்குகல் 
ஒ க்கப் ெபயர்ந்தாள்.} 
 
    தடம்ப  குளிர் ஞ் ேசாைலத் தைதெப  வளங்க ேணாக்கி 
    யிடந்ெதா ஞ் சார்ந்  ெமல்ல ேவகுவா ாிைம ண்ட 
    மடந்ைதயர் மலர்கள் ெகாய்  வந்தனர் நீட்ட நீட்டக் 
    குடங்ைகயி னினி  வாங்கிக் குளிர்மண யிர்த்  ேமாந் ம்          248 
    [தடம்- நீர்நிலகள். குடங்ைக-குழிந்தைக. உயிர்த்  ேமாந் - ச்சிைன உள்ளி த்  

கர்ந் . நீர்நிைலகள் அைமந் ள்ள குளிர்ந்த மலர்ச்ேசாைலயில் ெந ங்கிய 
ெப ஞ்ெசழிப்பிைன ேநாக்கி, ேச யர் மலர்கல் ெகாய்  வந்  நீட்ட நீட்ட அவற்ைற 
வாங்கி அவற்றின் குளிர்ந்த மணத்ைத உயிர்த்  கர்ந்தவாேற ஒவ்ேவாாிடத்ைத ம் 
கடந்  ெமல்ல நடந்  ெசன்றாள்.] 
 
    இமி ைசச் சு ம் ந் ேத  மின்ம  கர்ந்  ெகாட்குந் 
    தமனிய ழ்நான் றன்ன தைளயவிழ் க க்ைக ேநாக்கி 
    யமரர்கள் ெப மான் ெறய்வ வலங்கெலன் றண்மித் தாேன 
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    மிெழாளிக் கரத்தாற் ெகாய்  ங்குழ ம்பர்ச் ேசர்த் ம்          249 
    [இைசயாய் ஒ க்கும் வண் க ம் ேதனீக்க ம் இனிய ேதன் உண்  
சுழ ம்,ெபாற்ெகா கள் ெதாங்கியைதப் ேபால பிணிப்  அவிழ்ந்த ெகான்ைறைய 
ேநாக்கி, ேதவாதிேதவனாகிய எம்ெப மானின் ெதய்வத்தன்ைம உைடய மாைல 
இஃ  என்  ெகாய்  அழகிய குழ ன் ேமல் ேசர்த்தி ம். சிவபிரானின் அைடயால 
மாைல ெகான்ைற.இமிழ்- ஒ க்கும். சு ம் - வண் களின் ஒ வைக. ெகாட்கும்- 
சுழ ம். தமனியந் ெபான். ழ்- வி . நான்றன்ன- ெதாங்கிய  ேபால. தைள- 
பிணிப் . க க்ைக- ெகான்ைற. அலங்கல்- மாைல] 
 
    இணர்விாி ெபா ம்பர் நாப்ப ெணறிதிைரப் பட்டம் த்த 
    மணந  நீலங்ெகாய் வந்தனர் நீட்ட வாங்கி 
    நிணமைள ைனய ேவற்க ணீலங்க ளளவ ளாவத் 
    தணவ ங் க ப் க் காதிற் றண்ணறா ெவா க ைவத் ம்          250 
    [இணர்- ங்ெகாத் . நாப்பண்- ந வில். பட்டம்- ஓைட. நீஅலம்- குவைள மலர்; 
நீேலாத்பலம். க ங்அண் க்குவைம. தணவ ம் – பிாிய இயலாத. காதணி மங்க ய 
மகளிர் பிாியக்கூடாத மங்கலஅணி. ங்ெகாத் க்கள் விாிந்த ேசாைலயின் ந ேவ 
அைலகள் எறிகின்ற ஓைடயில் த்த ந மண ள்ள குவைள மலர்கைலக் 
ெகாய் வந்  உவைக டன் நீட்ட, வாங்கி மாமிசத்ைத அைளந்த கூாிய ேவல் நிக ம் 
கண்ணாகிய நீலங்கேளா  குலாவ காதணி உைடய காதில் ேதன் ஒ க ைவத் ம். ] 
 
    அள்ளிதழ்க் கமலச்ெசங்ேக ழலர்பல கயத் ட் குற்  
    வள்ளித ழாய்ந்  கட்  நீட் ய ெதாங்கல் வாங்கித் 
    ெதள்ெளாளித் தரள மாைல திணி ைலக் கமல ெமாட்  
    நள் மா றவற்றி ச்சி நாலெவாண் க த்திற் ட் ம்.         251 
    [அள் இதழ்- ெசறிந்த இதழ். ெசங்ேகழ்- ெசந்நிறம். கயம்- வாவி. குற்  – பறித் . 
கு தல், மலர் பறித்த க்கு மர ச் ெசால். வள் இதழ்- ெச ைமயான இதழ். ஆய்ந் - 
அராய்ந் . ெதாங்கல்- நீண்  ெதாங்கும் மாைல. ெதள் ஒளி- ெதளிந்த ஒளி, 
ெவண்ைமயான ஒளி. தரளம்- த் . நள் மா - நட் க் ெகாள் மா . நால- ெதாங்க. 
ெசந்தாமைர மலர்கைள வாவியினின் ம் பறித்  வந்  இதழ்கைள ஆய்ந்  ெதா த்த 
மாைலைய திண்ணிய ைலயாகிய தாமைர ெமாட் டன் நட் க் ெகாள் மா  அதன் 
உச்சியின் ேமல்படத் ெதாங்க விட் ம்.] 
 
     ம ளப் த்த ந் ணர் ேவங்ைக ெயாள் ப் 
    பலபறித் குத்த தா  ைபந்ெதா  மகளிர் நீட்ட 
    அலர்கரத் ேதந்தி யம்ெபாற் சுணங்ெக ம் ேவங்ைக ேயா ங் 
    குலவெவங் களபக் ெகாங்ைகக் குவட் ன்ேமற் ெசறியப் ெபய் ம்          252 
    [ ேயா என ம ம்ப ப் த்த ேவங்ைகமரத்தின் ஒளி ைடய மலர்கைள 
பறித்ததால் உகுத்த மகரந்தத் ள் ெதா யணிந்த கிகைள மகளிர் நீட்ட அலர்ந்த 
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கரத்தில் ஏந்தி அழகிய ெபாற்சுணங்கு ஏ ம் ேவங்ைகெயா ம் குலவ ெகாங்ைகக் 
குன்றின்மீ  ெசறிய அப்பினார்.  உ  ம ள்- கண்ேடார் யின் வ  என்  
க தி மயங்கும்பைட. ேவங்ைக அலர் உகுத்த தா க்கைளக் ைகயலரால் ஏந்தி ேவங்கப் 

ப் ேபாலத் ேதமல் த்தி க்கும் ெகாங்ைகக் குன்றின் மீ  அப்பினர். ேவங்ைக உகுத்த 
தாதிைன ேவங்க டேன ேசர்த்தைலப் ேபால] 
 
    ம திளந் தளிர்கண் மாவி ன ந்தளிர்ச் ெசயைலச் ெசங்ேகழ் 
    உ ெக  தளிர்கண் மற்  ெமாய்ெயனக் ெகாணர்ந்  ன்னர் 
    இ நிலம் பரப்பி ெமல்ல ெவ ந்த  ெளன்  ேவண்டத் 
    தி வ த் தளிர்கள் ேசப்பப் ைபயப்ைபயச் ெசல்லா நின்றாள்          253 
    [ம த மரத்தின  இளந்தளிர்கள், மாவின  இளந்தளிர்கள், அேசாகின  
இளந்தளிர்கள் மற் ம் இைவேபான்ற இளந்தளிர்கைளக் ெகாணர்ந்  விாிந்த 
நிலெமங்கும் பரப்பி ெமல்ல எ ந்த ள்க எனப் பாங்கியர் ேவண்ட, தி வ த் தளிர்கள் 
கன்றிச் சிவப்ப இைறவி ைபப்பய நடந்  ெசன்றனள்.] 
 
    ெசக்கர்வா க்ெகாண் ெடன்னச் ெசந்தளி ாிளமா ேநாக்கி 
    க்கண வந் ேதாற்  தன்ைமையக் குறித்  நீவிர் 
    இக்க  மரத் க் கார ர்ம் னல் வாக்கு ெகன்னாத் 
    தக்கதன் ைடசூழ் மின்னார் தங்க ட் சிலைர ேயவி          254 
    [ெசவ்வானத்ைதப் ேபால உ க்ெகாண்  எ ந்த ெசந்தளிர்கைளக் ெகாண்ட 
இளமாமரத்ைத ேநாக்கி, க்கணனாகிய இைறவைனன் உ வத்ைதத் ேதாற் ம் 
சிறப்பிைனக் குறித்  ‘ நீவிர் இக்க மரத்திற்கு நிைறயத் தண்ணீர் வாக்குமின்’ என்  
தன்பக்கல் சூழ்ந்தி ந்த மின்னார் பாங்கிய ட் சிலைர ஏவி ேதாற் ம்- ெசம்ேமனி 
எம்மாைன நிறத்தால் லப்ப த் . க - வாசைன ] 
 
    ெதன்றலா லைலந்  ழ்ந்  தளர்ந்ெதழில் சிைத  மற்ேறார் 
    மன்றலங் ெகா ைய ேநாக்கி வல் யன் னீர்கள் நீவிர் 
    நன்றி  தன்ைனப் பற்றி நாகிள மரத்தி ேனற்றி 
    ஒன் ற யாத் ப் பின்னர் உ ெகனச் சிலைர ேயவி          255 
    [ ெதன்றற்காற்  சுதலால் அைலந்  ழ்ந்  தளர்ந்  அழகு சிைத ம் மற்ெறா  
வாசைன ைடய ெகா ைய அ டன் பார்த் , ‘ெகா  ேபான்றவர்கேள! 
நீங்கள்நன்றாக இக்ெகா தன்ைனப் பற்றி இள மரத்திேலற்றி ஒன்றாக இ க்கும்ப ப் 
பிைனத் ப் பின்னர் எம்பால் வ க’ எனச் சிலைர ஏவி. மன்றல்- வாசைன. வல் - 
ெகா . நாகு இள மரம்- மிக இைளய மரம். ஒன் ற யாத் - ந விக் கீேழ வி ந்  
விடாமல் நன்றாகப் பிைணத் ] 
 
    ெதற்றிய மலர்க ளா ந் ேதத் ளி ப க வந்  
    ற்றிய சு ம்பி னா  ாிவ  ேபாலத் தாழ்ந்த 
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    மற்ெறா  மரத்ைத ேநாக்கி நீயிர்வண் ண்ணப் ைவக் 
    குற் மண் குத் க் காமின் ேகாெடனச் சிலைர ேயவி          256 
    [ெந ங்கிய மலர்களா ம் ேதந் ளியிைனப் ப க வந்  சூழ்ந்  தங்கிய 
சு ம் களா ம் ாிந்  வி வ  ேபாலத் தாழ்ந்த மற்ெறா  மரத்ைதப் பார்த்  அ ள் 
ெகாண் , ‘ நீயிர் வண் ண்ணப் ைவ மண்ணின்மீ  உகுத்  ெகாம்பிைன 
காப்பாற் ங்கள்’ என்  சிலைர ஏவி. ெதற்றிய- ெந ங்கிய. ேதத் ளி= ேதன்+ ளி. 
குற் - பறித் . ேகா - ெகாம் . காமிந் காப்பாற் மின்] 
 
    ஒளிகுலாம் பளிக்குப் பாைற மிழ்கதிர் பாெலன் ெறண்ணி 
    வைளகுலாம் வாயிற் கவ்வி வ ந் ைபங் கிளிைய ேநாக்கி 
    யளிகுலாய் நீயிர் ேதவ ரான்பயங் ெகாணர்ந்  வல்ேல 
    கிளியிைன ட் ெமன்னாக் ேகண்ைமயிற் சிலைர ேயவி          257 
    [ஒளி மிக்கி க்கும் பளிக்குப் பாைற உமிழ்கின்ற ெவண்கதிைரப் பாெலன்  
நிைனத் , தன் ைடய வைளந்த அலகிைன ைடய வாயினாற் பற்றி ஏமாந்  வ ந்  
வ ந் ம் கிளிையப் பார்த் , அ ள்ெகாண் ,’நீயிர் காமேத வின் பால் ெகாண்  
வந்  இக்கிளியி க்கு ஊட் மின்’ என்  நட் டன்சிலைர ஏவி. குலாம். குல ம்- 
மிக்கி க்கும். பளிங்கு+பாைற= பளிக்குப் பாைற. வைள குலாம்- வைளந்  இ க்கும். 
அளி குலாய்- மிக்க அ ள் ெகாண் . ேதவர் ஆந் காமேத . பயம்- பால். வல்ேல-
விைரவில். ேகண்ைம-நட் .] 
 
    ப பைண ாிஞ்சிக் கான்ற படெராி தாவி வா  
    ெந மர ெமா சார் ேநாக்கி நீயிர்விண் னரசின் ைவகு 
    ைடக் கட ட் கூவி கின்மைழ ெபாழி  மா  
    வி மதி ெயன்  சாற்  மின்ெனனச் சிலைர ேயவி          258 
    [ ப  பைண- ஒ க்கின்ற ங்கில், ெபாிய ங்கில் உாிஞ்சி- உராய்ந் . கான்ைற 
ெவளியிட்ட. ங்கில் உராய்வதால் ெவளிப்பட் ப் படர்ந்  தாவிய ெந ப்பால் 
வா கின்ற ெந ய மரத்திைன ஒ பக்கல் கண்  அ ள்ெகாண் , ‘ நீயிர் விண்ணில் 
அரசாக இ க்கின்ற ேதேவந்திரைனக் கூவி அைழத் , க ேமகம் மைழநீர் 
ெபாழி மா  வி க என்  சாற் ர்’ எனச் சிலைர ஏவி.] 
 
    இன்னணம் விைளயாட் டாற்றின் யாைர ம் வி த்  ெமல்லத் 
    தன்ைனேய யைனயா ைளயர் ெவாிந் றஞ் சாரச் ெசன்றாள் 
    ன்ெனா  ந  றில்லார் மணித் தவிசி ம்பர் 
    மன்னி ற் றி க்கும் ேகாலம் வாள்விழி களிப்பக் கண்டாள்          259 
    [இவ்வா  விைளயாட் ப் ேபாலச் ேச யர் யாவைர ம் ஏவி வி த்  ெமல்ல, 
தனக்கு நிகர் தாேன யானவள், இைறவாின் குப் றம் சாரச் ெசன்றாள். ன் ம் 
பின் ம் ந ம் இல்லார் மணித் தவிசின் மீ  ற்ாி க்கும் ேகாலத்ைதத் தன் 
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ஒளிமிக்க கண்கள் களிப்பக் கண்டாள். ெவாிந்- கு. ன்ெனா  ந  ஈ இல்லார்- 
ஆதி மத்தி யாந்த ரகிதர். ஆதி ம் அந்த ம் அற்றவர். அதனால் ந ம் இல்லாதவர்.] 
 
    அ ம்பிள ைலக ேடாற்றி யலர் கங் காட்  ெமன்கான் 
    ம ங்குவந் தைசப்ப மின்னா ெரனப் ைட மலர்ப் ங் ெகாம்பர் 
    க ங்குயில் பாட வா  மாட ற் க த்  ைவத் த் 
    ெத ண்டவர்க் க த மன்னார் தனித் ைற ெசவ்வி ேநாக்கி          260 
    [மலர்க ைடய ங்ெகாம் கள் அ ம் களாகிய இள ைலகள் காட் , மலர்களாகிய 

கத்ைதக் காட் , ெமல் ய காற்  வந்  பக்கத்தில் அைசப்ப மின்னல் ேபான்ற 
மகளிைர ஒப்ப, க ங்குயி ன் பாட் க்கு ஆ ம். ெதளிந்த ெமய்ஞான ைடயா க்கு 
அ தம் அைனய சிவெப மானார் இச்ேசாைலயில் தாம் மட் ம் தனித்  இ க்கின்ற 
ெசவ்வியிைன (ேநரம்0ேநாக்கி] 
 
    வளத்தின்மிக் குயர்ந்த ெதாண்ைட மண்டலத் ைறேவா ய்யக் 
    கிைளத்த ண் ணியத்தின் ேபேறா கிளெராளிக் காஞ்சி ர் 
    விைளத்த ண் ணியத்தின் ேபேறா ேமதகு மறெமண் ணான்குந் 
    திைளத்த ண் ணியத்தின் ேபேறா வி ெவனத் ெதாிதல் ேதற்ேறாம்          261 
    [வளங்களின் மிக்குயர்ந்த ெதாண்ைடமண்டலத்தில் வாழ்ேவார் உய்யத் ேதான்றிய 

ண்ணியத்தின் பயேனா, ஒளிமிக்க காஞ்சி ர் ஆற்றிய ண்ணியத்தின் பயேனா, 
ப்பத்திரண்  அறங்க ம் ெசய்த ண்ணியத்தின் பயேனா இ ெவனச் ேசால் தல் 

அறிேயம். ெதாண்ைடநாட் க் காஞ்சித் தி நகேர அம்ைமயார் தவஞ் ெசய்தற்கு 
இடனாக அைமந்தைமயால், அப்ேபஏற்றிைனப் ெபற்ற நாட் ைன ம் நகரத்திைன ம் 
இவ்வா  கூறினார். ] 
 
    சிலம்பணி ெயா க்கித் ேதம் ஞ் சிற்றிைடப் ப மம் பற்றி 
    யலம் ற வண்ண ெமய்யி னணிகலந் தி த்திக் ெகாண்  
    குலம் ாி மஞ்ைஞ ெசம்ெபாற் குன்றிைன யைணந்தா ெலன்ன 
    வலம் ாி மிடற்றாள் ேகள்வர் ெவாிந் ைட மைறந்  நண்ணி          262 
    [ஒ க்கி- ேமேலறச் ெச கி. ேதம் ம்- ெம ம். ப மம்- பதிெனட்  வடங்ெகாண்ட 
அைரப் பட் ைக. அலம் றா வண்ணம்- ஒ க்காத வண்ணம். கா ல் உள்ள சிலம் கள் 
அைசயாவண்ணம் ேமேனாக்கி ெச கி, ேதம் ம் சிற்றிைடயில் அணிந் ள்ள 
அைரப்பட் ைக மற் ம் அணிகலன் ஓைச ெசய்யாவண்ணம் பற்றித் தி த்திக் 
ெகாண் , மயிெலான்  ெசம்ெபாற் குன்றிைன அைணவைதப் ேபால, வலம் ாிச் 
சங்கிைன ெயாத்த மிடற்ாிைன ைடயாளாகிய இைறவி , தன் காதலாின் குப் 
பக்கம் மைறவாக அைடந் . வலம் ாிச் சங்கு அன்ைனயின் க த் க்கு உவைம. ] 
 
    ெச நலக் கலவி யாற் ஞ் ெசவ்வியி ெனாளிகான் ள்ள 
    வ  நாணச் ெசய்வ விைவெயன னிவாள் ேபாலப் 
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    ெபாழிகதிர்ச் சுடர்ப் ங் கண்க ளிரண்ைட ம் ங்ைக நீட் க் 
    கழிகளி யகத் ப் ெபாங்கக் க ெமனப் ைதத்தல் ெசய்தாள்.          263 
    [இைறவ ைடய கண்கள் ஒளிையச் ெசய்வன. கலவி இன்பத்ைத க ம்ேபா  
அக்கண்கள் ஒளி கான் , ெநஞ்சம் ைத ம் நாணம் ெகாள்ளச் ெசய்வன இைவ 
எனக் ேகாபிப்பாள் ேபால ஒளிையப் ெபாழி ம் கண்களிரண்ைட ம் தன் ைடய 
மலர்க்ைககைள நீட் , மனத்தில் ேப வைக ெபாங்கக் க ெமனப் ைதத்தல் 
ெசய்தாள்] 
 
    குெகாப் ளிக்குங் ெகான்ைற ந ந்ெதாைட த்த ேவணி 
    ெயா வர்வாண் கத் க் கண்ணா ைறயி ம் விேடங்க ெளன்றங் 
    கி திறத் தர ங் கூ  ேயல்ைவபார்த் ண்ட ெதாக்கும் 
    விாிமலர்க் கரங்கள் தம்மால் விழிச்சுடர் ைதத்த ேதாற்றம்          264 
    [ேதைன உயிர்க்கும் ெகான்ைறப் ைவ த்த சைடயராகிய எம்பிரா ைடய 
ஒளிமிக்க கத்தில் கண்ணாக உைறந்தா ம் யாங்கள் விேடெமன்  இராகு ேக  
எ ம் இ வைகப் பாம் க ம் கூ த் தக்க த் ணம் பார்த்தி ந்  உண்டைத ஒக்கும், 
தன் ைடய விாிந்த மலர்க்கரங்களால் இைறவி விழிகளாகிய சுடர்கைளப் ைதத்த 
ேதாற்றம்] 
 
    இன்னணம் விைளயாட் டாக விமய மீன்ெற த்த நங்ைக 
    ெபான்னவிர் சைடயார் கண்கள் ைதத்த ம் வன ெமல்லாந் 
    ன்னிய சகலத் தன்ைம ெயய்தி ந் ெதால்ைல நாட்கண் 
    மன் ேக வலேம ெயன்னச் ெசயலற வி ள்வந் தன்ேற.          265 
    [இவ்வா  விைளயாட்டாக இமயமீன்ற அன்ைனயாகிய உைம ெபான்னவிர் 
சைடயானின் கண்கைளக் ைககளால் ைதக்கேவ, சகல வனங்க ம் ெந ங்கிய 
சகலத் தன்ைம எய்தி ம் பண்ைடய ேகவலேம உற்றெதன்  ெசால் ம்ப யாக இ ள் 
வந்  அைடந்த . சகலத்தன்ைம- உயி க்கு உடல் க விகள் உலகம் கர்ச்சி 
ஆகியைவ கூ ய நிைல. ேகவலம்- ஆணவ இ ெளா  கூ  அறியாைமயில் 
இ ெளா  இ ளாகக் கிடந்த நிைல.] 
 
    நித்திய ேகவ லங்க ளின்பேம நிகழ்த்த லா ம் 
    பித்ெதன ம ந் ெதால்ைலப் ெபாியேக வல ந் ன்பக் 
    ெகாத்திைனப் பகுத் க் காட்டாக் ெகாள்ைகயி னா ம் வாட்கண் 
    ெபாத்திய வி ளின் க்க மிற்ெறன ைரப்பார் யாேர.         266 
    [நித்திய ேகவலம்- இஃ  நாள்ெதா ம் ேதான் ம் உறக்க நிைல. இஃ  உயி க்கு 
இன்பத்ைதேய நிகழ்த் கின்ற . ெதால்ைலக் ேகவலம் எனப்ப ம் காரண 
ேகவலத்தின் இயல் ம் அதனால் விைள ம் ன்பத்ைதப் பகுத் க் காட்ட யாத 
இயல்பிைன உைடயதாக ன் , இைறவனில் ஒளிக்கண்கைள ெபாத்தியதால் விைளந்த 
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இ ளின் மிகுதிைய இத்தன்ைமத்  என்  யாரால் கூற ம்.? யா  என்க. 
காரண ேகவலம்- பைடப் க்கு ன்னி ந்த இ ண்ைம.] 
 
    விளக்கி  சுட ம் ேவைல விாிெயாளித் தழ  மற்  
    மளப்ப ந் திறல்பல் ேவ  காாிய வழ  ேமைனத் 
    ளக்கில்கா ரணமாம் த வன்னி ஞ் சுடரா வாகி 
    ெயாளிக்குேம ளின் க்க மிற்ெறன ைரப்பார் யாேர         267 
    [ெபா ள்கைள விளக்கும் சூாிய சந்திரர்களாகிய இ  சுடர்க ம், கட ல் ேதான்றிய 
வட காக்கினி எ ம் தழ ம், அளவில்லாத ேவ  பல்வைகய காாிய ெந ப் க்க ம் 
ஐம் தங்க ள் ஒன்றாகிய அக்கினி ம் இவ்வி ளில் ஒளிவிடாதவா  இவ்வி ள் 
ஒளிக்கும் என்றால் இவ்வி ளின் மிகுதிைய யாேர உைரப்பர். உைரக்கக் 
கூ யவெரா வ ம் இலர். ] 
 
    இ ந்தவா றி ந்  பம்  ெமண்ணிலா யி ம் வா  
    வ ந்தி  மி ம்ைப ேநாக்கி வள்ளலார் வறிேத ெநற்றித் 
    தி ந்தழல் விழிைய வல்ேல திறந்த னாிள மகார்கள் 
    க ந் ய ழக்க ன்ேறார் காண்பேரா சிறி  ேபா ம்          268 
    [பம் - நிைறந்த. உலகில் நிைறந் ள்ள எண்ணிலா உயிர்க ம் ெதாழி ன்றி, 
இ ந்தப  இ ந்  வா  வ ந் ம் ன்பத்ைத ேநாக்கி இைறவர் தம் ெநற்றியில் 
உள்ள தழல் விழிையச் சிறிேத திறந்தனர். தாம் ெபற்ற மக்கள் ன்பத்தில் சிறி ம் 
வாடக் காண்பேரா ஈன்றவர்கள். அைனத் யி க்கும் தந்ைத சிவேன ஆதலால் 
இ ளால் வ ம் ன்பத்ைதஇவ்வா  நீக்கினார்] 
 
    ஆாிய ன ளாற் பாச மைனத் ம் விட்  இாிய ஞானப் 
    ேபெராளி நிரம்பி யாங்குப் பிஞ்ஞகர் கனற்க ேணாக்காற் 
    காாி  ெளா ங்கிச் சாம்பக் கதிர்ெவயிற் கற்ைற மாேதா 
    பாாிடந் றக்க ெமங்கும் பரந்ததா ம்  ெதய்த          269 
    [ஆாியன் – ஞானாசாாியன். ஞானகு வின் அ பேதசத்தினால் பாசமைனத் ம் 
நீங்கி ஞானப் ேபெராளி நிரம் வைதப் ேபால, இைறவனின் ெந ப் க் கண்ணின் 
ேநாக்கத்தினால் ேபாி ள் நீங்கி ஒ ங்கக் கதிெராளிக் கற்ைற பாாிடம் ேம லகம் 
எங்கும் பரந்த  , எவ ம் அதிசயம் ெகாள்ள. இாிய- நீங்க. ஞானப் ேபெராளி- 
சிவப்பிரகாசம். பிஞ்ஞகர்- பிஞ்ஞகம் தைலக் ேகாலம். ெகாக்கிறைகத் 
தைலக்ேகாலமாக அணிந்த சிவெப மான். கனற்கண்- ெநற்றிக்கண். காாி ள்- காிய 
ேபாி ள். சாம்ப- ஒ ங்க. பாாிடம்- நில லகம். றக்கம்- ேம லகம். இ ம் - 
அதிசயம்] 
 
    எண்ணிலா யி  மின்ப ெமய்தின விைறவர் கண்கள் 
    பண்  ெமாழியாண் ம் ெபா தி ம் பரனார் ெநற்றிக் 
    கண்ணிைனத் திறந்த ேபா ங் கதிர்ச்சுடர் ன் ந் தத்தம் 
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    வண்ணவா ெளாளிெப றாைம ம ங்குத ற்ற வன்ேற.          270 
    [(இ ம் ெதய்த) எண்ணிலா யிர்க ம் இன்பெமய்தின. இைறவ ைடய கண்கைள 
இைறவி யெபா தி ம், இைறவர் ெநற்றிக் கண்ணிைனத் திறந்த ெபா தி ம் 
சூாியசந்திரர் அக்கின் ஆகிய ச்சுடர்க ம் தத்தம் வண்ணெவாளி ெபறாமல் ஒளி 
ம ங்கின. 
    அம்ைமயார் இைறவைரத் தீண் ய வைகயில் ஊற்றின்பம் அைனத் யி ம் 
ெபற்றின் ற்றன. ெப மான் தி தற் கண்ணால் ஒளி பரப்பியேபாழ் ம் 
அவ்ெவாளியில் ழ்கி இன் ற்றன. கதிர்ச்சுடர் ன்றற்கும் ஒளி ெகா ப்பாவன் 
இைறவேன. (சிவஞான சித்திசூ1.ெச52] 
 
    எாிவிழி திறத்த ேலா  மி ட்குழா ைடந்  நம்பர் 
    ெவாி ைடப் றத்தி ேலா  ெயாளித்தேத விைழய வந்நாட் 
    காிநிற வம் ெபற்ற காாிைக கரங்க ணீத் ப் 
    பாிெவா  பணிந்  ெநஞ்சிற் பயங்கிடந் தைலப்பக் கூ ம்       271 
    [இைறவன் ெந ப் க் கண்ைணத் திறந்த டன் இ ள் கூட்டம் ேதாற் ப் 

றங்ெகா த்  ஓ  ஒளிந்த . அந்நாளில் இைறவி காிநிறம் ெபற்றாள். தன் ைடய 
கரங்கைளக் கண்கைள விட்  நீக்கி வர்த்தத் டன் ெநஞ்சில் பயம் கிடந்  வ த்த 
இறிவாிடம் கூ வாள். உைடந் - ேதாற் . பாிெவா - வ த்தத் டன். அைலப்ப – 
வ த்த.] 
 
    அ யேனன் விைளயாட் டாக வலர்விழி ைதத்ேத னந்தக் 
    ெகா யேதார் ெசயலால் விண் ங் குைரகட லகு ெமங்குங் 
    க யி ண் மிைடந்த திந்தக் க ம்பிைழ ெபா த்தி ெயன்னாத் 
    யிைட மடந்ைத மீட் ந் ைணய  வணங்கி நின்றாள்          272 
    [மிைடந்த - ெசறிந்த . அ யேனன் விைளயாட்டாக நின் மலர்ந்த விழிையக் 
கரத்தால் ைதத்ேதன். அந்தக் ெகா ய ெசயலால் விண்ைண ம் கடலால் சூழப்பட்ட 
நில லைக ம் அச்சந்த ம் இ ள் ெசறிந்த . இந்தக் க ம்பிைழையப் ெபா த்த ள்க 
என்   ேபான்ற இைடைய உைடய இைறவி இைறவனின் ைணய கைள 
மீண் ம் வணங்கி நின்றாள். க - அச்சம், மிகுதி மாம். - உ க்ைக.] 
 
    நாயகி பாிைவ ேநாக்கி நம்பனா ர ளிச் ெசய்வார் 
    பாயின ப ம வல்குற் பசுங்ெகா  பின்னர் வந்  
    நீெயைம யறியா வண்ணம் ைதப்பி  நீேய ெயன்  
    ேசயிதழ்க் கரங்க ேடாய்ந்த ற்றினாற் ெறளிந்  ெகாண்டாம்          273 
    [இைறவியின் வ த்தத்ைத ேநாக்கி இைறவனார் அ ளிச் ெசய்வார்-
‘ பசுங்ெகா ேய! நீ, எம்ைம அறியாவண்ணம் பின் றம் வந்  கண்ைணப் 

ைதப்பி ம், நீேய என்  உன் ைடய சிவந்த தாமைர இதழ்க் கரங்களின் 
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ஊற்ாின்பத்தால் அறிந்  ெகாண்ேடாம். பாி - வ த்தம். பாயின- பரவின. ப மம்- 
அைர அணி. ெதளிந்  ெகாண்ேடந் உ தியாக அறிந்  ெகாண்ேடன்] 
 
    ஆயி  நினக்கு ைமந்த ராகிய லகத் ள்ேளார் 
    ேமயின வலக்க ணீப்பா தல்விழி விழித்தாங் கண்டாய் 
    பாயின வி ளா னீ ங் காளிமம் பைடத்தா ெயன்ன 
    மாயி  ஞால மீன்றாள் ம வ  மிதைனக் கூ ம்          274 
    [ ஆயி ம் உனக்குப் பிள்ைளகளாகிய உலகத் ள்ேளார் அைடந்த ன்பத்ைத 
நீக்கும் ெபா ட்  ெநற்றி விழிைய விழித்ேதாம். பரவின இ ளால் நீ ம் 
க நிறத்தவளானாய். என்  இைறவர் கூற, உலகமீன்ற அன்ைன மீ ம் இதைனக் 
கூ வாள். ேமயின- ேமவின, அைடந்த. அலக்கந் யரம். காளிமம்- க நிறம். 
பைடத்தாய்- உைடைய ஆயினாய். ம வ ம்- ம ப ம்.] 
 
    பற்பல யிர்க ெளல்லாம் ப வர வ ேக ணின்றன் 
    விற்ப  சுடர்கண்  விைளத்ததீ விைனயின் ேப ம் 
    அற்பேனன் உடம்பின் மாசுங் கழி மா தவங்கள் ஆற்றப் 
    ெபாற்பம ாிட ங் காட்  விைடய ள் ாிதி ெயன்றாள்.         275 
    [பற்பல உயிர்கள் எல்லாம் ன்பத்ைத அைட மா , சுவாமி!, உம் ைடய 
சுடர்க்கண்கைள  விைளத்த தீவிைனயின் பயனாகிய பாவத்ைத ம், என் 
உடம்பின் க நிறத்ைத ம் ேபாக்கிக் ெகாள் ம் தவங்கள் ஆற்றத் தகுந்த இட ங் 
காட் , விைட ம் அ ள் ாி ராக! என்றாள். 
 
    எள்ள ங் காதற் பாவாய் நிற்றணந் தி த்த லாற்ேறம் 
    ஒள்ளிய தவத்தின் ண்ட ளத்திைன வறி  மீட் க் 
    ெகாள்ள ந் தகுதி யன்றிக் ெகாள்ைகயான் எவ்வாற் றா ம் 
    ெமள்ளயா மாற்றி யிங்கண் ேம ம் விைரந்  நீ ம்.          276 
    [எள்ள ம்- ஒ க்க யாத; எள் தல்- இகழ்தல். தணத்ைத- பிாிதல். ஆற்றல்- 
ெபா த்தல். வறி - ேண, பயனின்றி. ண்ட- ஒ ப்பட்ட. ‘என் அன் ைடய 
பாைவேய! உன்ைனப் பிாிந்தி க்க யாம் ஆற்ேறம். ஆயி ம் நீ ண்ணிய தவம் 
ெசய்தற்கு ற்பட்ட உன  உள்ளத்ைத அைதச் ெசய்யாமல் மீட்ப ம் தகுதியன் . 
யாம் எவ்வைகயா ம் நின் பிாிைவப் ெபா த் க் ெகாண்  இங்கு மீண் ம் 
அைடேவாம். நீ ம் என்பைத அ த்தபாட டன் ேசர்த் க் ெகாள்க] 
 
    ெவயில்கிடந் திைமக்குஞ் ெசம்ெபான் விலங்க ன் வடபா ெலய்திச் 
    ெசயிர்த  தவங்க ளாற்றிக் காளிமந் தீர்ந்  தீஞ்ெசாற் 
    குயிலனாய் க ாி யாகிக் குைழகிழித் ெதா கும் வாட்கண் 
    மயிலனார் மாட தி வளநகர்க் காஞ்சி நண்ணி.          277 



 84

    [இைமக்கும்- ஒளிவி ம். விலங்கு- மைல. ெசம்ெபான் விலங்கு- ேம மைல. ெசயிர்- 
குற்றம். த - அழிக்கும். காளிமம்- க நிறம். க ாி- ெசந்நிறத்தவள். ‘நீ ம் பகல் ேபாலப் 
பிரகாசிக்கும் ேம மைலயின் வடபால் எய்திக் குறம் நீக்கும் தவங்களாற்றிக் க நிறம் 
நீங்கிச் ெசந்நிறம் ெபற்  க ாியாகி வளநகர்க் காஞ்சிைய அைடந் . இைறவியின் 
கண் ெப ந்தடங்கண் ஆக ன் காதிேல இ க்கும் குைழ கிழித்ெதா கும் வாட்கண் 
என்றார்.] 
 
    தி ந்தநம் ைச யாற்றி விழி ைத ெசயலால் வந்த 
    வ ந்தவ ெறாழிவா யாக வங்கண் மாலதி  நின்றன் 
    ெப ந்தனி யி க்ைக ைவப்பிற் பிரசம்வார் காஞ்சி யாகி 
    வ ந்தடங் க ங்கட் பாவாய் மற் நம் மி க்ைக தன்னில்          278 
    [நல டன் சிவ ைச யாற்றி எம் விழிையப் ைதத்த ெசயலால் வந்த கடத்தற்கு அாிய 
தவரால் வந்த தீவிைனைய ஒழிவாயாக. அவ்விடத்தில் ல்ைலக் ெகா ம் 
நின் ைடய ஒப்பற்ற இ ப்பிடத்தில் ேதெனா கும் காஞ்சியாகி வ ம். நம் 
இ ப்பிடத்தில். ] 
 
    இந்ெந ந் தளிர்ப் ங் ெகாக்கி னினத்ெதா  சு திச் சூத 
    மன்னி  மமிழ்த ற்  வாெலயிற் றணங்ேக யந்தப் 
    ெபான்ெனயி த்த கச்சிப் ரத்ெதா  மாவின் பாங்கர் 
    நன்ென ம் ணர்ச்சி மன்ற னமக்கினி க ெவன்றார்.          279 
    [ெந ய க்க டன் தளிர்த்த மாமரத்தின் இனத்தில் ஒ  ேவதமாமரம் ேதான் ம். 
அமிழ்தம் ஊ ம் ெவண்ைமயான பற்கைள ைடய அணங்ேக! அந்த அழகிய 
மதில்கைள ைடய காஞ்சி ரத்தில் ஒப்பற்ற மாவின் பக்கத்தில் நம் ைடய தி மணம் 
நமக்கு இனி  உ க என்  இைறவர் அ ளிச் ெசய்தார்.] 
 
    இைறவைரத் தணத்த ெலவ்வா ெறனமிகப் பிணங்கு ெநஞ்ைச 
    யிைறயவர்பா வித் தாழ்ந்  விைடெகாண்டங் கிமய மீன்ற 
    விைறவிெபாற் சயில ேநாக்கி நடந்தன ெளன்ைன யா  
    மிைறவ ந் தமிய ராகி ெயழில்வளர் ேகாயில் க்கார்          280 
    [இைறவைரப் பிாிதல் எவ்வா  கூ ம் எனத் தன்ெனா  பிணங்கும் ெநஞ்ைச 
இைறவாிடேம விட் ைவத் , இமயமீன்ற ெபாற்ெசல்வி, இைறவைர வணங்கி, 
விைடெகாண் , ேம மைல ேநாக்கி நடந்தனள். இைறவ ம் இைறவி தன்ெனா  
இன்ைமயால் தனியராகித் தம் ைடய எழில் வள்ர் ேகாயி ட் குந்தனர். பிணங்குதல்- 
மா ப தல், சண்ைடயிடல். இ வி- இ த்தி ெபாற்சயிலம்- ெபான்மைல அம்ைமயின் 
இ ப்பிடம், ேம மைல.] 
 
    அகளெமய் வ வானந்த வற் தக் கூத்த னார்தம் 
    கவிழி நங்ைக ெசங்ைக ளாியாற் ைதத்த காைத 
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    நிகழ்விைன ைரத்தா மிப்பா லவர  நிைனந்  ேபாற்றித் 
    தக ைம க வா யாற் ந் தன்ைமயிற் றன்னஞ் ெசால்வாம்          281 
    [நிஷ்கள வ வான ஆனந்த அற் தக் கூத்தனார் தம் க விழிகைளத் தன் ைடய 
சிவந்த ைககளாகிய தாமைரமலர்களால் ைதத்த நிகழ்ச்சியிைன உைரத்ேதாம். இனி, 
அவ ைடய தி வ ைய நிைனந்  தித் , ெப ைம ைடய உைம க வாய் ஆற் ம் 
இயல்பிற் ெசய்வவற்ைற அவ்வாேற ெசால் வாம்] 
 
    தி க்கண் ைதத்த படலம் ற்றிற்  
    ஆகத் தி வி த்தம் - 285 
---------------- 


