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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 - இரண்டாவ

காண்டம் - உள்ளடக்கம்
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1068-1225
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1681 -2113
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-------------
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காஞ்சிப் ராணம் - இரண்டாவ

காண்டம்

8. இ பத்ெதண்டளிப் படலம் ( 1681 - 2113)
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
ம ம லர்ப்பசும் ெபா ம்பாிற் பண்பயில் வாியளி ரன்றா ம்
ெபா வி கந்தசீர்க் காஞ்சிநீ ெடல்ைல ளாகம ராணங்கள்
சு தி ெல த் தியம்பிடப் பட்டன ெதா பவர் தமக்ெகல்லாம்
இ ைம வாழ்வ ள் கட ள ாி க்ைகக ெளண்ணிறந்தன ேவாங்கும். 1
[ எல்ைலயற்ற க ைடய காஞ்சிப் ெப நகாில் ஆகம ராணங்கள் ேவத ல்கள்
எ த் ஓதப்பட்டன. வழிப ேவார்க் ெகல்லாம் இ ைம நலங்க ம் அளிக்கும்
கட ளர் இ க்ைககளாகிய தி க்ேகாயில்க ம் அங்கு எண்ணிறந்தன உள. இ ைமஇம்ைம ம மக்குாிய நன்ைமகள்.]
ெசப்ப ம் கழ் ண்டமற்ற வற்றி ட் சினகர ளவான
ப்ப திற்
ன் றிரட் ய பத்
ெறனப்ப
ைறசான்ற
வப்ெப ந்தகு தளிக ட் பனிவைர யணங்கு ண் ைலேதாய்ந்த
ப் வார்சைட யண்ணலார் தளிகெளட்

ரட் யா யிரஞ்சூழல்

2

[சினகரம்- ேகாயில்கள். ப்பத்
ன் இரட் ய பத்
- அ பத்தாறாயிரம்.
அப்ெப ந்தளிகளில் பவளம் ேபான்ற ெசஞ்சைடயண்ணலாகிய சிவபிரானின் தளிகள்
64,000]
காமக் ேகாட்டத்தி னி ந்தறம் ாிந்த ள் காமேநாக் குைடெமன் ந்
தாமப் ங்குழ லம்பிைகக் குாியநற் சத்திக ளமர்கின்ற
ேவமக் ேகாயில்க ைளந் ற ழாயிரம் எாிதவழ் சுடராழி
நாமத் திண்பைட நாயக னி க்ைக ந் நான்குபத்

றழ்

ேற

3

[காமக்ேகாட்டத்தி
ந் அறம் ாிகின்ற காமாட்சி அம்ைமயின் சிவசத்திகள்
அமர்ந்தி க்கின்ற ேகாயில்கள் இ பத்ைதந்தாயிரம். சக்கரப் பைட நாயகனாகிய
தி மா

க்கு இ க்ைககளாகிய ேகாயில்கள் 12,000.]

உலெக லாந்த நான் கற் ெகா பதி
னாயிரத்ெத
றால்
இலகு க்குைட வானவற் ெகான்பதி
னாயிரத்ெத
றால்
தைலைம சால் கழ்ப் த்த க் ெகட் ற
ழாயிரஞ் சகம்ேபாற்றக்
குல ெகாற்றைவ வயிரவன் சாத்த க்
ெகாவ்ேவாரா யிரங்ேகாயில்

4

4
[பிரம

க்குப் பதினாயிரத்

எ

;அ க

க்குப் பதினாயிரத்

எ

;

த்த க்கு எட்டாயிரம்; ெகாற்றைவ, வயிரவர், சாத்தன் ஆகிேயார்
ஒவ்ெவா வ க்கும் தனித்தனி ஆயிரம் ேகாயில்]
வயங்கு ெநட் ைல ேவற்பைடப் பண்ணவன்
வாணிலாப் பிைறக்ேகாட்டால்
உயங்க ெவம்பைக
த்த ள் ஐங்கரத்
ெதா
த யர்வானத்
தியங்கு ெசங்கதி ாி க்ைககள் ேவ ேவ
ைறந்
ெறனச்ெசால்வர்
தயங்கு ேமதைக யனந்தன்வாழ் மந்திரஞ்
சாற்றிெலான் ெறாழி
[ேவலா தனாகிய

க

ேற.
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க்கும் தந்தம் ஆகிய பைடயால் பைகைய ஒழித்த

ஐங்கர க்கும் தனித்தனிேய ஐந்
ேகாயில்கள், ஆதிேசடனாகிய அனந்த
ெதாண்
ற்ெறான்ப ேகாயில்கள்]

ம்
க்குத்

ேவ
ஆாி ள் அ க்கும் இன்ன வ பத்தா றாயி ரத்த
சீாிய தளிக ள் ந் தி விழாச் சிறப்பின் மல்கும்
ஏாியல் வைரப் நாலா யிரத் நா
ற் நாற்பத்
தீெரா

நான்கு மன்

ெமன்மனார் லவர் மன்ேனா.

[ இந்த அ பத்தாறாயிரத்த தளிக ள் ம் நாலாயிரத்
தி த்தளிகள் தி விழாச்சிறப் மிக்கனவாகும்.]

6
நா

ற்

நாற்பத்ெதட்

அவற் ள் ற்ெறட் ேமலாம் அவற்றி ங் காமற் காய்ந்த
சிவச்சுடர்க் கினிய ைவப்பி னி ப சிறந் மன் ம்
உவப் ற அமிழ்தம் விண்ேணார்க் கூட் ய தி மால் ைவப்பின்
நைவத்ெதாைக யிாிய

நா ரண் டதிகம் ஆமால்.

7

[அவற் ள் 108 தளிகள் ேமலாம். அவற்ாி ம் மன்மதைனக் காய்ந்த சிவச்சுடர்க்கு
இனிய தளிகள் இ ப சிறந் விளங்கும்.ேதவர்கள் மகிழ அமிழ்தம் ஊட் ய
தி மா

க்கு 108 சிறப்பானதாகும்]

க ைணகூர் தி ேவ கம்பம் கச்ச பாலயம் காேராணம்
பர ேமற் றளிேயா ந்தி ராலயம் பணாத ாீசம்
த
த் யர்ம ணீசம் நான் கம் சங்க ரஞ்சீர்
விரவிய சுரக ேரசம் ேமதகு பரசி ராமம்.
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[1.தி ேவகம்பம் 2.கச்சபாலயம் 3. காேராணம் 4. கச்சிேமற்றளி 5. இந்திராலயம்.6.
பணாதேரசம் 7. மணிசம் 8. நான் கம் 9. சங்கரம் 10.சுரகேரசம் 11பரசிராமம்]

5

உ த்திர னகர்மா காளம் வராகேமாத் ர்மாற் ேப
விாித்தசீ ரேனக ேபசம் ேவத
ரம யானம்
க த்த கடம்ைப மன் ம் ராட் ட காச ெமன்னத்
ெதாித்தி

மிைவநா ைலந் ஞ் சிவபிரான் றளிக ளாமால்.

[12. உ த்திரன் நகர். 13. மாகாளம். 14. வராகம். 15. ஓத்
அேனகேபசம். 18. ேவத
சிவபிரான் தளிகளாம்]

9.
ர். 16. மாற்ேப . 17.

ரம். 19. கடம்ைப. 20. ராட்டகாசம் எ

ம் இ ப ம்

நைடமைல ேயாங்கல் ெவஃகா நைகநிலாத் ண்ட ேமன்ைம
அைடநிரா காரம் அட்ட சஞ்சகா ளாங்கந் தீைம
இைட
ரகம்ஏர் தங்கும் பாடக மிைவேயா ெரட் ங்
குைடெயனப் பறம் தாங்குங் குாிசி

க் கினிய தானம்.
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[1. நைடமைல ஓங்கல்- அத்திகிாி. 2. ெவஃகா. 3. நிலாத் ண்டம். 4.
நிராகாரம்(நீரகம்) 5. அட்ட ஜம். 6 சகாளங்கம். 7. ஊரகம். 8.பாடகம் இைவ எட் ம்
ேகாவர்த்தன கிாிையக் குைடெயனத்தாங்கும் தி மால் தி க்ேகாயில்களாகும்].
இ ப ம் எட் ம் ஆய இவற்றி ம் தி ேவ கம்பம்
ப வரல் இாிக்குங் கச்ச பாலயந் தி க்கா ேராணம்
ெபா வ
ன் ேமலாய்ப் ெபா
மிவற்றி ள்

ந்

தி வளர் கம்ப ேமன்ைம யிற்ெறனத் ெதாிக்ெகா ணாதால்.
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[இவ்வி பத்ெதட் ல், தி ேவகம்பம், கச்ச பாலயம், தி க்காேராணம் எ ம்
இம் ன் ம் ேமன்ைம ைடயனவாகப் ெபா
ம். இவற்றி ம்தி ேவகம்பத்தின்
ேமன்ைம இவ்வளவின எனத் ெதாிய ஒணா .]
எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
சுடர்மணி யிைமக்குஞ் சூட்டரா
யிற் சுைமெயனக் கிடந்த தலத்தின்
ெந வயி றகழ்ந் பாதலங் கா நிரந் ேமற்ெபாங்கி ெவண்மணிகள்
ப திைரக் கரத்தாற் கைரமிைச ெயறி ம் பகீரதி ெயா
றத்
த்த
இடமகல் காசித் தி நகர் வைரப்பின் விச்சுவ நாயக ெனன ம்.
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[ஆதிேசடன் தைலயில் சுைமெயனக் கிடந்த மியின் நீண்ட வயிற்ைற அகழ்ந்
பாதலத்தில் நிரம்பி ேமேல ெபாங்கி ெவண்ணிற மணிகைள அைலகளாகிய ைககளால்
கைரயின் மீ எ த்ெதறி ம் கங்ைகயாற்றிைன ஒ
றத்தில் உ த்த இடமகன்ற
காசித் தி நகர்த் தலத்தில் விசுவநாதன் என ம்]
குடவைளக் குலங்கள் வயி ைளந் தலறிக் கு உமணி
ைறெதா
யிர்க்குந்
தடநதித் தீர்த்த ம ங்கு த் ேதாங்கித் தணப்ப ம்

6
பிறவிேநாய் ம ந்தாய்க்
கட ளர் னிவர் சித்தர் சாரண ங் கஞ னர்
நித்த ம் ேபாற்றப்
ப மதில் வைளந்த ெச ம்பிர யாைகப் பதிவயின்
மேகச்சுர ெனன ம்.
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ண்டேப ரன்பின் விதி ளிப் ப ந்
குநர்
தங்க க் கன்றித்
தீண் டப் ெபற்ேறார் ேநாக்கினார் ேகட்டார்
ெசப்பினார் ப கினார் தமக்கும்
ஈண் ய ெசல்லல் அறக்கைட மித்திட் ைமயவர்
குழாம க் க ப்பக்
காண்டகு சிறப் ேமதக வளிக்குங் கங்ைகயிற்
பிதாமக ெனன ம்.
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[ெசல்லல்- வ ைம. அறக்கைட- பாவம். மித்திட் - ஒழித்திட் . அ க்க ப்பெபாறாைம ெகாள்ள. ேமதக- ேமன்ைமெகாள]
நீட்

ெசஞ்சைடயர் ெவண்ெபா திமிர்ந்த
நிலாத்திகழ் ேமனியர் மலங்க
ேளாட் கண் ைக யஞ்ெச த் ைரக்கு
நாவின ெரா க்கறா னிவர்
ேகாட் ய க ப் ச் சிைலயவன் ெறா க்குங்
ெகா மலர்க் க ங்கைண ம ைக
வாட் னர் வதி ைநமிச வைரப்பிற் ேறவ
ேதவப்பிரா ெனன ம்.
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[ெவண்ெபா - ெவண்ணிறமான தி நீ . திமிர்ந்த – சிய. நிலாத் திகழ் ேமனிெவண்ெபா திமிர்ந்ததால் ெவண்ைமயான ஒளி சும் உடல். க ப் ச் சிைலயவந்
மன்மதன். ம ைக- ஆற்றல். வாட் னர்- னிவர்கள்]
ெதாக்கெமன் ேதாட் க் க மலர்க் கற்பச் ேசாைலகள்
ைடதழீஇ யர்ந்த
நக்க ணிைமயார் வாழிடம் ெவள்ளி
நாெடனத் தனி
மாற
க்கெவண் மணிகள் வயின்ெறா ங் குவவி மிழ்கதிர்க்
கற்ைறவிண் நிவக்கும்
மிக்கசீர் ேவரற் கான்ெபா வஞ்சந் தனில்வி
மேலச்சுர ெனன ம்.
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[ெமன்ேதாட் - ெமன்ைமயான இதழ்கைள உைடய. நக்க- ஒளி சும். இைமயார்கண் இைமக்காதவர்கள், ேதவர்கள். ேவரல்-

ங்கில். கான் மணம்]

7

மடலவிழ் ந ம் ஞ் சிைனமிைசச் ேசவன் மாங்குயில்
பயில மைணயா
டல்ெப ம் லவி தணிவ ந் திறத்தா லாவயி
னயன்மரத் ெதா ங்கும்
ெபைடயிைனத் ெதாடர்ந்
லவியி னீக்கிச்
சிறகராற் பின்னியின் பா ங்
க மலர்ப் ெபா ம்பர்க் கா சூழ் த ம் ட் கரத்தினின்
மாகந்த ெனன ம்.
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[பின்னி- த வி. குயில்கள். பிாிந்தவர்கெளல்லாம் காதலர் தம்ெமா
பலகால் கூவ ம். பயி தல்- பல ைற ம் ெசய்தல். ]

கூ க என்

ெகாள்ைளவண் னங்க ளிவர்ந் கூட் ண்ணக்
ெகா மடல் கிழிந் ேதன் ஒ க்கும்
ெவள்ைளவண் ேடாட் க் கமலமீப் பயின்
ேமதகு வாணிெகா ெலன்னத்
ெதள்ேளாளி விாிக்குஞ் சிைறயனங் குல ந்
ெதளி னற் றடத் ெவண்டரங்கம்
அள்ளி த் திைறக்கு மணிப்பிர பாச மதிற்சசி
டண ெனன ம்.
[ெகால்- ஐயக் குறிப் . ெவள்ளிதழ்க் கமலமலர் மீ
ற் ள்ள . தரங்கம்- அைலகள். அைலகள் அள்ளி

18
வாணிேயா என ஐ ற அன்னம்
த் க்கைள இைறக்கின்றன]

வைரநடந் தைனய நைடமதக் களி ம் வாாிதி
யைலெய ந் தைனய
ைரய க ன வாம்பாித் திர ம் ெபாலஞ்சுடர்த்
ேதர்க ங் கடவி
யைரயர்கள் கு மி ெயாிெயனச் சினவி ய பைட
வழங்கு ெநய்த்ேதார்
திைரெயழப் ெபா த ெப ந்திறற் கு க்ேகத் திரத்தினிற்
றா

ேவ ெயன ம்.

19

[ வைர- மைல. யாைனகள் நைட வைர எனப்ப ம். வாாிதி- கடல். குதிைரகள்
குதித் த் தாவி ஓ த ன் கடல் அைல அதற்கு உவைம ஆயிற் . அைரயர்- அரசர்.]
வட்டெவண் பாைற ந ப் றத் ெதய்தி மதமைல
ேசவகங் ெகாள்ள
உட்டைலப் ெபாதிந்த கைற ைட மதிெயன் ம்பாி
னிராகுவந் தண்மித்
ெதாட் மீண் டக ஞ் சாரலங் கு மிச் சுடர்விர்
மணிவைர ய த்த

8
மட்டவிழ் ெபாழில்சூழ் மேகந்திர வைரப்பின்
மாவிர தப்பிரா ெனன ம்.
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[ந ப் றம்- ந விடம். மதமைல- யாைன. ேசவகம் ெகாள்ள-

யில. உட்டைல- உள்

தைல- உள்ளிடம். வட்டமான ெவண்பாைறயில் உறங்கும் யாைன, சந்திர
சந்திரனி ள்ள கைற ம் ேபால இ ப்பதால் இராகு வி ங்க வந் ெதாட்
சந்திரனாக இல்லாைமையக் கண் அக ம்]

ம்

மணிம ணிறத் த் ம்பி ந் ேத ம் வண்சிைற
ஞிமி ெமாய்த் திமிரப்
பிணிமல ரவிழ்த் ப் பிரசம்வார்ந் திழி ம்
ெப ஞ்சிைன மீமிைச யிவர்ந்
ணிகதிர்த் த த் த் திைசெதா மிைமப்பத் ேதான் ைம
மைழ கில் ேநாக்கி
அணிமயி லக ம் ெபா ம்பர்சூ ழட்ட காசத்தின்
மாேதவ ெனன ம்.

21

மடமயி லைனயார்
ெமனப் பாய்ந் வார் னல்
குைடந்தன ராட
ெவ ெய வாைள விசும்பிைடத் தாவி விண்ணவர்
கற்பகப் ெபா ம்பர்ச்
சுடர்மணி யிைழகள் வியவர் கவரத் ைதந்
ைதந்
குத் டன்
ந்
தடெந ந் தடஞ்சூழ் சங்குகன்னத்திற் சாற்
மாேதசேன ெயன ம்.
[ெவ - ள்ளி. வியவர்ேமாதி.உகுத் .]

மியி

22
ள்ேளார்.

ைதந்

உைதந் - ெந ங்கி

கட்டைளப் பாி ம் ப ம ெவங்களி ங்
கதிர்மணித் ேதர்க ெநாிய
ட் ய பைகஞர்
த்தைலத் தி கு ெமாய்ப்ெபாறி
வன்றிெவண் கிரண
வட்டவான் மதி ம் பாிதி
ாிஞ்சி மணி
த்
ேதய்ந் ேதய்ந் ெதாழியத்
தட்டற ெவ ந்த ாிைச ச் சயினி தன்னின்
மாகாளேன ெயன ம்.

23

[கட்டைளப் பாி- அலங்காரன் ெசய்யப்பட்ட குதிைர. ெநாிய- ெந ங்க. ட் யதாக்கிய. மதி ன் உயர் ம் வ ைம ம் கூறப்பட்ட ]
குழவிெவண் மதி ம் ெபா திறற் சிைல ம் றங்ெகா த்

9
திாி ம்வா
தலார்
மழைலெமன் கிளவி ம தமர் கிள்ைள ம ட் ய
விளிெமாழி பயிற்றி
ழ க ளியம்ப ெவாத்திய தாள ைறபிற
ழாவைக ந க்கும்
விழவறா வளத்த திசூழ் த ேகா கன்னத்தின்
மாபல ெனன ம்.
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[இளி- யாழ் நரம்ேபாைசயிெலான் . ]
அ த்தியின் வணங்கு
வலன் ைடயார்க் கறக்கைட
ெயாிக்குைவ ற்ற
ப த்தியி ன க்கித் தி வ ள் சுரந் படர்ந்தன
படர்ந்தவா தவி
ம த்தெபான் னலங்க ந்திரன் தேலார் வழிப
மிைறைம ய்த் த
ம்
உ த்திர ேகா நகாின்மா காய த்தமச்
சிவபிரா ெனன ம்.
[ப த்தி- ப த்திப்பஞ்சு. அ

25
க்கு- ெக த் . படர்ந்தன- வி ம்பியன]

ெகாந்ெதாளி மணிகள் வரன்றி வார விக் குவட் னத்
திவர்ந் வாென ய
மந்திகண் மற ெயதிெரதிர் உகள ம ங்கி ந்
லாவிய கல்லாப்
ைபந்தைலப் பார்ப் ம் எ ந் தாய்ப் பிைழத் ப்
படர விடாி க் க ங்குஞ்
சந்தனங் கம ஞ் சாரன்மா கூடந் தன்னிைட
மேதார்க்கட ெனன ம்.
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[குவ –உச்சி, க . இவர்ந் - ஏறி. மற - சண்ைடயிட் . உகள- தாவ. கல்லாப்
பார்ப் - தா ந்ெதாழிைலக் கல்லாத குரங்குக் குட் . தாய்- தாவி. பிைழத் தவறினைமயால். இடர் –

ன்பம்]

அகின ந் ம ம த் ெநய்த் ெதா கி யம்ெபான்வாய்
மகரமீன் ெகா த்தித்
தகர ம்
ப் ந் ெதாங்க ம் நாறித் தடங்கடல்
கு த் வா ென ந்த
கிெலனக் க த்த வணர்ெந ங் கூந்தன் தல்விைய
மகெளன யிர்த்த
கழ்வள ாிைமய ம த்த ேகதாரப் ெபா ப்பி
லீசானேன ெயன ம்.
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10
[ மம்- ைக. மகரமீன் -மகரமீன் வ வாகச் ெசய்யப்பட்ட தைலயணி. ெகா த்திெகாள்ளச் ெசய் . தகரம்- தைலமயி க்குப் சும் வாசைனச் சாந் . வணர்- சு ண்ட. ]
டங்கிய வ கான் சுவண் டரற்ற ண்டக
மாம்பெலாண் குவைள
டங்கு ேமய்ந் ழக்கிப் படர்ம ப் ெப ைம
லாத்தர ெவாீஇெய வாைள
குடம் ைர ெச த்தன் ட்ட ஞ் சுரந் குவி ைல
சுரந்தபா னா ம்
இடம்ப தடத்த ச வமா நகாின் மத்திம
ேகசேன ெயன ம்.
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[அ கால்- ஆ கால்கைள ைடய வண் .
ெகாம் கள். ெச த்தல் – ம . இடம்ப

ண்டகம்- தாமைர. படர் ம ப் - விாிந்த

தடம்- இடம் அகன்ற தடாகம்]

பாம்பிைனக் கவற்றிப் ைபத்ெத ந் தரங்கப் பரைவயி
னகன்றேப ரல்குற்
காம் றழ் பைணத்ேதாட் கன்னிய ேராச்சுங் கதிர்மணிக்
கந் கம் வ த்தத்
ேதம்ப ெபா ம்பர்ச் சிைறக்கிளி ைவ ெசந்ெந ங்
கன்ன ம் பிைணந்த
ம்பைண ேசக்குந்த ேலச்சுர ெமன் ம் ரத்தின்
மா ங்கேம ெயன ம்.
[ கவற்றி- வ த்தி. தரங்கம்- அைல. பரைவ- கடல். காம் -

29
ங்கில் கந் கம்- பந் .

பைணத்த – ப த்த. பைண- வயல். ேசக்கும்- தங்கும்.]
ஒற்ைறயஞ் சகட் ப் ெபாலங்கதிர்க் ெகா ஞ்சி ெயாளிர்மணிக்
கூவிரத் தடந்ேதர்க்
கற்ைறெவங் கிரணப் பாிதிவா னவற்குக் ககனவா
ெனறிப்பட யங்கன்
ற் நன் ெகாழியக் காெலறிவனேபான் ெமாய்த்ெத ந்
தா நீள் ெகா கள்
ெசற்றியமதில் சூழ ட தவைரப்பின
டவர்த்தனச் சிவெனன ம்
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[சக - ேதர்ச் சக்கரம். சூாிய ைடய ேதர் ஒ சக்கரம் உைடய . ெகா ஞ்சிைகக்குதவியாகத் ேதர்த்தட் ன் ன்ேன நடப்பட் த் தாமைரப் வ
ள்ள அலங்கார
உ ப் ேதாின் உ ப் . கூவிரம்² kūviram 1. Ornamental stake in the form of a lotusbud fixed in front of the seat in a chariot and held by the hand for support; ேதாில்
ஆசனத் க்கு எதிராக ைவக்கப்ப ம் ண்.ககனவாந் ஆகாயம். உயங்கல்- தளர்ச்சி
ெசற்றிய- ெசறிந்த]

11

மங்குல்வா னளப்ப ெவ ந்ெதன ெவா கி வார்ந்தெநட்
ைலப்பசு மடற் ந்
ெதங்கின் ப் ைடக்காய் சிந் வ க கிற் ெசறிமணிப்
பாைளக மித் த்
ங்கெமல் லைடய கத கள் சா த்
ெமன
வி ந்தடந் ேதா ஞ்
சங்கின மிாி ம் வயிரவ ெமன் ந் தலத்தினில்
வயிரவ ெனன ம்
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[மங்குல் –இ ண்ைம. ெநட் ைல- ெதன்ைன மட்ைட. ேதங்காய் ப்பட்ைடகள்
உைடய .ஆகாயத்ைத அளப்பெதன உயர்ந்த ெதன்ைன. ேதங்காய் க கம்பாள்கள்
சிதற ேமாதி, வாைழகைளச் சா
ம் எ ம் ஒ
டன் தடங்களில்
ம். அதனால்
தடங்களில் உள்ள சங்கினங்கள் சித ம். ெமல்லைடய- ெமல் ய இைலகைள உைடய.
கத - வாைழ]
மாங்குயிற் குலங்கள் வார்தளிர் ெகா தி மகிழ்ந் கூக்
குரல்பயில் ெபா ம்பர்ப்
ங்கிளி கிைடயி ேனா நான் மைற ண் ெபா
ணர்ந்
த த்த ைவயிைனத்
ேதங்கிைச ெமாழியாற் ெறளித்தி ஞ் சிறப் த்
திைளத் ல கங்கேளா ேர ம்
ங்கிய கழ்ேச
த்திரா லயத்தி
த்திர
ேமதைக ெயன ம்.
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[கிைட- ேவதம் ஓ ம் இடம். கிைடகள் இ க்கும் ெபா ம்பாில் வா ம் கிளிகள்
மாணிகள் ேவதம் ஓ தைலக் ேகட் ப் பழகித் தம்ைம அ த்த ைவக க்குப்
பயிற் விக்கும். ைவ- நாகணவாய்ப் ள்]
களிமதக் கரடக் க ட் ைணப் பைணக்ைகக் கதழ்நைடத்
திரண்ம ப் ெபா த்தல்
ெவளிறப
க்கி ெய த ஞ் சனங்கள் தியி
னியங்கன்மி ெனன்னாக்
குளி வார் ரசிற் சாற்றி
ழக்க நித்த ங்
குலா
சிறப்பின்
ஒளிதவழ் சுவண ரத்திைடச் சகத்தி ராக்க த்
தமப்பிரா ெனன ம்.
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[கரடம்-யாைனயின் மதநீர் பா ம் சுவ . க ள்- கண்ணம். பைணக்ைக- ப த்த ைக.
கதழ்- ேவகம். ஒ த்தல்- களி . ெவளில் – யாைன கட் த்தறி. தப- அழிய. குளி
ஒ

, rattling sound. வார் ரசு-ேதால் வார்களால் இ க்கக் கட்டப்பட்ட ரசு.
ரெசா அறிந் ெசால் ம் ெசய்திைய ரேச சாற்றி வதாகக் கூ வ மா ]

–

12

வ கைண ரந் ேவ ைனச் சீறி மதர்த் ைம
ேதாய்ந்தடல் பயின்
ெந யெசஞ் ெசவியிற் குந் லாய் மீ நீண்ட
வாட் டடங்கண்மங் ைகயர்கள்
அ மலர்க் கமலத் ட் ன குத்த வலத்தகம்
வ க்குெபான் திக்
க நக ாிடப வைரப்பிைட யிடபத் வச க்
கட்பிரா ெனன ம்.
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[வ கைண- கூர்ைமயாக வ க்கப்பட்ட அம் . ரந் - ஓட் . கண் வர்ணைன.
மதர்த் - மயக்கு த்தி. ெசஞ்ெசவி- ெபான் அணிந்த கா . அலத்தகம்- ெசம்பஞ்சுக்
குழம் . ]
மாற

சீற்றத் ேத யர் ேவழ மணிக்க ண்
த ய ன்
றிய மத நாடகங் குயிற் ெமாளிநைக
மடந்ைதயர் சூட் த்
ேதறெலாண் ம
ம் மைழெயனப் ெபாழிவ
திரண் ெசன் றாெறன ெவா கிச்
சாறயர் தி ெதா ங்கமழ் ேதவ தா விற்
ேறவேன ெயன ம்
[மா

அ - பைகைய ெவல்
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கின்ற. ஏ யர் ேவழம்- ஏ

ழம் உயரமாதல்

யாைனயின் உத்தம இலக்கணம். ன் ம் ஊறிய மதம்- யாைனக்குக் கன்னம்,
கேபாலம் பீஜம் எ ம் விடத் ம் மதநீர் ெபாழி ம்.சூட் - சூ ய மலர்மாைல.
ேதறல்- மலாில் ஒ கும் ேதன். சா - விழா. சா அயர்- விழாச் ெசய்கின்ற.]
ெப வைரக் குலங்கள் ெபயர்ந்ெதனத் திைர ம்
பிறங்ெகா த் திைர டன் விண்ணத்
விய வ க்கற் களிெறனக் கராங்க
ெகழப்
பிைணந் லாய்த் திாி ங்
கு மணிக் கிடங்கு ைட
த் ெததிர்ந்ேதார்
கு மிைகக் ெகாண்ெடாளி பரப் ங்
க விய ாிைச ேயாங்கிய ம வாங் கலத்தினிற்
சண்டீச ெனன ம்.
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[ெப வைரக் குலங்கள் ெபயர்ந்ெதனத் திைர- மைலக் கூட்டம் நிைலெபயர்ந்
வ வ ேபான் உயர்ந்த அகன்ற அைலகள். அ க்கற் களி - மைலகளில் வா ம்
யாைனக் கூட்டம் கராங்கள்- தைலகள். மைலெயன அலகள்; மைலஅ க்களில்
வாெழௗம் யாைனகள் என தைலகள். கிடங்கு- அகழி. க விய ாிைச- பைகவைர
அழிக்கும் ெபாறிகைள உைடய மதில். அகழி, மதில் வ ணைன]

13

அண்டர்நா டளப்ப ெவ ந்ெதன நிவந்த வாடகப்
பசும்ெபான்ேம னிைலகள்
தண்டளிர்க் குல மாைல ம் ெபாாி ந்
தமனியச் சுண்ண ம் மணி ம்
மண் ய ப தீப நிைரநீர் மங்கல
கரக ந் தாங்கிக்
கண்டவர் வியப்பப் ெப ங்கவின் ெகாழிக்குங்
கனகலத்

க்கிர ெனன ம்.
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[அண்டர் நா - ேதவேலாகம். நிவந்த- உயர்ந்த. மாளிைககளின் ேமனிைல
மாடங்கள் மாந்தளிர், மாைல, ெபாாி, ெபாற்சுண்ணம், மணி,
நிைறந்த மங்கலக் கரகம் தாங்கிப் ேபரழகு ெகாழிக்கும்.]

ப தீபங்கள் நீர்

ெகா ங்கனி வாைழ ெநட் ளந் தாற் க் ெகா மிட
ெறா ய த் தைலக்கும்
ெந ங்கயத் ெத ந்
ட் ய வாைள நீர்சு ங்
கி ம்பைண வி ந்
ப ங்களிச் சு ம்ப ேரால மிட்டரற்றப் பனிமலர்
தெலா ஞ் சாய்த்
ந ங்கஞ ழக்கும் பத்திர கன்ன நன்னகர்தனிற்
சிவெனன ம்.
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[வாைழக் கனியின் ெகா ந்தா - வைளந்த குைல. அைலகளால் தன்னிடத் ள்ள
த் க்கைளக் காி மீ
சும் தடாகத்தி
ந்
ள்ளி எ ந்த வாைள மீன் ெகா விய
வாைழயின் க த் ஒ
ம்ப சா ம். பின்னர் வய
ள்ள குளிர்ந்த
நீர்ப் க்ெகா கள் மீ
ழ்ந் சாய்க்கும். மலர்களில் ெமாய்த்த வண் கள் ந ங்கஞர்
உழக்கும்]
சு ள்விாி மலர்ப்ைபந் ணர்ப்ெபாழில் வ க்ைக
ங்கு ட் றக்கனி கீழ்ந்திட்
ெக தட ச் சுைலகள் சூன்ெற த்தங்
கூ ய மந்திைய ய த்திப்
ெப கிய களிப் த் தைலவரக் க வன் பிைணந்த
ேபரன்பினாற் ற
ம்
ம
சீர்க் காளாஞ் சனெம ந் தலத்தின்
மகிழ்நீல கண்டேன ெயன ம்.
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[வ க்ைக- பலாப்பழம். தட ச் சுைலகள்- பலாவின் ெபாிய சுைலகள். சூன் ேதாண் . க வனின் காதல் வ ணைன.]
மாடக
க்கித் திவ யாெழ ப் ம ரவின் னிைசமின் மணிப்ெபாற்
பாடகத் தளிர்ெமல் ல நலார் மிழற் ம் பண்கனி யிைச மற்றவர்கள்

14
நாடக நவிற்
ஆடக

ரத் திைச

நயத்தக நித்த

ங் கஞ

ம்

திச் சீகண்ட நகாின் அமர்விம ேலசேன ெயன ம்
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[மாடகம்- யாழின்
க்காணி. திவ - யாழ்த்தண் ல் உள்ள நரம் க் கட் . பாடகம்மகளிர் காலணி.
ரம்- சலங்ைக.]
விலகிவில் மி ங் கதிர்மணி வரன்றி வியன்ெபாலங் குவட் னந் தகர்த் க்
குலவிய மி க குலமிாிந் ேதாடக் குைரத் ெமன் சிைனப்பசுங் ேகாட் ப்
பல ெநட் ைலய கத
மகி ம் ேவரறப் பறித்
ழ வி
சலசல

ழங்குஞ் சங்கநல் வைரயிற் சத்தநா தப்பிரா ெனன ம்.

41.

[அ வி வ ணைன]
ேகாற்ெறா த் தளிர்க்ைகக் கழங்கு மம்மைன ங்
கு மணிப் பந் ம் ைபங்க கின்
ஏற்றிய தரள ச மா யிள ைல
மடந்ைதயர் பாட
ற்ெற பசுந்ேத ைறக்கும்வார் ெபா ம்ப
ைறகிளிேகட் ைச பயி ம்
சாற்ற வளஞ்சீர்ச் ேசாமமா நகரந்
தனிற் ரசாதன ெனன ம்.
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[ேகாற்ெறா - ேவைலத் திறன் அைமந்த ைக வைளயல். த்ளிர்க் ைக- ெமல் யைக.
உைறக்கும்- ளிக்கும். உைற- ளி. ஊசலா ம் மடந்ைதயர் பா ம் பாடைலக்
ெபா ம்பாில் உைற ம் கிளிேகட் ப் பயி ம். பயிலல்- பலகா ம் ெசால் தல்]
அள்ெளாளித் தரளக் குைவெபயர்த் த ங்கி
யைலதவழ் ெதள் நீர்ப் பரப்பிற்
ள்ளிேம ெல ந்த சி கயல் கவர்ந் ேதால த்
ச்சிைறத் வர்வாய்
ெவள்ைளேயா திமங்கள் பார்ப்பிைன ய த்தி
விாிமலர்ப் ெபாகுட்
ட் ேசக்கும்
ள்ளவா மிலஞ்சி ைடவைள ரச்சந்தி
ரத்திைடச் சங்கர ெனன ம்.
[அள் ஒளி- அள்ளிக் ெகாள்ளலாம் ேபான்ற மிக்க ஒளி. தரளம்-
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த் . ஓதிமம்-

அன்னம். ேதால - எ ம்பில்லாத அ ; அன்னத்தின் பாதத்தில் எ ம்பிரா .ெதளிந்த
நீர்ப் பரப்பில் ள்ளி ேமெல ந்த சிறியகயல் மீைன ேதால யிைன ம் ய
சிறகிைன ம் சிவந்த அலகிைன ம் உைடய ெவள்ேளாதிமம் கவர்ந் ,தம்
பார்ப்பி க்கு ஊட் , தாமைரயின் விாிந்த மலர்ச் ேசக்ைகயில் தங்கும். அன்னத்தின்
வ ணைன]

15
இரங்குேதன் ஞிமி ேதறல்வாய் ம த் ண்
ணர்மலர்த் தா ேதாய்ந் தா ம்
மரங்கண்ேமற் படர்ந் கவிழ்சிைனத் தாழ்ந்த வார்பசுங்
ெகா த்திரள் பிைணத் க்
குரங்குக ளிவர் ற் சலாட் டய ங் ெகா மடற்
படப்ைபசூழ்ந் தழகுக்
கரங்கமாய்ப் ெபா ந்த ேமதகும் அாிச்சந்
திரவைரப் பிைடயர ெனன ம்.
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[படப்ைப- மலர்ச்ேசாைல. அழகு தாண்டவம் ெசய்வதற்கு இடமாக இ த்தல்]
ஊ நீர் மிகுத் ச் ெச த்ெதா ங் க ங்கி
ெனா கிேயாட் டந் நீள் கழனி
நா கள் வளர்த் ப் பசும்பயிர் விைளத்
நாகிளங் கத க ேளாம்பித்
தா பாய் க குந் தாைழ ந் தளிர்ப்பத் தைலயளி
ெசய் ெசன் லா ம்
ஏ சீர் பைடத் விளங்குகா மீர வி க்ைகயில்
விசயேன ெயன ம்.
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[ஊ நீர்- ஊற்றில் ஊ கின்ற நீர்ப் ெப க்கு. ெச - வயல். க ங்கு- மதகு.
ஓட்டந் - ஓ . நா - நாற் . நாகு இளம் கத - ஈ ம் ப வம் உள்ள வாைழ. தா குைல. தாைழ- ெதன்ைன. தைலயளி ெசய் - பா காத் . நீர்வளம் கூறிய ]
ேதனின ரல்வ திவவியா ழாகத் தீங்குயில்
கூ வ ழவாக்
கானிமிர் பசிய ஞ்சிைனக் கிளிகள் காண்பவ
ராக மாமயில்கண்
மானன விழியா ெரனநடங் குயிற் ம் வார்ெபாழி
த் விண்ணகரந்
தானமர் வளஞ்ேசர் ேகா தர் மாவிற் றைகெப
ேகாடீச ெனன ம்.
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[ேதனிக் கூட்டங்கள் ரல்வ யாழிைசயாக ம் அத டன் ஒத் க் குயில்கள்
கூ வ
ழவாக ம் இவ்வின்னிைசையக் த் ள்ள கிைளகளில் தங்கும் கிளிகள்
காண்பவராக ம் மடவார் ேபால மயில்கள் நடனம் குயிற் வ விண்ணவைர ம்
வி ம்பச் ெசய் ம். அமர்- வி ம் கின்ற. ]
தவளெவண் ம ப் க் குஞ்சரக் கு
ந் தா மான்
குல ம் ைபங்கிளி ம்
இவர்திைனக் குரல்கள் கவர்வன ெபயர்ப்ப விதணிவர்ந்
த ப்பிள ைலயார்
கவைலயி ேனாச்சு மவிர்மணி பல ங் கதி

16
ெவனவிசும் ெபாளி ந்
தவல ம் பிரம கிாிெய ம் வைரப்பிற் றனித்திாி
யம்பக ெனன ம்.
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[தவள ெவண் ம ப் - த்தின் நிறம் ேபான்ற ெவண்ைமயான தந்தம். குஞ்சரம்யாைன. இவர்- வி ம் தல். குரல்- கதிர்.யாைனக் கூட்ட ம் மான் கூட்ட ம்
கிளிக்கூட்ட ம் தாம் வி ம் ம்திைனக் கதிர்கைளக் கவர்ந் ெசல்ல.ெபயர்ப்பைகவிட் ப் ேபாக இதண்- பரன். கவைல- கவண். ஓச்சும்- விரட் ம். மளிர் கவணில்
ைவத்
சும் மாணிக்கமணிகள் விண்மீன்கள் என விசும்பில் ஒளி ம்]
ெபான்

நன் மணி ம ைவ ேமைனப் ெபா ள்க
குவவி ன் ைறயால்
நன்னர்ெநஞ் சுவப்பத் தானமீத் ெதா க்கும்
ந ம் னல் விதியா ெறா கிக்
கன்ன ஞ் ெசந்ெநற் கான ங் க குங் கத
ம்
ப பைண வளர்க்கும்
இன்னலம் பிறவிக் கிழங்ககழ் திாிசந்
தியிற்றிாி யம்பக ெனன ம்.

ங்
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[ அ ைவ- ஆைட. குவவி- குவிந் . தானங்கள் ெசய் ம்ேபா வி ம் நீர் பாய்ந்
கன்ன ம்
ெசந்ெந ம்ைமங்க கும் கத
ம் ப பைணெயன வளர்க்கும் என தானத்தின்
ெப ைம கூறிற் ]
ஒ தவழ் கதிர்க்கும் ேவள்வியின் எ ந்த
ைகப்
படைலயி ெனா க்கால்
இலெகாளி பரப் மிைழக ந் தளி மிளநறாக்
ெகாப் ளித் மி
மலர்க ங் க க மாகநாட் டம ம் வளஞ்சிைனக்
கற்பகப் ெபா ம்பர்
ெபா வ ங் கி
ரத்தினில் விண் ம்
கழ்திாி யம்பக ெனன ம்.
[ேவள்விப் ைகயால் விண்
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லகத் க் கற்பகச் ேசாைல ம் ெபா வ ம்]

மணிபல விைமக்கும் அ க்கலங் குவ சிந்தவால்
ெவ க்கும்வன் மடங்கல்
தணிவ ஞ் சீற்றங் கட்கைட ப்பக் கதழ்ந் தாய்த்
தடக்ைகமால் யாைனத்
திணிப குவ மத்தகங் கிழித் த் திவெளாளி
நித்திலஞ் சிதர்க்கும்
பிணிவர வறியாத் தி ப்ப ப் பதத்தின்
மல் காச் சுனப்பிரா ெனன ம்.
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17
[மடங்கல் – சிங்கம். வால் ெவ க்கும்- சினத்தால் ள் ம். கட்கைட- கண்ணின்
கைட. கண்ணில் ேகாபக்கனல் சுதைலத் தணிவ ம் சீற்றம் கட்கைட ப்ப என்றார்.
கதழ்ந் - உக்கிரத்ேதா

விைரந் . தாய்- தாவிப்பாய்ந் . திணிப

மத்தகம், குவ

மத்தகம்- திண்ைமயான மத்தகம், குவிந்த மத்தகம். மத்தகம்- யாைனயின் தைல உச்சி.
யாைனயின் மத்தகத்தில் த் க்கள் இ க்கும் என்ப கவி மர .]
பாிதிவா னவைன ெவண்ணிலா மதிையப் படர்த ங்
ெகாண்டலங் குழாத்ைதக்
கு திவா மிழப் ைடத்தைசந் தா ங் ெகா நிைர
நிவந்தெபான் மாடப்
ப மணிக் குலங்கள் பாயி ள் ப கிப் பகெலன
விரெவலாங் கதிர்க்குந்
ெத ள்வளர் சித்த வடெம ம் பதியிற் சித்தநாதப்
பிராெனன ம்.
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[ விண் யர் மாடங்கள். அவற்றின் மீ அைசந்தா ம் ெகா வாிைசகள்
ெபான்னிற சூாியேதவைன ம்
ெவண்ணில ெபாழி ம் மதியிைன ம் க ேமகங்கைள ம் தாக்கிச் ெசந்நிற கு தி
வாய் உமிழப் ைடக்கும். உயர்ந்த மாடங்களில் பதிக்கப்பட் ள்ள மணிகள் பரவிய
இ ைளப் ப கி, இரவி

ம் பகல் ெசய் ம்.]

வாக்குெதள் ள ேதா தீஞ்சுைவக் க ம்ேபா
வ த்தெதண் ேடறேலா ெவன்ன
வாக்கிய ம ரப் பாடேலா டா மந்நலார
விநயத் திறத்ைத
ேநாக்குேதா றிைடந்த விசும்பர மாதர் ெபாறாைமயா
ெனாந்தன றங்காத்
ேதக்குசீர் தித் திாி ராந் தகத்திற் றிாி ராந்
தகப்பிரா ெனன ம்
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[அழகிய மகளிர் அ தேமா க ம்பின் சாேறா வ த்த ெதளிந்த ேதேனா
எ ம்ப யான ேதனிைச டன் ஆ ம் அவிநயத்தின் ேமன்ைமைய ேநாக்கும் ேதா ம்
ேதாற்ற ேதவேலாகத் அரம்ைபயர் ெபாறாைமயால்
உறங்காமல் ெநாந்தனர். ேதவேலாகத் ப்ெபண்கள் இைமக்காைமக்குக் காரணம்
கற்பித்தவா . அவிநயம்- உ ப் க்களால் லப்ப த் ம் குறிப் . இைடந்த- ேதாற்ற.]
ன் ைலக் குலத்ேதா லகம ெரா க்கம் றந்தரா
வி ைதய ேர ம்
அன்பின ராகி ெயா ெபா த த் ப் ேபாற் வ
ராயி னவர்க்கும்
வன்பழ மலங்கண்
வ ந் மித் மாலயற்
கறிவ
த்தி

18
யின்ப

ளிராச மேகந்திர வைரப்பி னிலங்குமார்க்
கண்டீச ெனன ம்.
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[ ைலக் குலத்ேதார்- லால் உண் ம் ைலயர். உலகு- ேமன்மக்கள். அமர்
ஒ க்கம்- ேபாற் ம் ஒ க்கம். றந்தரா- ேமற்ெகாள்ளாத. இ ைதயர்- கீழ்மக்கள்.
மித் - ேபாக்கி]
தாதவிழ் மல ஞ் ெச ங்கனித் திர ஞ் சலசல
ெவனப் ன கெமன்
ேபாதவிழ்ந் தன்னக் கு கின ேமாம்பிப்
ெபாழிகதிர் நித்திலங் ெகாழிக்குஞ்
சீதளந நீர் நிைலயினின் ெற ந்த ேச னம்
பசும்ெபாழிற் சிைனகண்
ேமா கா ேளசத் தி நகர் வைரப்பின் த்திநா
தப்பிரா ெனன ம்.
[மகரந்தத்
சலசல எ

54

கள்கைளக் ெகாட் ம் மலர்க

ம் ஒ

ம் ெசங்கனித் திரள்க

ம் உடயவாய்,

டன் ஓைடயில் னல் ஒ க, தாமைரயின் ெமன்ேபா

அவிழ்ந்

அன்னப் ேப தன் பார்ப்பிைனப் ேபண, ஒளி சும் த் க்கள் ெகாழிக்கும் குளிர்ந்த
நறிய நீர் நிைலயி
ந்
ள்ளி எ ந்த ேசல் மீன் கூட்டம் ெபாழிகளில்
மலர்ந்த கிைளகள் மீ ேமா ம்]
காதள ேவா மணிக்குைழ யிடறிக் க வாி
ெசவ்வாி படர்ந்
ேபாெதனப் ெபா ந்த தி
கத் ழ ம்
ெபா கயற் கண்ணினா ைளஞர்
மாதர்ெமல் யிைர ண் மீட் மிழா
மடநலார் வண்டலாட் டய ம்
ைத ெபா ம்பர்ப் பட்டச வைரப்பின்
ர பத்திரப்பிரா ெனன ம்.
[மகளிர் கண் வ ணைன. க விழி காதின் எல்ைல வைர ஓ
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காதில் உள்ள

மணிக்குைழையத் தாக்கி, சிவாிகள் படர்ந் , தாமைர மலெரனப் ெபா ந்த அழகிய
கத்தில் உழ ம் ேபார்ெச ம் கண்ணினால்
இைளஞர்க ைடய அ ைமயான உயிைர உண் மீட் உமிழாத மாதர் நல்லார்
வண்டலாட்டய ம் ெபா ம்பர். மாதாின் கண்கைளக் கண்ட இைளஞர் மனம் தம்
வசமிழந்

மீளப் ெபற வியலாைமைய, மகளிாின் கண்ணின்ேமல் ைவத்

என்றார். வண்டல் –மகளிராடல்.
ெமல் யல் ]

உண் மிழா

- நிலத்தில் கிடக்கும்மலர்ச் ச குகள். ஆ களத்தின்

இலம்பக மிைலந்த ந ங்குழன் மடவார் அரங்கு
ேதாறீண் னர் ந க்குஞ்

19
சிலம்ெபா ெயழ ங் கடன்ம த் ெத ந்த
ெசல் ன ழக்கெமன் வந்
குலம்ப ேதாைக மயி ன ெம ந் குழாங்குழா
மாய்நடங் குயிற் ம்
அலம் ேதம் ெபாழில்சூ லம் ர வைரப்பி ன ட்பிர
ேமசேன ெயன ம்.
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[இலம்பகம்- மாைல. மாைலயணிந்த நறிய குழ னராகிய மகளிர் நாடக
அரங்குகள்ேதா ம் கூ த் திரண் நடனமாட, அங்குச் சிலம்ெபா எழ ம்
அவ்ெவா ையக் கடைல ண்ட கார்ேமக ழக்கம் என் மயி ன் கூட்டம் எ ந்
குழாம் குழாமாக நடனமா ம். ெசல்- ேமகம். குலம்ப ேதாைக- திரட்சியான ேதாைக.
ேதன் அலம் ம் ெபாழில் என்க. அலம் - அைலத்தல், கலத்தல்.
விைழத

மிளங்கால் தண்ைம மண ம் விரவிவந்
லா மா ப த்த
ைழவழி ைழந் பானிலா மதியம் வைணக்
கலவிெசய் றங்கும்
மைழமதர்த் தடக்கண் மங்ைகயர் வதன வனப்ெபலாங்
கவர்ந் ெகாண் றப்பத்
தைழமணி மாட ேமாங்ககி ேலசத் தலத்தினிற்
ச வேன ெயன ம்.
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[ ைழ- ேமன்மாடத்தி ள்ள சாளரம். யாவ ம் வி ம் ம் இளந்ெதன்றல் காற்றின
குளிர்ச்சி ம் ந மண ம் கலந் வ வதற்காக அைமத்த சாளரத்தின் வழிேய பானிலா
மதியம் ைழந்
வைணயிேல கலவி ெசய் உறங்கும் குளிர்ந்த மதர்த்த
கண் ைடய மங்ைகயர்களின் வதன அழைகெயல்லம் கவர்ந் ெகாண் ெசல்ல
ஓங்கிய அழகிய மாடங்கள். உல மா ப த்த- உல வதற்ெகன அைமத்த. ெதன்றல்
வ வதற்ெகன அைமத்த சாளரத்தில் பானிலா எ ம் கள்ளன் ைழந் வதன
அழைகக் ெகாள்ைளய த் ச் ெசன்ற ]
உைரத

மாற ெவன் ெநக் கு க டெலலா
ெமன்மயிர் ெபா ப்ப
வி விழி ைறப்ப ள்ளகங் குளிர்ப்ப விைணக்கரஞ்
சிரமிைச கிழ்ப்பப்
ெப கிய வன்பிற் பணிந்ெத ந் ேதத் ம் பீ ய
ர யவர்க் ெகல்லா
வர
ய்த் த
ஞ் சங்கேம சத்தின் வயங்குசீர்
நிவிர்த்தேன ெயன ம்.
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[அ யவாின் ெசயல்கள். உைர த மாற ம் என் ெநக்கு க ம் ெமன்மயிர்
ெபா த்த ம் இ விழிகளி ம் நீர் ளித்த ம் இ கரங்க ம் சிரமிைசக் குவித
ெப கிய அன்பில் பணிந்ேதத் ம் பீ ைட அ யவர் ெசயல்கள்]

ம்

20
ேகாங்குறழ் ைலயார் லந்தனர் தணப்பக்
ெகாம்ெமன வாடவர் பற்றி
வாங்கிய ப ம வடங்கள்கண் பாிந் ெசாாிந்த
பன்மணிக்குல ெஞமிர்ந்
பாங்ெகலா மிரவி ெயாளிதப விைமக்கும்
ப வைர மாளிைக விசும்பின்
ஓங்கிய ெசப்பி ேரசத் த் திாிசூலாங்க
ம்பர்கள்பிரா ெனன ம்.
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[ லந்தனர்- ஊ னர். தணப்ப – பிாிய. ெகாம்ெமன- விைர க் குறிப் . ப ம
வடங்கள்- Women's waist-band consisting of 18 strings of beads and gems;
பதிெனட் வடங்ெகாண்ட அைரப்பட் ைக. வாங்கிய- பற்றி வ த்த. கண் பாிந் அற் . ெஞமிர்ந் - பரவி. ]
ெகா ங்கதிர்ச் சா குைறக்குநர் பின்ைறத் த ம்பிய
தண் ைம ெவ வி
ெந ஞ்சிற கால நிமிர்தைல நாைர பீ யிற்
பிளிறி நீள்ேகாட் த்
தடஞ்சிைனப் ெபா ம்பர்க் குடம்ைபயிற் ேசக்குந்
தண்டைல ைட
த் தகன்ற
விடம்ப வளத்த ெவழிற்கர ரத் தினிதமர்க
பா ேய ெயன ம்.
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[ெகா ங்கதிர்ச் சா - சா ெநல் ன் வைளந்த கதிர். குைறக்குநர்அ வைடெசய்ேவார். பின்ைறத் த ம்பிய தண் ைம- அ வைட ெசய் ம் காலத்
இைசக்கும் தண் ைமப் பைற. த ம்ப- ஒ க்க. விாிந்தெந ஞ் சிறகும் நிமிர்ந்த
தைல ம் ெகாண்ட நாைர தன் சிறைகக் ேகாதி நீண்ட ேகாட் ல் கிைளத்த கிைளயில்
தன் கூட் ல் ெசன் தங்கும். தடஞ்சிைன- ெபாிய கிைள. ெபா ம்பர்- ேசாைல.
குடம்ைப- கூ . ேசக்கும்- தங்கும். ஆல்- விாிய. பீ - பின் றம் நீண்ட சிறகு]
வி சுட ாிைமக்கு மணிபல குயின் வில் கும்
ெபாலங்கதிர் ேமா
கட ளர் குழாங்கள் க கமழ் வானக் கற்பகக்
ெகா ந் ணர்ச் ெச ந்ேதன்
மடலவிழ் மலர்க ய்த்ெதா திைறஞ்சி வந்தைன
ாிந்த ள் வாய்ந்
ெகா மல மிாிக்கும் ஏம ங் கத்திற் கு ெகா ங்
காளேன ெயன ம்.
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[குயின் - பதித் . வில் கும்- ஒளி சும். ேமா - மகுடம். கட ளர் குழாங்கள்வானவர்கள் கூட்டம். க - மணம். ேதவர்கள் கற்பகமலர்கைளத் வி வணங்கி
மலத்ைத நீக்கும் ஏம ங்கம்]

21
ந் றழ்
வற் ெறாண்ைடயங் கனிவாய்
கிழிள ைலமயிற் சாயற்
றி ந்திய வன்ன நைடமட மாதர் சீர
ட் ெசம்பஞ்சி
ெபா ந்திய சுவட் க் ேகாலஞ்சித் திாித்தாற்
ேபான்ெமன ஒளிர்மைன ேதா ம்
வி ந்தயர் சிறப் மிக்கமா ேகச நகர்வயிற்
றீர்த் தேன ெயன ம்.
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[
ந் - மயி றகின் அ ; மகளிாின் பற்க க்கு உவைம.
வல்- பற்கள்.
ெசந்நிற ெதாண்ைடயங்கனி- வாய்க்கு உவைம. மகளி கா க்கு ஊட் ய ெசம்பஞ்சுச்
சுவ ேகாலம் இட்டாற் ேபால அழகுடன் விளங்கும்
இல்லங்கள். அங்கு வி ந்தய்ர்தல் சிறப்பாக நைட ெப கின்ற .]
நவிற

மைற லாிறப ேவாதி நலப்ெபா
ெடளிந்தவந் தணர்ெசய்
அவிப ேவள்விக் ைகந் மீத் த ள வானினம்
படர்ெதா ஞ் ெச த்தற்
குவி ைல சுரந் ெபாழிந ந் தீம்பால் குைரநதி
ெயனத்ெத ெவா குஞ்
சவிமணி மாடக் கராகள நகரந் தன்னிைட
நகுலேன ெயன ம்.

63

[அாில் தப- குற்றமின்றி. நவில்த மைற- ஓதப்ப கின்ற ேவதங்கள். ஐந் பஞ்சகவ்வியம். ஆனினம்- பசுக்கூட்டம். ெச த்தல்- ம பசுக்களின் ம யினின் ம்
தாேன சுரக்கின்ற பால் நதிெயனத் ெத ெதா ம் ஒ கும். சவி- ஒளி.]
ெவள்ைளேநாக் களிக்கும் பிள்ைளைமப் ப வ
மிளிர்நைக மழைலெமன் கிளவி
ெயாள்ளிைழ மடவா ர த திரங்க ெவாளிர்மணிச்
சிற்றின்ேமற் கட ந்
ள் மான் சி ேதர் மகாாினந் தம் ட் ெடாக்கம
டற் த ேனாக்கி
நள்ளலர் பனிக்குந் திறலம ேரச நகர்வயிற்
குமாரேன ெயன ம்.
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[ ெவள்ைள ேநாக்கு- உள்ேள ஒன் ங்ெகாள்ளாத பார்ைவ. சி மியர் சிற்றில்
இைழத்த ம் சி மகார் சிற்றில் அழித்த ம் பிள்ைளப் ப வவிைளயாட் . இ வ ம்
விைளயாட்டாக உடற் தைல ேநாக்கி நள் அலர்- நட்பில்லாதவர், பைகவர். பனிக்கும்அஞ்சும்.]
க

சுக் கஞ ெயதிெரதி
மலங்கிமிக் குகுத்த

களக் கவிழ்சிைன

22
ெப குதீஞ் சுைவய மாங்கனி வ க்ைகப் ெப ங்கனி
வாைழெமன் கனிகள்
இ விலாப் ைட ம் ங்கவாய் ம த் ண் ளங்க
ேமதிகண் ப க்குந்
த நிைரப் ெபா ம்பர் ெமாய்த்ெத ஞ் சத்த நதிெய ந்
தலத்திம ெனன ம்.
[க
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சு- க ங்குரங்கு. கஞ - ெந ங்கிTo be close, crowded; to be densely

packed; ெந ங்குதல். உகள்-

ள்ளிக்குதிக்க. க ங்குரங்குகள் எதிெரதிேர நின்

ள்ளிக் குதிக்கேவ, தாழ்ந்த கிைளகள் கலங்கி உகுத்த தீஞ்சுைவய மாங்கனிகைள ம்
பலாச்சுைளகைள ம் வாைழெமன்கனிகைள ம் இ விலாப் ைடக்க ம் வாய்
ங்க ம் ம த் ண்ட எ ைம நிைரகள் கண் றங்கும் ெபா ம்பர். எ ைமகள்
யலாமேலேய சுைவயான உண கள் கிடத்தன. நிலவளம் உணர்த்திய ]
ெபாங்ெகாளித் தரளம் றங்ெகா த் திாியப்
ெபாழிகதிர் வாணைகத் வர்வாய்
மங்ைகயர் குைடந்
ைளதலால் அவர்தம் மலர்க்குழன் மான்மதச் சாந் ங்
ெகாங்ைகயங் குவட் க் குங்குமக் களி ங் குலாவி ேயாசைனபல கம ம்
பங்கய வாவி

த்தேத விைகப்ெபாற் பதிவயி

மாபதி ெயன ம்.
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[தரளம்- த் . றங்ெகா த் - ேதாற் . வாள் நைக- பற்கள். வர் வாய்- பவளம்
ேபாலச் சிவந்தவாய். மங்ைகயர் குைடந் நீரா தலால் அவர்க ைடய மலர் சூ ய
கூந்த க்குத் தீட் ய மான்மதச் சாந் ம் ைலகளின்மீ
சிய குங்குமச் ேச ம் கலந்
ேயாசைன ரம் மணம் கம ம் தாமைரத் தடாகங்கள்]
தீட் ேமா வியர்தங் க த்தி க் கடங்காச் சிற்றிைடப்
பைண ைல மடவார்
கூட்டரக் கணிந்த சீற ப் ப மங் குரற்றைல
வண் னம் ெபாங்கச்
சூட் ன ாிரப்பப் லவிதீர்ந் தைணயில் ைணவைரப்
பின்னிேவள் பைகைம
வாட் மா ளிைகமிக் ேகாங்கிய ெவழிேன
வாளத்திற் பசுபதி ெயன ம்.
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[ஓவியர்தம் க த்தி க்கும் என உம்ைம விாித் க்ெகாள்க. கூட்டரக்கு- ெசம்பஞ்சுக்
குழம் . சீற ப் ப மம்- சிறிய பாதமாகிய தாமைர. தைல சூட் னர் என ம் குரல்
வண்ெடன ம் இைய ம். தைலவர் சீர ப் ப மத்ைதச் சூட் னராகி இரப்பப் லவி
தீர்ந்
ைணவைரப் பின்னி மன்மதன பைகைமைய வாட் ம் மகளிர் வா ம்
மாளிைக என்க]
அறெநறி திறம்பா த ம்ெபா ட் ப வ லாரண
ள்ளவா ெதளிந்
கிய க ம ட்
க் கு ம்பின் த

23
மித்திைடெதாி யாத
பிறவிேவ ர க்கு
வ லன் ைடயார் ேபணிெயஞ்
ஞான் ேமத் ெத க்குந்
தைறயகம் க ம ட்சல ங்கந் தனிற்சலப்
பிாியேன ெயன ம்.
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[அ ம் ெபா ள் ப வல்- உ திப் ெபா ள் ெதாிவிக்கும் அற ல்கள். ஆரணம்ேவதாகமங்கள்.
கிய க மம்- ற்றிய மயக்கம் மயக்கம். ட் ய க்கு ம் ெபா ளல்லவற்ைறப் ெபா ெளன மயங்கச் ெசய் ம் க மம்

ட் ய

க்கு ம் ;

காமம், ெவகுளி மயக்கம். தல் மித் - ேவெரா கைளந் . இைட ெதாியாத பிறவிஆற்ெறா க்காக வ ம் பிறப் . பிரவிைய ேவெரா ம் கைள ம் உ வலன் ைடய
ஞானியர் எப்ெபா
ம் வி ம்பிப் ேபாற் வ ம் உலகம் கழ்வ் மாகியசல ங்கம்.
தைற- தைர. எ ைக ேநாக்கி வல்ெல த்தாயிற் ]
ம ண் ம ங்குற் பரந்தேப ரல்குற் ைண ைலத்
நைக மடவார்
இ ம ளியங்க ளியம்பநா டகங்க ளியற்றவார்
கூந்த ன் ழ்ந்
வ மல குத்த ேதற ந் தா ம் வயின்வயின்
கிடந்ெதாளிர் திக்
க மணங் கம ங் கன்னிகா ரத்திற் கணாத்தி
யக்கப்பிரா ெனன ம்.
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[
ேபான்ற இைட. ம ள்- உவம உ
. ம ங்குல்- இைட. நைகெவண்ணிறமான பற்கள். இ ம ள் இயங்கள்- இ ேபால் ஒ க்கின்ற வாச்சியங்கள்.
நாடகம்- கூத் . நாடகங்கள் இயற் வார் கூந்த னின் ம் உதிர்ந்த மலர்க ம்
மலர்களி
ந் உகுந்த ேத ம் மகரந்த ம் அங்கங்கு கிடந் ஒளிர்கின்ற தியில்
ந மணம் கம ம் கன்னிகாரம்.]
வளர்சிைனக் ெகா ம் ங் கற்பகப் ெபா ம்பர்
மணித்தைழ ைழக்ைகயின் வாங்கி
யள பட் ெடா கு மதக்க ட் ெசறிந்த வளிக்குல
ேமாச்சிவாய் ம த் க்
களகள ழங்குங் குஞ்சரத் ெதா தி ைழெதா ங்
கண்பைட ெகாள் ம்
பளக மயிைலத் தி ப்ப ப் பதத்திற் பதம ள்
கணாதிப ெனன ம்.
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[தி ப்ப ப்பத மைலயின் உயரத்ைதச் சிறப்பித் க் கூறிய . ஹி ப்ப ப்பத
மைலயில் வா ம் யாைனக்கூட்டம் வா

லகத் க் கற்பகச் ேசாைலயில், கற்பக

மத்தின் தைழத்த ெகாம்பிைனத் தம் திக்ைகயினால் வாங்கி, ேச பட் ஒ கும்
மதநீாில் ெமாய்க்கும் வண் க் குழாங்கைள ஓட் வாய்ம த் குைககள் ெதா ம்

24
கண் றங்கும். ைழக்ைக- ெதாைள ைடய ம்பிக்ைக. அளற்- ேச . ஓச்சி- விரட் .
ைழ- குைக. மணி- அழகிய. பளகு- குற்றம். மயிைல- ெவட்சி]
அ ந் பட் ட ங்கு ம வநீர்ப் ணாி யலங்ெகாளி
நித்திலக் குைவ ம்
ெகா ந் ெகாள் பவளக் ெகா க ம் வைள ங்
ேகாட்சுறாக் குப்ைப ம் வரன்றி
ெய ந்ெத ந் தடங்குந் திைரக்கரத் தா ெலறிந்தம
டற் நீள் ாிைசச்
ெச ந்தனி யிலங்ைகத் தி த்தல வைரப்பிற்
சம் ேக சச்சிவ ெனன ம்.
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[அ வம்- அழம்; பரப் மாம். ணாி- கடல். நித்திலக்குைவ ம் ( த் க்கள்)
பவளக்ெகா கைள ம் சங்குகைள ம் ெகாம்பிைன ைடய சுறாமீன்கைள ம் எ ந்
அடங்கும் அைலகலாகிய கரத்தால் எ த்
சிப் ேபார் ாி ம்]
உர நீர் நரைல ெயல்ைலயி னடங்க றிய
ற் நீர்
ஞ்
சு சு ெவனவாய் ம த்த ந் தமரர் ன்றிய
லெகலாங் க க
விரவிேம னிமிர்ந்த கனற்ெகா ந் தழற்ற விாிெயாளி
திைசதிைச கனற் ம்
ெப கிய வடவா கத்தினிற் க ைண பிறங்கிய
அனலேன ெயன ம்.

72

[உர நீர்- அைலகின்றநீர்.water in motion. நரைல- ஓைச roaring. ேபேராைச டன்
ஒ த்த னால் கடல் நரைல எனப்பட்ட .வட காக்கினி கட ல் பிறந்த ெந ப் .
கடற்பரப்பில் ஊறிய ஊற் நீர்
வைத ம் சு சு என வாய் ம த்
ேமெல ந் அமரர் நாெடலாம் க க ேமல் நிமிர்ந் ெகா ந்
சித்
திைசெயலாம்அழற் ம் வட காக்கினி] .

உண் ,

அலந்தலந் த ள்ேவட் ரந் நின் ேறத் ம்
அன்ப ம் அளியிமிர்ந்
மலர்ந்த ந் ெதாைடய ெறா த்தணிந் திைறஞ்சு
மாந்த ம் வ த்
தீஞ்ெசாற்
கலந்தபாத் ெதாடைல குயிற்றி நன்கணி ங்
கவிக ங் குழாங்ெகா ேபாற்றப்
ெபா ந்த ேதச தலத்திைட வரங்கள்
ெபாழிபற்ப

டேன ெயன ம்.
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[அலந் - வ ந்தி. குயிற்றி- ெசய் , ெதா த் . கவிகள்- கவிஞர்கள். தி வ ைள
வி ம்பி ஏத் ம் பக்தர்க

ம்,

ந்ெதாடர்மாைலகள்

த்

அணிந்

இைறஞ்சும்

25
மக்க ம் இனிய ெசாற்களாற் ெதா க்கப்பட்ட பாக்களால் அலங்காிக்கும் லவர்க
தத்தம் குழாங்கெளா ம் ேபாற்றப்ெபா
ம்]

ம்

பிைணந்தைபந் ளவந ந் ெதாைடமார்பன் பின்ெமாழிந்
ேதவல்ேகட் வப்ப
அைணந்தவர் தமக்குத் தண்ண ள் ெகாழித் ப்
பிறவிேதா றாங்கவ ாீட் ந்
தணந் றா விைனேவ ரகழ்ந் ேபாின்பச் சலதியி
ன த் ம் வான்க ைண
மணந்தேகா டீசவயங் ெகாளித்தலத் மன்னிய
சிேரட்டேன ெயன ம்.
[ ளவந ந் ெதாைட மார்பன் –
ெமாழிந்
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ளசிமாைலயணிந்த மார்பனாகிய தி மால். பின்

ஏவல் ேகட்ப- வழி ெமாழிந் , ஏவிய ெதாழில்கைளச் ெசய்ய. அைணந்தவர்-

வழிபட் ச் சார்ந்தவர். பிறவிேதா ம் ஆங்கவர் ஈட் ம் விைன, தணந் றாவிைன
எனக் கூட் க. விைன நீக்கற்கு எ க்கும் பிறவிேய விைன ஈட்டற்கும் ஏ வாக
நிற்ற னால் பிறவிேதா ம் ஆங்கவர் ஈட் ம் விைன என்றார். விைன
அ பவித்தன்றித் தீறாமல் ெதாடர்த னால் தணந் றாவிைன என்றார்.
இைறவ ைடய க ைண தணந் றா விைனயிைன ேவெரா கைளந் ேபாின்பக்
கட ல் அ த் ம். அத்தைகய க ைண மணக்கும் ேகாடீசம்]
அஞ்சிைற யமிழ்தத் தீஞ்சுைவப் பாட ல பத
நீலெமாட் டவிழ்க்கும்
ைபஞ்சுைன குைடந் மர ாி
த் ப் பளிக்குெவண்
ணீ ெமய் திமிர்ந்
ஞ்ச
யிர்ப் ங் கடந்தேப ாின்பத் ைறப
னிவரர் வாழ்க்ைக
ெயஞ்சுறாப் ட்ப கிாிெந வைரப்பி ந்திர
நாதேன ெயன் ம்.
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[அஞ்சிைற- அம் சிைற- அழகிய சிறகு. அ பதம்- ஆ கால்கைள உைடய வண் .
வண் கள் நீலமலாிைன ெமாய்க்கும்ேபா எ ம் ஓைச தீஞ்சுவப் பாடல் ேபால
ஒ த்த னால், ‘தீஞ்சுைவப் பாடல் அ பதம்’ என்றார். ெமாய்த்த னால் நீலம்
ெமாட்டவிழ்கின்ற .

னிவர்கள் வி ய ல் பஞ்சுைன குைடந்

நீரா , மர ாி

உ த் , ெவண்ணீ உடன்
ம் சி, நிைனப் ம் மறப் ம் அற்ற ேபாினப்
நிைலயிேல உைறகிறார்கள். இ இவர்க ைடய வாழ்க்ைகநிைல. னிவரர்களின்
இத்தைகய குைறவில்லாத வாழ்க்ைகைய உைடய
ட்பகிாி]
திண்ணிய வண்ட கட்
க் கிவ ந் தி த்தகு
மால்ெபன நிவந்த
ெவண்ணிலா வைர ம் உரஞ்ெசா தழங்கி யீண் ய

26
கண் ரந் குக்குந்
தண்ணிய தரளக் குைவெயாளி கஞற்றத் தவளமால்
வைரெயனத் தயங்கும்
ண்ணியம் ெபா ந்த கந்தமா தனநற் ெபா ப்பினிற்
ர்ப் வ ெனன ம்.
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[திண்ணிய- நிைலயான, உ தியான firmness, stability. அண்ட க - ஆகாயத்தின்
உச்சி. இவ ம்- ேமேல ம். மால் - கண்ேணணி. என- என் க
ம்ப யாக. நிவந்தஉயர்ந்த. வைர- ங்கில் ெவண்ணிலா வைர ம் உரஞ்சு ஒ - ெவண்ணில ம்
க

ங்கி ம் உராய்வதினால் எ ம் ஒ . ஈண் ய –ெந ங்கிய . கண்- க க்கள்.
க்கள் திறந்
த் க்கைள உகுக்கும். உரா ம் ஒ
ம் க க்கள் திறந்
த் க்கள் ெசாாிவ அ ைக ஒ
டன் கண்ணீர் ெசாாிவ ேபால. உதிர்ந்த
த் க்களால் கந்தமாதனம் ெவண்ணிறமாக, ண்ணியம் திரண்டேத ேபா
ண்ணியம் ெவண்ணிறம்.]

க்கும்.

ெகாந்ெதாளி மணி ந் தமனியத் திர ங் ேகாழைரச்
சந்தனக் குற ங்
கந்தமிக் குயிர்க்குங் காழகிற் ணி ங் ைகயாிக்
ெகாண்
ழ வி
ைமந் ைடத் திைசெயண் காிக ந க்கு மண் ேப
ேராைதயி ெனா கு
மந்தர நிவந்த ஏம கூடத்தி னமர்வி பாக்கேன
ெயன ம்.
[ெகாந்

ஒளி-
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கிய ஒளி raging brightness.

கிய ஒளி சும்

மணிகள்,ெபாற்றிரள்கள், சந்தனகட்ைடத் ண் கள், மணமிக்க வயிர ள்ள
அகிற் ண்டங்கள் ஆகியவற்ைறத் திைரக் கரங்களால் அாித் க் ெகாண்

கின்ற

அ வி, எட் த் திக்குக்கைள ம் தாங்கும் வ ைம ைடய யாைனக ம்
அஞ்சும்ப யான ேபெரா யி டன் ஒ கும் மைலகள் உயர்ந்த ஏமகூடம்]
அட்ெடாளிப் பவளப் பரைவநீர்ப் ணாி யக கீண்
ெட ங்கனற் சுட ம்
வட்டெவண் மதி ந் தாரைகக் கண ம் வான்ெநறி
வந் தன் ன யின்
ட்டேமக் ெக ந் ைவயக ன்
னி யர்ப்
ப த்தி மாக்கும்
மட் மிழ் ேசாைல ம ங்கு கால்வைளந்த விந்தத்தின்
வாராக ெனன ம்
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[ெசம்பவளங்கள் ெசவ்ெவாளி பரப் ம் கட ன் வயிற்ைறக்கிழித் பவளெவா ைய
ெவன் எ கின்ற தீப்ேபாலச் சுட ம்சூாிய ம் வட்டமான ெவண்ணிற ஒளி பரப் ம்
சந்திர ம் விண்மீன்க ம் ஆகாயத்தின் வழிேய வந் தன் அ யில் ட்ட

27
ேமெல ந் யர்ந் ைவயகம் ன் க்கும் ெவ ப்ேபத்தித் யர்ப்ப த் ம் விந்தியம்.
அட்ட- ெவன்ற. னிதல்- ச த்தல் ைவயகம் ன் - விண் லகம் மண் லகம்
கீ லகம்]
சுண்ண

மல ந் ைறெதா ெமா ங்கத்
ெமனப் பாய்ந் நீ ரா
விண்ணவர் சிகர மாளிைகக் கிறக்கும்
விளங்கிைழ மாதரார் பின்ைறத்
தண்ண ங் கயத்தி ேலாதிம மவர்தந் தாட்சிலம்
ெபா கவர்ந் ேதகுங்
கண்ணகன் ச ராட் ரக்கவின் நகாிற் ேசாம
நாதப்பிரா ெனன ம்.

79

[சுண்ணம்- நீரா ங்கால் மகளிர் சும் வாசைனப் ெபா . மலர்- மகளிர் கூந்த ல்
அணிஅணிந்தி ந்த . சுண்ண ம் மல ம் ைறகளில் ஒ ங்கத்
ம் என்ற
ஒ
டன் நீாில் பாய்ந் நீரா , நீர்த் ளிகைள விண்ணவ ைடய மாளிைககளில்
ெதறிக்கும் இைழ அணிந்த மகளிாின் பாதச் சிலம்ெபா யில் மயங்கி குளிர்ந்த
கயத்தி
ந்த அன்னங்கள் அவர் பின்ேனகும்.]
ேவைளயாட் ப க்கும் ேபெரழி
வ ெமல் யன்
மாதரார் ெதா த்த
பாைளவாய் க கி ென மடற் பசும்ெபா
சைலப்
பட்டம்நின் ெற ந்த
வாைளமீ ைதந் பாிந்
ழ் ழ்க்கும் வார்ெபாழில்
படர்ந் வா னகத் த்
ேதைளமீப் பாிக்குஞ் சிறப் வாய் சித்தர் காப்பிற்
சித்ேதச ெனன ம்.
[ஆட்ப க்கும்- ஏவலனாகக்ெகாள்
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ம். பட்டம்- நீர்நிைல. வானகத் த் ேதள்-

வி ச்சிக ராசி மன்மத ேவைள ம் ஏவல் ெகாள் ம் ேபரழகு வாய்ந்த ெமல் யலார்,
ெந ய பாைளவாய்க் க கில் கட் ய ஊசைல நீர்நிைலயி
ந்
ள்ளி ெய ம்
வாைளமீன் உைதந் பாைளையத் தாக்கி ழ்த்தி வானகத் இ க்கும் ேதைள
(வி ச்சிக ராசி)ஓடச் ெசய் ம். பாிப்ப- ஓடச்ெசய்ய ]
கறங்குெவண் ைரகள் பிைணந் ராய்த் தவ ங்
க ங்கடன் ம ங்கு த் தகன்ற
வறங்குலாம் வியி னி ட்பைக ெயா க்கி
யலங்ெகாளிக் கற்ைறகால் பரப்ப
நிறங்கிளர் பாிதி வட்ட மமிழ்த நிலாமதிக்
கட
ம்
பிறங்கு மாகாயப் ெப நில வைரப்பில் தாரகா
ங்கேம ெயன ம்.
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28
[ெவண்ைமயான அைலகள் ஒன்ேறாெடான்

பிைணந்

உராய்ந்

தவழ்ந்

ஒ க்கின்ற க நிறக் கடலாகிய ஆைடையத் தன் அகன்றம ங்கில் உ த் , அறங்கள்
குல ம் வியின் இ ட்பைகைய நீக்கி ஒளியிைனப் பரப் ம் சூாிய மண்டல ம்
நிலாமண்டல ம் உ க்கூட்ட ம் விளங்கும் மாகாயப் ெப நிலவைரப் ]
பப்பிதழ்க் கமலப் ெபாகுட் ள் ற்றி ந்
பார் த லெகலாந் ேதாற் ந்
ப்பமர் கட ள் ெதா கடற் பாயற் ழாய்த்ெதாைடச்
ெசம்மேல தலாஞ்
ெசப்ப ந் திறலார்க் கல்ல பிறராற் ெசலப்படா
தாகிெயஞ் ஞான் ம்
ஒப்ப வளத்தா ேனாங்கு பாதாளத் தாடேக
சப்பர ெனன ம்.
[ பப் ~பம் - ெசறிந்த.

82
ப் - வ ைம.கமலப் ெபாகுட் ள்

ற்ற்றி ந்

பார் தல்

உலெகலாம் பைடப்பவன் பிரமன்; வ ைம வாய்ந்த சகரன் ேதாண் ய கடைலப்
பாயலாகக் ெகாண் அறி யில் ெகாள்ெசம்மல் தி மால்
இவர்ேபான்ேறா க்ேகயன்றி ஏைனேயார் எலவாிதாகிய ஒப்ப வளத்த . ]
தண் ளி ந ந்ேதன் ெவள்ளநீர் ப ந் தமனியந்
தகர்த்ெதன மிளி ம்
ண் கட் கலைவ திமிர்ந் ெமல் த ண் கர்ந் தம்
ேபட்ெடா ங் களித் க்
கண்ெடன ம ர வின்னிைச மிழற்றிக் க மலர்ச்
ேசக்ைகக ேடா ம்
வண் கண் ப க்கும் வளம்ெபாழில் தீர்க்கா
ராமத் ப் பீேமச ெனன ம்.
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[தமனியம் ெபான்,. கண் - கற்கண் . வண் களின் ெசயல் கூறப்பட்ட .

ளிக்கும்

ந ந்ேதனாகிய ெவள்ள நீாில் ப ந் , ெபாற்சுண்ணெமன மிளி ம் ண் களாகிய
மகரந்தக்கலைவ தமேமல் திமிர்ந் ம் தம் ெபைடயின் ெமல் தைழ கர்ந் களித் ம்
கற்கண்ெடன இன்னிைச மிழற்ாி ம் மணம்கம ம் மலர்ச் ேசக்ைககள் ேதா ம்
கண்ப க்கும் வண் கள் ]
க மலப் பைகஞன் வியங்ெகா மாட் க்
க விைனத் தர்க ளைலப்ப
ெவ வி ள் ைடந் ெச
டல் நிகள
வி த்ெதாடக் குழந் ேசா காந்
கு மலர்ப் பைடயான் ெகா த் ெவங்காமத்
தழற்குளி யாத சீர யார்
ம விேயத் ெத க்கு நிரந்தர வைரப்பின்

29
மன்னிய சீதள ெனன ம்.
[மலமாகிய பைகவன் விைனயாகிய ஏவலைரக் ெகாண்
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வ த்த உடலாகிய விலங்

கிற் கிடந் , மன்மதன் வளர்க்கின்ற காம்ெந ப்பில் வி ந்
ன்
தைலத் தவிர்த்த
ெமய்ய யார்கள் தங்கி வழிப ம் நிரந்தரம். க மலம்- பிைறவிக்கு ஏ வாகிய க வில்
ப வதற்குக் காரணமாகிய மலம். வியங்ெகாளல்- ஏவல்ெகாள் தல். ெச
டல்- ர்
ேபால ஒன்றி
ந் ஒன்றாகப் பலவாகப் பட ம் உடல். நிகளம்- விலங்கு. ேசாகாந் ன்ப ற் . கு மலர்- நிற ள்ள மலர்கள். மலர்ப்பைடயாந் மலரம் கல் சும்
மன்மதன். அ யார்கள் மன்மதன் வி ம்பைடக்குத் ேதாற்பதிலார்.]
ேமகம்வந் றங்கும் விாிதைலப் பாைள விைரகுலாய்
நித்தில குக்கும்
கெமன் ெபா ம்பர்ச் சூழ ன் மைறயிற் ல் ய
இளிெமாழி மடவார்
பாக ெச க்கிற் களிறனார் வர பார்த்ெதா
சிைறத்தனி நிற்கும்
மாகர்ேபாற் றிைசக்குஞ் சாகள வைரப்பின்
வளர்கபர்த் தீசேன ெயன ம்.
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[மைறயிற் ல் ய- களவில் ணர்ந்த. இளி ெமாழி மடவார்- இளி என்
பண்ேபான்ற இனிய ெமாழி ேபசும் மகளிர். பாகன் – பாங்கன். களி
தைலவ க்குப்பாகன் ேபான்ற பாங்கன்.]

ம்

ேபான்ற

காந் ெபான் றகர்த்த பராகேமற் சிதர்ந்த காட்சியிற்
றைலப் த் தலர்ந்த
ஏந்திள ைலயார் கந் கம் ைடக்கும் ஏர்குலாம்
ஆட் ைன ேநாக்கிப்
ந் ணர்ப் ெபா ம்பர் மந்தி ம் நரந்தப்
க்கனிப்
பந்த த் தா ந்
ேதந்தவழ் இடபவைரப் ெப ந்த பிரகாசித்தல்லத்தில்
தி சிேய சப்பிரா ெனன ம்.
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[ காந் ெபான் – பிரகாசிக்கும் to shine, giveout luster, emit rays. தகர்த்த- இ த்த.
பராகம்- ெபா . கந் கம்- பந் . நரந்தம்- நாரத்ைத .தங்கத்ைதப்ெபா ெசய்
விய
ேபால மலர்த் கள் படர்ந் கிடக்கும் இடத்தில் மகளிர் பந்திைனப் ைடத் ஆ ம்
அழகிய விைளயாட் ைனக் கண்ட ஞ்ேசாைலயில் உள்ள ெபண்குரங்குக ம்
நரந்தப்
க் கனிையப் பறித் ப் பந்தா ம் ேதன் தவழ் இடபவைர ]
குைர னற் றரங்கங் கு உமணி ெகாழித் க் குளிர்மல ரைலக்குநீ ளிலஞ்சிக்
கைரயகங் கவின்ற இணர்ப்பசுங் காஞ்சிக் க மலர் க ங்குயில் குைடயத்
தைர கு நீலச் ெச ந் க ளர்கால் தகர்ப்பமீப் ெபாங்கிெயண் ைச ம்
விைரகமழ்ந் ெதாளி ஞ் சுசீந்திர வைரப்பின்

30
விசுவசாக் கியப்பிரா ெனன ம்.
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[குைர னல்- ஒ க்கின்ற நீர். தரங்கம்- அைல.கு உமனி- நிற ைடய மணிகள்.
இலஞ்சி - தடாகம். ஒ
டன் எ கின்ற அைலகள் மணிகைளக் ெகாழித் குளிர்ந்த
மலர்கைள அைலக்கும் நீ ைட இலஞ்சி. அதன் கைரப் பரப்பில் அழகிய
மலர்க்ெகாத் க்கள் நிைறந்த காஞ்சி மரங்கள். அந்த்க்காஞ்சியின் நறிய மலர்கைளக்
குயில்கள் ேகாதிக் குைடய உதிர்ந்த ெசந்நிற மகரந்தத் கள்கள் காற்
ச அந்தத்
கள்கள் எங்கும் பரவி ந மணம் கமழ்ந்ெதாளி ம் சுசீந்திரம்]
அஞ்சன வைரகள் தைளத்ெதனக் கூடத் த ந்ெதாடர்த்
ெதாடக்கிய ேவகக்
குஞ்சர ழக்குக் ெகதிெரதிர் மற க் ெகா நிைர
மாடேமற் றவ ம்
மஞ்சின ழக்கும் அணிெந
தி வயின்வயின்
மணி ழா ரப்பப்
பஞ்சின்ெமல் ல யார் நாடகங் குயிற் ம்
ப ைகயிற் பரேமச ெனன ம்.
[காியமைலகைள விலங்கிட் க் கட்
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ைவத்த

ேபான்

கட் த் தறியில் கட் த்

தறியில் பிைணத் ள்ள யானகளின் பிளிறல் ழக்கும், அவற்றிற்ெகதிராக, உயர்
மாடங்களின் ேமலைச ம் ெகா க ன் ேமல் உராய்ந் உடற் ம் ேமக ழக்கும்
அழகிய ெத வில் அங்கங்கு ஒ க்கும் ழெவா க்ேகற்பப் பஞ்சின்ெமல்ல யார்
நாட் யமா ம் ப ைக]
நற ெகாப்
இற ெகாப்
ற ெகாப்
உற ெகாப்

ளிக்குந் தாளதா மைரயின் நாறிதழ் கிழிதர க ம்
ளிக்குந் தீர்த்தநீ ரா யிலங்குெவண் ணீ ெமய் ேதாய்ந்
ளிக்கும் மனங்ெகாளா அன்பிற் ன்னிேயத் ெத க்குமா தவத்ேதார்
ளிக்கு ெமாண்ைமசால் ககுவாச்

சிரமத்திற் ககுேவச ெனன ம்.
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[நற - ேதன். தாளதாமைர- தண் ன்ேமல் த்த தாமைர. இற - இறால் மீன்.
தாமைர மலாின் இதழ்கள்கிழி மா உக ம் இறால். ெகாப் ளிக்கும்ள்ளிவிைளயா ம். ற ெகாப்ப க்கும்- ற நிைல ெமய்ப்படத் ேதான் ம்.
உற ெகாப்பளிக்கும்- உற நிைல ெவளிப்பட் நிற்கும்]
ண்டவான் மதியிற் சுடர்ந்த வா தலார் வன்றினர்
ெகா நைனச் ேசாைல
வண்டலாட் டயர்ந்த வயின்வயி னவர்த மணி ைலச்
சாந்த ந் ெதா
ங்
ெகாண்டேனர் கூந்தற் ெறாடைல ங் கிடந் கு கிய
விைளஞைரத் தணத்தல்
கண் டா வியப்பிற் கவின்றசீ கண் தனிற்சிவ
சங்கர ெனன ம்.
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31
[ ண்ட வான் மதி- பிைற. ெகா நைன- இளந்தளிர். வண்டல்- மகளிர்
விைளயாட் . பிைறச் சந்திரன் ேபாலப் பிரகாசமான ெநற்றிைய உைடய மகளிர்
இளந்தளிர் த்த ேசாைலயில் கூ விைளயாட்டயர்ந்தனர். அவர்க ைடய அழகிய
ைலேமல் அணிந்த சாந் ம் வைளக ம் கார்ேமகம் ேபான்ற கூந்தல்ேமல் அணிந்த
மாைல ம் அவர்கைளெந ங்கிய இைளஞைர பிாியாமல் பிைணத்த வியப்பின்
கவின்ற சீகண் ]
சங்கின யிர்த்த நித்திலம் வரன்றித் தமனியங்
ெகாழித் வார்ந் ெதா கி
ெகாங்கலர்ப் ெபா ம்பர்ச் சுண்ண ந் தளி ங்
குலாய்த் ைற ெதா ெமழில் கஞற் ம்
ெபாங்குெவண் டரங்க க யா ற க்கட் ேபார்ப்ப
நீண்
க் கண்வான் ெச நீர்க்
கங்ைகேபார்த் ெதாளிர்ெதன் கயிைலமால்
வைரயிற் காளத்தி நாதேன ெயன ம்.
[சங்கினம் உயிர்த்த

த் க்கள், ெபான்

த யனாற்ைறக் ெகாழித்
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வார்ந்ெதா கி,

ேசாைலகளி
ந் மண ள்ள மகரந்தத் கள் தளிர் ஆகியவற் டன் கலந் , நீரா ம்
ைறெதா ம் அழகிைனச் ெசய் ெபாங்கும் ெவள் அைலக ைடய
ெபான் க யா ெதன்கயிைல- தி க்காளத்தி ெபான் க ய காளத்திமைலயின்
அ வாரத்தில் பாய்கிற . சிகரம் கங்ைக ேபார்த் கயிைல சிவேன என
விளங்குகிற ].
குளிர் னற் சா ப் பசும்பயிர்க் கிைளத்த ெகா ங்கைள
கட்பவந் தைண ம்
இளிந ங் கிளவி ழத்தியர் வாக்கு மிளநறாத்
ேதறல்வாய் ம த்த
களமர் களவேரா டளவளாய்ப் ெபா ம்பர்க் க நிழற்
பயின் பண் பயிற் ம்
வளவய
த் வயங்குபா சூாின் வாசி
ங்கப்பிரா ெனன ம்.
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[கைள கட்ப- கைள பறிப்ப். வந் அைண ம்- வந் கூ ம். உழத்தியர்- ம தநில
மகளிர். இளிந ங்கிளவி- இளி எ ம் பண்ணிைனப் ேபான் இனிைமயான ேபச்சு.
வாக்கும்- அளிக்கும். நறா- கள். களமர்- உழவர். நறா வாய் ம த்த களமர் பிற
கலமேரா கூ ெபா ம்பாின் க நிழற்க்கீழ் பண்பயிற் ம் வளவயல்கைள உ த்த
பாசூர்.]
உ வணி கு மிப் ெப வைரக் காிகள் ஒ ெக
ந ம் னற் பழன
ெந வயற் க ப்பங் காடழித் த ந்தி நிைறமலர்ப்
ந்தட ழக்கித்

32
ெதா கடன் கந்த க
கில் தவ ந்
ைடக்
கானகத் றங்கும்
வ வ தவத்ேதார் வ த் சீ ராலங் காட் னில்
வேடச்சுர ெனன ம்.
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{விண்மீன்கைளத் தன் சிகரத்தில் அணிந் ள்ள ெபாிய மைலகளில் வா ம்
யாைனகள் இனிய னல் பா ம் பழனங்களில் கா ேபால் வளர்ந் ள்ள க ம் கைள
அழித் அ ந்தி மலர்கள் நிைறந்த ந்தடங்கங்கைள உழக்கி கடல்நீைர கந் ண்
வந்த கார்ேமகங்கள் தவ ம்
ைடக் கானகத்தில் உறங்கும். அத்தைகய
குற்றமற்றதவத்ேதார் வ த் ம் ெப ைம ைடய ஆலங்கா .

- அடர்ந்த dense]

காந்தளஞ் சிலம்பிற் சாிக்கு மால்யாைன கதிர்மணிக்
ேகா ெகாண் ெடறிந்
ேதந் ணர்த் த க்கண் மலர்மணி கனகத்திரள்சுழித்
ந்திவார் கைரகள்
தாந்திைரக் குலத்தா
த்திைரத் ெதா குந்
தடம் னற் பா யின் ம ங்கு
வாய்ந்தசீர் விாிஞ்ைச மாநகர் வைரப்பின்
மார்க்கச காயேன ெயன ம்.
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[பா யாற்றின் ெவள்ளப் ெப க்ைக உணர்த்திய . காந்தள் மல ம் மைலகளில்
சஞ்சாிக்கும் ெபாிய யாைனகளின் ெகாம் கைளத் தன் அைலக்கரங்களால் ெகாண்
எறிந் ேதன்கம ம் மரங்கள் மணிகள் ெபான் ஆகியவற்ைறச் சுழித் உந்தி நீண்ட
கைரகைள இ த் ஒ கும் ெப ெவள்ளம் பா ம் பா .}
ந ந்தைழ
க்ைக நிதம்ப மால்யாைன நைகம ப்
பீர்ந்தேகாற் ெறா க்ைக
மறந்தைழ பைடக்கட் ெகா ச்சிய ாிளைம மகளிர்க
ணங்குவா லைறக்கண்
நிறந்தைழ திைனகள் ெகாறிப்ப ன் வி ெந ஞ்சிைற
மஞ்ைஞைபங் கிளிகள்
றந்த நீர்ைம பிறங்கிய ர்வா சலத்தின்மா
சம் ேவ ெயன ம்.
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[நறிய தைழ ஆைடைய உ த்த நிதம்பத்ைத ம், ெபாிய யாைனயின் ெவள்ளிய
தந்தத்ைத ஈர்ந் ச் ெசய்த வைளகள் அணிந்த ைகயிைன ம் ெகா ைம தைழத்த
ேவற்பைட ேபான்ற கண்ணிைன ம் உைடய ெகா ச்சியர்கள் இள மகளிர்
பைறகளின்ேமல் காயப்ேபா ள்ள திைனகைளக் ெகாத்திக் ெகாறிப்ப ேதாைக ம்
நீண்ட சிறகுக ம் உைடய மயில்க டன் கிளிகள் பா ம் றநீர்ைமப் பண் பிறங்கிய
(விளங்கிய) ர்வாசலம் உணங்க- காய. வால் அைற- ய அல்ல ெவண்பாைற.
றந்த நீர்ைம- ற நீர்ைம. ஒ வைகப் பண்.]
ைடபயில் கயவாய்க் கூ கிர்த் தடந்தாள்

33
ெமாய்ெய ழ்க் ெகா வாிப்
ம்
மைடதிறந் ெதா குங் க ழி ம் மதத்
மணிப்ெபா ப் ெபா த்த மற
யிைடதரா டற் ம் ஞாட்பிைடக் கிடந்த
ெவாிமணி தகர்ந்த ண் ெபா ேபாய்த்
தைடயவிண் கதிர்க்குந் தி க்க க் குன்றிற்
சந்திர ேசகர ெனன ம்.
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[ ைட-தீ நாற்றம் stench of putrid flesh. கயவாய்- ெபாிய வாய். கூர் உகிர்கூர்ைமயான நகங்கள். தடந்தாள்- வ ய கால்கள். ெமாய் எ ழ் – மிக்க உடல் வ ைம.
க ழி- நீர்த்தாைர. ஒ த்தல்- களி . மற - பைகெகாண் . இைடதரா உடற் ம்இைடவிடா ேபாாி ம். ஞாட்ப் - ேபார்க்களம். சண்ைடயிட் . வ ய
ம்
களி ம் இைடவிடா ேபாாி ம் களஹ்திற்கிடக்கம் மணிகெளல்லாம்
ெபா ப்ெபா யாய்த் ளாகி வானிற்படர்ந் ஒளி சும்.]
ேமாழலங் க மாக் கு
ெமாய்க் கிைடயா ள மாத்
திரள்க ெமதிர்ந்
ேகழலர்ப் ெபா ம்பர்ச் சினந்தம டற்றக் கிளர்ந்தேப
ேராைதைய ெவாீஇயச்
சூழ
றங்குந் தி குேகாட் ரைலத் ெதா திமிக்
கிாியல்ேபா ெயாளிக்கும்
ஏழலங் குலகம் மிைறஞ்சணா மைலயி னத்திகி
ாீசேன ெயன ம்.
[ேமாழல்- பன்றி. க

மா- காிய விலங்கு. ெமாய்- வ் ைம,
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ரண் strength, prows.

ள - ள்ளம்பன்றி.ேகழ்- நிறம். Bright hue. இரைல- மான். காிய விலங்காகிய
காட் ப் பன்றி ம் வ ைமக்குத் ேதாற்காத ல்லம் பன்றி ம் நிற டல் மலர்ந்த
ஞ்ேசாைலயில் சினந் ேபாாிட அந்தப் ேபாிய ஓைசையக் ேகட் அஞ்சிய திாிந்த
ெகாம் ைடய மான் கூட்டம் ஓ ப்ேபாய் ஒளிக்கும். ஏ லக ம் வந் வணங்கும்
அண்ணாமைல]
சூழித்ேதாற் குல ங் க னவாம் பாி ந் ண் வந்
தைரயர்கள் ெநாிய
ழித்ேதந் ெதாைட ங் கனக மணி
வ
மணிந் வா னளக்கும்
ஆழித்ேத
மகன்மணி தி யகெமலாம்
அலங்குெவண் ணீற் ப்
ழித்ேதா ள யார் ேபாற் ம் ஆ ாிற் ற்றில்நந்
தீசேன ெயன ம்.
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[சூழி- கபடாம். ேதால்- யாைன. க னம்- க வாளம் horse’sbridle. அைரயர்கள்அரசர்கள். ஆழித் ேதர்- தி வா ர்ப் ெபாியேதர்.அரசர்கள் ெந க்கிவர ஆழித்ேதர்

34
ஓ ம் அகன்ற ெத ெவல்லாம்தி நீறணிந்த அ யார்கள் நிைறந்
தி வா ர்]

வழிப ம்

அள்ளிதழ்க் கமலம் த்தரக் ெகறிந்த வகவிதழ்க்
கு தம்வாய் ெநகிழ்ந்
வள்ைளகள் படர்ந் கய னம் பிறழ்ந் வாைளமீன்
றாவி த் தலங்கித்
ெதள்ளிைசச் சு ம்பர் உளர்ந் ேநாக் குநர்தஞ் சிந்ைதையக்
கவர்ந் ெகாள் கயங்கள்
நள் ெவண் காட் நகர்வயிற் பத்திப் பிாிய
நற்ெப ந்தைக ெயன ம்.
[அள் இதழ்- ெசறிந்த இதழ். கமலம்- தாமைர;
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கத் க்கு உவைம. அரக்கு- சிவப் ,

சாதி ங்கம். சிவப் நிறத்தில் சாதி ங்கத்ைத ெவன்ற கு தம் ; வாய் இத க்கு
உவைம. வள்ைள- வள்ைளப்
க்கிற்கு உவைம. கயல், வாைள- கண் பிறழ்த க்கும்
நீட்டத்திற்கும் உவைம. த் நைகக்கு உவைம. இவற்ைற உைடய கயங்கள்
(தடாகங்கள்) ேநாக்குேவாாின் சிந்ைதையக் கவர்ந் காத யைர நிைன ட் ம்
ெவண்கா ]
ெகாந்ெதாளித் தரளக் கு உமணி யிைமக்குங் ெகாழிதிைரக்
கடன் கட் ெடாளி ஞ்
ெசந் வர்க் ெகா கள் ேவட்டவர் எளிதிற் கவர்தரச்
ேசணிவந் ேதாங்கும்
கந்தமா தனத் க் கவிழ்சிைனக் ேகாட் க் காழகிற்
ற த்ெதா ம் பட ஞ்
சுந்தரம் ெபா ந்த ேச வில் இராேமச் சுரத்தனிச்
ெசம்மேல ெயன ம்.
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[ெகாந் - ெகாத் . தரளம் – த் . கு உ- நிறம், ஒளி. இைமக்கும்- ஒளிவி ம்.
ெகாழி திைர- ெகாழிக்கின்ற அைல தரளங்கைள ம் மணிகைள க் ெகாழிக்கும்
அைலகள் . கடல் க - கட ன் ேமற் றம். ெசந் வர்க் ெகா கள்- பவளக் ெகா கள்.
ேவட்டவர்- வி ம்பியவர். கவர் தர- அள்ளிக் ெகாள. ேசண் நிவந் ஓங்கும்
கந்தமாதனம் - மிக ம் உயர்ந் விளங்கும் கந்தமாதனம். கந்தமாதனம் ஒ குன் .
கட
ட் கிடக்கும் விைலேயறிய த் மணி பவளங்கைளக் கட ன்ேமற்பரப்பில்
எ த் வந் ெகாழிக்கும் அைலகள். அைவ கந்தமாதனத்தில் உள்ள வயிரம் வாய்ந்த
அகில் மரங்களின் தாழ்ந்த கிைளகளில் வி ம்பிேயார் ைகக் ெகாள் ம்ப யாகக்
கிடக்கும். அதைகய அழகு ெபா ந்திய இராேமச்சுரம்]
அழி னற் ணாி குைறயவாய் ம த் ண் டார்த்ெதாளி
விறப்பமின் கான்
ெபாழிமைழத் ளி ம் ாி
க் குைடந்த ஞ்சிைன
மலர்த்திர குக்குங்

35
கழிம த் ளி ம் ேவற் ைம ெதாியாக் கா விண்
ணிவந் பல் வள ங்
த விய வ
ெர ந்தி ப் பதியிற் சம் நாதப்
பிரா ெனன ம்.
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[அழி னல்- மிக்க நீர். ணர்- கடல். ஒளி விறப்ப- ஒளி மிக. கடல் நீைர வாய்ம த்
உண் இ ஒ த் மின்னல் மிக ஒளி சப் ெபாழி ம் மைழத் ளிக்கும் மரக்
கிைளகளில் கட் ைடந்த க்கள் உகுக்கும் ேதன் ளிக்கும் ேவற் ைம ெதாியா
விண் ற உயர்ந்த மலர்ச்ேசாைலக ம் பல வளன்க ம் த விய வ
ர்.].
ஏதமல் கி ள் ற் றிாித்
ட்
த் ம் இ விைன
ெயாப் வாய் ப வம்
ேமதக ெவ த்த மாதவத் திறத்ேதார் விைரமலர்க்
க ங்குழற் ெசவ்வாய்ப்
ேபாதன ெந ங்கண் மைனவிெபான் னில ம் ெபா க்ெகன
வகத்தினிற் றந்
காத னிைறஞ்சும் வியாக்கிர வனத்திற் க ைணெசய்
பர்க்கேன ெயன ம்.
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[ஏதம் மல்கு இ ள்- ஏதம்- குற்றம், தீங்கு. மல்கு- மல்கிய நிைறந்த இ ள்
ஆணவமலம். ற்றிாித் - ற் ம் இாித் - ற்றி ம் ஓட் . ட்
த் ம்த்தியாகிய ட் ல் இ த் ம். இ விைன ஒப் வாய் ப வம்- இ விைனப்
பயைன ம் ஒப்ப ேநாக்கும் பக்கவம் வந் வாய்க்கும் ப வம்.இ விைன ஒப் விைனயின் பயனாய் வ ம் இன்ப ன்பங்கைள ஒப்ப ேநாக்கும் நிைல. அத்ைதைகய
ப வம் ேமதக வாய்க்கப் ெபற்ற மாதவம் உைடேயார்மைனவிெசல்வம் த ய
பற் க்கைள விைரவில் றந் பக்திெயா இைறஞ்சும் வியாக்கிர வனம்.
விைரமலர்க் க ங்குழல் ேபாதன ெந ங்கண் மைனவி- இத்தைகய அழகு வாய்ந்த
மைனவிையப் பிாிதல் அ ைம. ெபா க்ெகன- விைர க் குறிப் ]
ேதம்

ண் ம ங்குல் சிதராி ெந ங்கட் திதைலெவம்
ைலமட மாதர்
ஓம்பிய கலவிப் ச ற் ேகாைவ ெயாளிவடங்
கண்பாிந் க்க
ேதாம்பாிந் யர்ந்த பல்வைக மணி ஞ் சுடர்ந் வா
ெவன ம ளப்
ம்பசுங் கிரண மாடேமாங் காதி ாிவயிற்
சிவபிரா ெனன ம்.
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[ ேதம் - ெம ந்த. ேதம்
ண் ம ங்குல்- மிக ம் ண்ணிய இைட. சிதர் அாி –
சிவந்த வாிகள். திதைல- அழகிய ேதமல். ேதாம் பாிந் - குற்றம் நீங்கி. கலவிப் ச ல்
ேகாைவ அற்
ழ்ந்த பல்வைக மணி ம் வானில் உள்ள விண்மீன்கெளன
ம
மா வா யர் மாடங்களில் சிதறி ஒளி ம் ஆதி ாி]

36
சங்கின ழங்கும் ெபாய்ைகயம் ன ல் தளிர்க்ைகயிற்
சங்கின ழங்கப்
ெபாங்காி விழியா ராட ெம ந்த ந்திைர
யாங்கவ குத்த
குங்குமச் ேச மான்மதச் சாந் ங் குப்ைபயாய்த்
கள்ப ந் ைறகள்
மங்கலம் ெபா யக் க உந்தி ப் பவள வனத்திற்
ேசாமேன ெயன ம்.
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[சங்குக் கூட்டம் ழங்கும் ெபாய்ைக. அதில் தளிர்க் ைகயில் அணிந் ள்ள சங்கு
வைளயல் உராய்ந் ஒ க்க நீரா ம் ெபண்கள். நீரா ம்ேபா உகுத்த
குங்குமச்ேச ம் மான்மதச் சாந் ம் குப்ைபயாய்க் கிடக்கும் ைறகள். ெபாங்காிவிழிெசவ்வாி படர்ந்த விழிகள். ]
இளவனத் ெதா தி யிற ேதர்ந் த ந் மீர்ம் னற்
ெச ம்பைண ேதா ம்
களமர்கள் விைளக்கும் பசும்பயிர்க் கிைளத்த க மலர்க்
ெகா ங்கைள
ம்
உளர்சு ம் ேபாதி ழத்தியர் கைளந்தங் ேகாச்சிய
குப்ைபநீண் மைலயின்
வளர்தி மல்ல நகர்வயிற் ேசாம டண
வள்ளேல ெயன ம்.
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[இள அனத் ெதாகுதி- இளைமயான அன்னப்பறைவகளின் கூட்டம். இற - இறால்
மீன்கள். ஈர்ம் னல்- குளிர்ச்சியான நீர். ெச ம்பைண- ெச ைமயான
வயல்கள்.களமர்- உழவர்கள். பசும்பயிர்க் கிைளத்த- பசும்பயிர்களின் இைடேய
கிைளத்
ைளத்த. க - மணம். க மலர்க் ெகா ங்கைள- மணம் நா ம் மலர்கைளப்
த்த கைளச்ெச கள். சு ம் - வண் னம். உழத்தியர். உழத்தியர் கைளந்த கைளகளில்
த்த மலர்கைளல் வண் னங்கள் உழக்கும். மலர்க்குப்ைப உயர்ந்த மைலையப் ேபால
இ க்கும். நீர்வளம் உணர்த்திய ]
மாைழவாண் கத் மடநலார் தகர மணிக்குழன்
ம க்கும்வார் ைக ம்
ைழவாய் திறப்ப மிக்ெக ங் கமழ ட் ெபான்
மாளிைகப் ைக ங்
காழி ண் அைமக்கும் அட் ல்வாய்ப் ைக ங்
கஞ விண் ணிவந் மா ேம ச்
சூ ம்வாள் கரக்கும் திகாத் வாரப் பதிவயின்
ர்ச்ச

ெயன ம்.
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[மாைழ- ெபான். ெபான் ேபால் பிரகாசிக்கும் க ைடய மடவார். தகரம்- கூந்த ற்
சும் குழம் . கூந்த க்கு மணம் ஊட் ம் ைக. சாளரங்களின் வழி அைறக்கு மணம்
ஊட் ம் பப் ைக. காழ்- க னம். காழ் இல் உண்- ெமன்ைமயான உண ப்
பண்டங்கள். அட் ல்- உண சைமக்கும் கூடம் . அதி
ந் ெவளிப்ப ம் ைக.

37
ன் வைகயான ைகக
மைறக்கும்]

ம்திரண்

ேம மைலையச் சுற்றிவ ம் ஞாயிறின் ஒளிைய

ஆைலபாய் களமர் திரட் ய திரைள யள்ளிவாய்
ம த்
ங் க வன்
ேசாைலவாய்ச் சிலத ாிறாலழித் தைமத்த க்குடத்
ேதற ம் ப கி
மாைலவாய் மாட ேமனிலத் திவர்ந் மந்திைய
யி குறத் த வி
ேயலவான் கலவி யின்பமீத் திைளக்கு ம ைரயிற்
சுபகேன ெயன ம்.
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[ஆைல- க ம் . திரட் ய திரள்- ெவல்லக்கட் . களமர்கள் க ம் சாற்றினின் ம்
திரட் ய க ப் க் கட் . க வன் – ஆண்குரங்கு. களமர் திரட் ைவத் ள்ள க ப் க்
கட் கைள வாய்ம த் ண் ம் க வன் ஞ்ேசாைலயில் ஏவலர் ேதனைடகைள
அழித் க் குடத்தில் ேசகாித் ைவத்த ேதைன ம் கு த் . இறால்- ேதனைட. மாைல
ேநரத்தில் மாடங்க ன் ேமல் ஏாி மந்திைய இ கத் த விக் கலவி யின்பத்தில்
திைளக்கும்.]
தாளதா மைரயின் வயி ைளந் தலறிச் சங்கினங்
க
யிர் தடத்
வாைளபாய்ந் ெத ந் பன் ைற யைலப்ப மலங்கிவா
னின் மண்
க்க
ேகாெளலாம் ெபாய்தன் மடந்ைதய குத்த கு உச்சுடர்
மணிெயா ம் விரவி
நா ேமர் பிறங்குங் கா சூழ் நாகீச் சரத் நா
ேகச்சர ெனன ம்.
[வயி

ெநாந்

அலறிச் சங்கினம் தாமைர மலர்ேமல் க

108
யிர்க்கும் தடத்தில்

வாைளமீன் பாய்ந் எ ந் பல ைற அைலக்க, கலங்கி வானி
ந் உகுந்த
விண்மீன்கள் எல்லாம் மகளிர் விைளயாட் ன்ேபா உகுத்த நிற ள்ள மணிக டன்
விரவி நாள்ேதா ம் அழகுடன் விளங்கும் நாகீசுரம். ேகாள்- விண்மீன்கள். ெபாய்தல்மகளிர் விைளயாட் .]
ெந ப்பவிர்ந் தைனய ெநட் தழ்க் காந்த ணிைரநிைர
மலர்ந்ததாழ் வைரயின்
உ ப்ெபா ந் ெத ந்த பசும்ெபாழிற் ற வி ெனாண்மலர்
மைடதிறந் ெதா கு
ம ப்ெப ந் ேதறன் மணிபல வரன்றி வயங்கு
ழ விேயா ழி ந்
தி ப்ெபா குவட் த் தி ச்சிராப் பள்ளி வைரப்பினிற்
சிேலசேன ெயன ம்.
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38
[நீண்ட இதழ்க ைடய காந்தள் மல க்குச் சிவந்த நிறமாகிய பண்பா ம்
உ வா ம் எாிகின்ற ெந ப் உவைம. மைலயின் தாழ்வைரயில் காந்தள் வாிைச
வாிைசயாக ெந ப் அவிர்ந்த ேபால மலர்ந் ள . அத்தாழ்வைரயில் பசும்ெபாழில்.
அப்ெபாழி ல் ேகாட் ப் க்கள் மலர்ந்த த க்கள். அப் க்களி
ந் மைட
திறந்த ேபால மண ைடய ந ந்ேதன் ஒ கும். மணிகைள ெகாழிக்கும் அ வி.
அ வியின் நீெரா ேதன் கலந் இழி ம் ெநட் தழ்- நீண்ட இதழ்.நிைர- வாிைச.
உ - வ வழகு. த - மரம். ]
உைடதிைர கறங்கும் ஓைதயின் ெவ வி ம்பாி
ென ந்தெநட் டன்மீன்
கட ளர் ப மந் தாகினி வி ந் கங்ைகநீர்த்
திைரயி ம் பயந்
ெவ ெய ந் தண்ட கட் ைனப் ெபாதிர்ந்
ேமக்குற
வியப் றத்
ெந வனத் க ந் தடம்ப ம ர
நி த்தத்தில் வாகீச ெனன ம்.
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[உைடதிைர- அைலகள் கைரேமல் ேமாதி அழித னால் உைட திைர என்றார்.
கறங்கும் ஓைத- ஒ க்கின்ற ஓைச. அ கட ன் மீ ேமாதி உைட ம் ேபெரா க்கு
அஞ்சி வானின் மீெத ந்த நீண்ட உடைல உைடய மீன், ேதவர்கள் வந்

ழ்கும்

மந்தாகினியில் வி ந் , கங்ைக நீர்த் திைரக்கும் பயந்
ல் எ ந் அண்ட
கட் ைன ஊ
வி றத்ேத உள்ள கடல் நீாில் உக ம் அத்தைகய நீரைலகைள
உைடய தடாகம் உள்ள ம ர நி த்தம். மந்தாகினி- ஆகாயகங்ைக. ெவ - ள்ளி.
ெபாதிர்ந் - ைளத் . வனம்- நீர். ெந வனம்ெப ம் றக்கடல்.]
ெப குெவங் கரடக் கடம்ெபாழி ெயா த்தல்
பிளிறிய ேபெரா யவியக்
கு மணிச் சிகர மாளிைக ேதா ங் குைரத்ெத ங்
க விைனத் திறத் த்
தி ம
ரசத் திர மி ேழாைத திைரகடற்
சும்ைமேயா க ம்
ம மண தி ெயா குசித் திதியின்
வளரகத் தீசேன ெயன ம்.
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[கரடம்- மதநீர்த் தாைர. கடம்- மதநீர். ஒ த்தல்- யாைன க - ரெசறி ங் ேகால்.
குைர- ஒ . ஓைத- ஓைச. கடற் சும்ைம- கடெலா . மத யாைன பிளிறிய ஓைச
அவி மா மாளிைகச் சிகரமாடங்களில் ரச க்கும் ேகால்களின் ெசயலால் எ ம்
ேபெரா , கடெலா ைய எதிர்க்கும் மணமிக்க ெத க்கள்]
ேகாற்ெறா கறங்க ேமகைல அலம்பக் குழற்க வண் னம் ஒ ப்பக் கால்தைலச்
சிலம் சிலம்பேவர் ெபா ப்பக் கன்னியர் சிவிறியின் நிைறய

39
ஏற்றனர் தம் ள் மற மிக் ெகா க்கும் ஈர்ம்பனிக் குங்குமச் ேச
மாற்ற

தி மணங்கமழ் சத்தி வனத்தினிற் சுப ேவ ெயன ம்.
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[ேகாற்ெறா - வைளயல்கள். கறங்க- ஒ க்க. ேமகைல- மகளிர் இைடயில் அணி ம்
அணி. அலம்ப – அைசய.குழ ல் ெமாய்க்கின்ற க வண் னம்

ரல. காற்சிலம்

ஒ க்க,வியர்ைவத் ளிகள் ெபா ப்ப, கன்னியர் நீர்த்
த்தியில் மிக ஏற்றிய குளிர்ந்த
குங்குமச் ேசற் டன் தமக்குள் விைளயாட்டாகச் சண்ைடயி த னால் மணங்கம ம்
ெத க்கைள ைடய சத்தி வனம்.]
ம் பட் கந் பலவைர த விச் சுடர்மணித் திரள்நரன் குக்குங்
காம்பினங் குைழயக் கவிழ்கடாங் கம ங் ைகயினால் வாங்கு வி த்தங்
காம்பலாட் டய ம வியங் குவட் னவிர்மணித் ேதாைகமா மயில்கள்
தாம்பயின் றாடல் தணந் றாக் காாி சயிலத்

வாலீச ெனன ம்
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[ ம் பட் - உள் ைள டன். உகந் - உயர்ந் . பலவைற- பாைறகள்
பலவற்ைறத் த வி. ஒளி ைடய த் க்கைள ஒ த் உதிர்க்கும் ங்கிற் குட்டம்
நரன் - ஒ த் . காம்பினம்- ங்கிற் தர். குைழய- வைளய. யாைன தன் மதநீற்
நா ம் திக்ைகயினால் ங்கிைல வைளய வாங்கி. வாங்கு வி த் - வைளத்
விட் . ஆம்பல் ஆட்டய ம்- யாைனகள் விைளயா ம் . அ வி அம் குவ அ வியினால் அழகுெப ம் சிகரம். மயில்கள் ஆடல் பயி தைலப் பிாியாத
காாிசயிலம்]
மந்திக க ஞ் சந்தனப் ெபாழி ன் மாதவர் ேதர்ெதா ங் ேகட் க்
ெகாந்தலர்ச் சிைனயிற் ைபங்கிளி கிளக்குங் குளிர்ெமாழிச் ெசந்தமிழ்
அந்தரர் பயின் வழங்கலால் அமர லக ஞ் ெசந்தமிழ் நாடாய்ச்
சுந்தரம் ெபா

ந்

மணிப் ெபாதிய வைரயிற்சீ பத்திர ெனன ம்.

ம்
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[ உக ம்- குதிக்கும். ெபாதிய வைரயில் சந்தனப் ெபாழி ல் மாதவர்கள் ெசந்தமிழ்த்
தி
ைறகைளப் பயில்கின்றனர். அதைனப் ைபங்கிளிகள் ேகட் க் கிளக்கும்.
விண் றேவாங்கிய ேசாைலயில் மரக்கிைளயில் கிளிகள் கிளக்கும் குளிர்ெமாழிச்
ெசந்தமிைழ ேகட் வி ப் ற்ற விண்ேணார்கள் ெசந்தமிழிைனப் பயின் வழங்கினர்.
அதனால் அமர ளக ம் ெசந்தமிழ் நாடாயிற் . ]
ேச வா யரவச் ெச மணி வரன்றித் ேதங்கி ட் ெபா ம்பாி னகத் த்
ேதா சூழ் விளக்கி
த்தி ெமன்மல ஞ் சுண்ண ம் ைதந் வார்ந் ெதா கி
ஆ ம்வா ளாிக்கண் அந்நலார் கூந்தல் அணிந் லாங் குகநதிக் கைரயிற்
பீ வாய் தி ேவாத்

ர்வயி னத்தி யாபேக சப்பிரா ெனன ம்
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[ேச - ெபாிய. வரன்றி – வரன் இன்றி- அளவின்றி. ேதங்கு இர்ள் ெபா ம்பர்- இ ள்
ேதங்கு ெபா ம்பர்- இ ள் தங்கி ள்ள ெபா ம்பர். ேதா - ெதாகுதி. ேச வாய்
அரவச் ெச மணி- நாகமணி. இ ள் தங்கியி க்கும் ெபா ம்பாில் நாகமாணிக்கத்ைத
விளக்குத்ெதாகுதியாக இ த்தி.]

40
கயின்மணிக் குைழ ம் கதிர்த்தெபாற் ேறா ங் காம் றழ் ேதாளினான் றைலந்
ெவயி மிழ்ந் திலங்கும் வார்ெசவி மடவார் மிழற் தீங் கிளவிகள் ேதர்ந்த
ய கள் ெபா ம்பர்ப்
மலர்ச் சாைகப் ைவகள் கிள்ைளையப் பயிற் ம்
உயர்மகாப் பிரைப நகர்வயிற் ெசகலா பப்ெபய

த்தம ெனன ம்
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[கயில்- ஆபரணங்களின் கைடப் ணர் . நான் - ெதாங்கி. குைழ ம் ெபாற்ேறா ம்
ங்கில் ேபான்ற ேதாளின் ேமல் ெதாங்கி அைலந் ஒளி உமி ம் நீண்ட ெசவி மகளிர்
மிழற் ம் இனிய ெசாற்கைள, ேமகம் உக ம் ெபா ம்பாில்
மலர்கள் த்த
கிைளகளில் வா ம் ைவகள் ட்ேகட் க் கிள்ைளகைளப் பயிற் விக்கும்]
ப யினா லழற் ம் பசிப்பிணி யிர ம் படெராளி மன் காட் சியினான்
ந யேவ
க்கும் ஆணவ விர ம் நைகமணி மாளிைகப் ெபா ப்பால்
ஒ யி ட் பிழம்
ங்குகார் இர ம் ஓம்பிெமய் ய ண்மய மாகி
இலகு ம் ண்ட ாீகமா ரத்தி ேலமச பாபதி ெயன ம்.
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[அழற் - ெவம் . ந ய –ெம ய. ப - பிச்ைச; உணவளித்தல் அழற் கின்ற
ெகா ய பசிேநாயால் இரத்தைலஉணவி தலா ம் ஆன்ம அறி டன் விரவி இ க்கும்
ஆணவமலத்ைத ெமய்ய்ஞ்ஞானத்தா ம். மன் - நிைலயான. காட்சி ஞானம்.
படெராளி மன் காட்சி- ெமய்ஞ்ஞானம் ேம ம் ேம ம் வள ம். ஞானம் வளர
வளர ஆணவ இ ள் வ குைற ம். ஒளி சும் மணிைககள் பதிந்த மாளிைகக்
குன்றிகளால் மிக்க இ ள் பிழம்பாக இ க்கும் க நிற இரைவ ம் நீக்கி அ ள்
மயமாகி விளங்கி ம் ண்டாீகமா ரம். பசிப்பிணி இர

– இரத்தல் ஆணவ விர -

ஆணவமலக் கலப் . கார் இர - காிய இர . ஓம்பி- பாிகாித் , விலக்கி.]
கடெலன ழங்கு ாிதிைரப் பனிப் ங் கயெம த் ேதாச்சும்வால் வைளயின்
சுடர்மணித் ெதாைக ம் பக ேபாக் கியெநற் ற்ற ன் ேவ பட் ெடா ங்கி
அடர்த ெசந்ெநல் த்த வயின்ேறா றவிெராளி விண்ணகங் கா ம்
படர்பர ேமச மங்கல வைரப்பிற் பஞ்சந தீசேன ெயன ம்.
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[கடல் என ஒ த் க் கைரயில் ேமாதி ாி ம் அைலகளால் குளிர்ந்த நீைர ம்
மலைர ம் உைடய தடாகம் எ த்
சும் ெவண்ணீற சங்கள் ஈன்ற சுட கின்ற
மணிகளின் கூட்ட ம், ஏ விட் க் களமிட் த்
ற்றியதான்ல் பதறி
ந்
ேவ பட் ஒ ங்கி நிைறந்த ெநல் த் க்க ம் இடந்ேதா ம் பரப் ம் ஒளி
விண்ணள ம் பர ம் பரேமச மங்கலம்.]
ெபாறிவாிச் சு ம்பர் ாி
க் குைடத் ப்
நறாப் ப கியாட் டய ந்
மலர்ப் ெபா ம்பர் சுடர்ெவயி மியப்
ெபா ளலாற் ங்குேப ாி ைளப்
பைறதர ெவா க்கிப் பாெயாளி கதிர்க்கும்
பன்மணி மாளிைக ைடத்தா
யிைறைமெபற் ேறாங்குங் கச்சிேய கம்பத்

41
ேதகம்ப நாதேன ெயன ம்.

119.

[ ள்ளிகைள ைடய வண் கள் மலர்களின் கட்டவிழ்த் ப் திய ேதைனப் ப கி
மகிழ்ந்

விைளயா ம் ெந ங்கிய மலர்ப் ெபா ம்பர், சுட கின்ற ஞாயிற்றின் ஒளி

அழியச் ெசறிதலால் தங்கிய ேபாி ைள ஓட் ப் பர ம் பர ம் பன்மணி மாளிைககள்,
ெபா ம்பர்- ெந ங்கிய மலர்ச்ேசாைல. மிய அழிய. ெபா ள- ெசறிந்த.
பைறதைர- ஓட. ஒ க்கி- நீக்கி.]
சிறந்ெத த் ைரக்கும் இைனய ற் றி நால்
தலத்
ஞ் சிறந்ததாற் பாவ
மறந்தப
க்கி த்தி ெடளிதின்
வழங்குசீர்க் காஞ்சி மாநகரம்
நிறந்தைழ மதியம் மிைலத்தவர் அவ்வத்
தலங்களின் நிகழ்தரப் பாித்த
அறந்தைழ ெபய ளதிகமா ேயாங்கு
ேமகம்ப நாதெனன் ற ட்ேபர்.
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[இவ்வா சிறந்தனவாக எ த்ேதா ம் ற் இ பத்திநா தலங்க ள் காஞ்சி
மாநகரம் பாவத்ைதத் ெதாைலத்
த்தி ட் ைன எளிதில் வழங்குவதாம். ஒளி ைடய
பிைறமதிையச் சைடயில் அணிந்த சிவன் அவ்வத் தலங்களில் தாங்கியெபயர்க ம்
ஏகாம்பரநாதன் என் ம் அ ட்ெபயர் சிறப்பான .]
எண்ணிய ெத மற் றஃத லால் ேவெறான்
ெறய் றா ெதழில்வள ேரைனப்
ண்ணிய தலத் வதிந்த ள் னித
ர்த்திையப் ேபாற் வார் தமக்குக்
கண்ணிய தலத் நால்வைகப் ெபா
ங்
கணத்தின்வந் ெதய்
ங் காஞ்சி
யண்ணலந் தலத்
ைளத்தேவ கம்ப
நாதைன யன்பிேனத்

நர்க்கு.
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[ ஏைனய தலத் இ ந்த
ம் னித ர்த்திையப் ேபாற் வா க்கு, அவர்கள்
ேவண் ய எ ேவா அைத மட் ேம எய் வதன்றி ேவ எ
ம் எய் றா. ஆனால்
காஞ்சித் தலத்
ைளத்த ஏகாம்பரநாதைன ஏத் வார்க்கு நால்வைகப் ெபா
ம்
எளிதில் வந்
ம். நால்வைகப் ெபா ள்- அறம் ெபா ல் இன்பம்
. கண்ணிய
தலத் - நிைனத்த இடத்தில்]
ைவத்தேவற் றடக்ைக வள்ளல்வார் கம்ைப
மணிப் னல் நதிக்கைர ம ங்கு
பத்திவாய்ந் திைறஞ்சி ேயகம்ப நாதப் பவனிைடக்
கு ெமாழி ேகட் த்
தத் நீர் வைரப்பின் ேமதகுங் காஞ்சித்
தனிநகர் காவல் ண் ன்ப

42
த்தியீத் த

ங் குமரேகாட் டத்தின்

கிழ்த்தேப ர ளின் ற் றி ந்தான்.
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[ைவ- கூர்ைம. ைவத்தேவல் – கூர்ைமயானேவல். தடக்ைக- வ ய ைக. ேவல்
தடக்ைக வள்ளல்-

கன். பவன்-சிவபிரானின் ெபயர்க

ள் ஒன் .]

இளந ந் தளிர்கள் வன்றிமட் குக்கும்
இணர்ப்பசு மாவ யமர்ந்த
அளவிடற் காியார் ெப ைமைய ெயா வர்க்
களவிட லாகுேம யிைமக்கும்
ஒளிமணி குயின்ற சிகரமா ளிைகக ேளாங்கிய
கச்சபா லயத் க்
கைளகணாய் அ
ங் கச்சபா லயர்தம்
ேமன்ைமையக் கட் ைரத் தி வாம்.
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[இளந ந் தளிர்கள் ெசறிந் ேதனிைன உகுக்கும் ந் ணர்கைள ைடய பசிய
மாவின் அ யில் அமர்ந் ள்ள இன்னதன்ைமயர் என் அளவிட
யாதவாின்
ெப ைமைய ஒ வர் அளவிட் க் கூறலாகுேமா? இனி, இைமக்கும் மணிகள்
ெபா ந்திய ஒளி சும் சிகர ேகா ரங்கைல ைடய கச்சபாலயத் ள் உயிர்க க்கும்
கைளகணாய் அ
ம் கச்சேபச்வராின் ேமன்ைமயக் கூ கின்ேறாம்]
க வி த்தம்
பின் திைர வார்ந்ெதா பிறங்கு னல் ெவள்ளம்
பன்னகெம க்கிதழி பாச கு திங்கள்
அன்னெவைவ ங்கலவி யாரழகு ேதாற்றி
மின்

க மிைலத்த

[ஒன்ேறாெடான்

ேவணியவர் ேமனாள்.
பின்

ம் அைலகள் எ ப் ம் ேபெரா
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விளங்கும் (கங்ைக)

ெவள்ள ம், பாம் ம், எ க்கம்
ம் ெகான்ைற ம் பசிய அ கம் ல் ம், சந்திர ம்
விரவி ேபரழகு ேதாற் விக்கும் மின்னைலப் ேபாலச் சுடர்வி ம்
யில் மிைலத்த
ேவணியவர், ன்ெனா நாள்---, ]
லத் யர் சிறப்ப ள் மைறப்ப வல் த்த
நலத்தகும் அனக்ெகா யினா ெம ழ் நாகக்
குலத்ைத யறேமா
வணக்ெகா யினா ம்
வலத்தி

மிடத்தி

ம் வரக்க ைண ெசய்தார்.
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[ லம்- அறி , வித்ைத. மைறப்ப வல்- ேவத ல். அனக்ெகா ேயாந் அன்னக்
ெகா ேயாந் பிரமன். ெகா
ப்பைதப் ேபால் அன்னக் ெகா (ேயான்) மைறப்
ப வல் த்தான். எ ழ்- வ ைம. பாம்ெபன்றால் ப
ம் ந ங்கும். எனேவ. எ ழ்
நாகம் என்றார். உவணம்- க கு. பாம் க் கூட்டத்ைத அற ேமா ம் ப ந் .

43
உவணக்ெகா ேயாந் தி மால். பிரம ம் தி மா ம் சிவெப மான் தன்
வலபாகத்தி
ந் ம் இடப்பாகத்தி
ந் ம் ெவளிவரக் க ைண ாிந்தார்.]
ெவந்தெபா
சிமிளி ந்தம ெமய்யின்
வந்தவி ேதவ ண் மலர்த்தவிசி னா க்
கந்தமில் பைடப் மரவ த் யி னாற்கு
ைமந் ைடய காவ

ம் வழங்கினர் மைறந்தார்.
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[ தாமைர மலர்த் தவிசினா க்கு பைடப் த் ெதாழிைல ம், அரவத் யி னனாகிய
தி மா க்குக் காத்தற்ெறாழி ைன ம் வழங்கி மைறந்தார். அந்தமில் பைடப் விலாத பைடப் . ைமந் ைடய காவல்- வ ைம ைடய காவல்]
ேதக்கமல வட்டவைண ேசக்கு மைறயாளன்
ஊக்குதல் ாிந் ெமாளி ன்
ல கங்கள்
ஆக்கும்விர ெகய்திலனி தாவெதவ ெனன்னா
மாக்கவைல

ற்றனன் மதித்தி

ணிந்தான்.
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[தாமைர மலாில் இ க்கும் ேவதியனாகிய பிரமன் எவ்வள
யன் ம்
உலகங்கைலப் பைடக்கும் ஆற்றைல எய்தவில்ைல. இனி ெசய்வ யா எனப்ெபாிய
கவைல உற்றான். பின் இ
ணிந்தான்.]
வஞ்சி ைர ஞ்சி ம ங்குல் தளர்ெவய்த
விஞ்சிெய
ண் ைலெவ ளம் ய மினாேளா
ஞ்சி மலர்ப்ெபாழி ெமங்க
மிவர்ந்
மஞ்சுதவழ் காஞ்சிவள மாநக ரைணந்தான்.
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[வஞ்சி- ெகா . ைர- ேபால; உவம உ
. ம ங்குல்- இைட. ம ங்குல்
தளர்ெவய் ம்ப விஞ்சி (மிகுந் ) எ ம் பிரமன் மஞ்சு தவழ் காஞ்சியைடந்தான்.]
காைல ந ப்பக ங் காய்பாிதி மாய்ந்த
மாைல மிைறஞ்சுநர் வ த்
தி ேயாைத
ேவைலெயா மிக்கவிய விம்மிெய கச்ச
பாலய

ைழந் படர் ேப வைக

த்தான்.
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[காைல ம் நண்பக ம் ஞாயி மைற ம் மாைல ம் வழிப ேவாாின் திெயா
கடெலா யி ம் மிக்கு இன்னியங்களின் ஒ மிக்கு விம்மிெய ம் கச்சபாலயம்
ைழந் ேப வைக த்தான். இய்ம்- வாஹ்தியக் க விகள்.]
தத் திைர சுதர ளந்திவ மிட்ட
சித்திந நீர் ைற திைளத்தினி ேதாய்ந்
பத்தியின் அழற்ைகஅர னார ப ணிந்
ெமய்த்தவ

யற்சியின் வியத்தக வி ந்தான்.
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44
[சித்தியளிக்கும் இட்டசித்தியில் பலகா
தவம் யன்றான்]

ம் ப ந்

பத்தினால் அரனார

பணிந்

மாச தவம்பல ாிந் வழியாற்ெசய்
சைன வந்
ர ன் ெமா ேபாதில்
ேதசவி
ரல்ெகா சிந்திய ள் பாவ
நாச ைம மாெதா ந லக்கெவதிர் ேபாந் .
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[பிரமன் குற்றமற்ற தவம் பல ாிந்
ல் வழியாற் ெசய்த சைனக்கு உவந்
ப் ரங்கைள ம்
வ னால் அழித்த பாவநாசராகிய ெப மான் உைமமாெதா ம்
எதிர் ேதான்றினார்.]
அடக்க மகிழ்ச்சியி ென ந்த வணங்கி
ந க்குமலர் ெமல்லைண நைரக்கு மி யாைனக்
கைடக்கண்மலர் ெபாங்குக ைணக்கட ல த்திப்
பைடக்குெம

ம்பிரம நன்பத

[தாங்க ம் மகிழ்ச்சி டன் எ ந்

நல்கி.
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தன் தி வ

வணக்கும் நைரக் கு மியான்.

பிரமன் தன் ைடய படப் க்க க்ெகல்லாம் ன்ேன ேதான்றியவ னாத ன், நைரக்
கு மியாளன் என்றார். நைரக்கு மியாள க்குப் பிரம நன்பதம் வழங்கினான். ]
ைமய ாி யக்கிள ம் வாணைக ய ம்ப
ைந மிைட நங்ைக க நாண்மலைர ேநாக்கி
ெவய்யபைட ேநாக்கிவிைர நீாினபி ேடகஞ்
ெசய்திவைன ேமதக வி த் ெமனச் ெசப்பி
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[அஞ்ஞானத்ைத விரட் ம் ன்னைக அ ம்ப, ெம
ம் இைட ைடய
உைமயம்ைமயின் அப்ெபா தலர்ந்த தாமைர மலர் ேபான்ற தி
கத்ைத
ேநாக்கி ,’ேவல் ேபான்ற விழி ைடயாய்! இவைன மணநீரால் அபிேடகம் ெசய்
ேமலான நிைலயில் இ த் ’ எனச் ெசப்பினார்.]
சங்கின ழங்கவிைச யாழ்தைல மயங்கக்
ெகாங்கலர் ெபாழிந்தமரர் கூ மகிழ் ங்க
மங்கல வி க்கலச வாசந நீரால்
அங்கவன்

த்தைலயி னாட் ய ள் ெசய் .

[ மங்கல வாத்தியங்கள் ழங்க பிரமன்
ெசய் ]
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ைய வாசநீரால் அபிேடகம் ஆட்

ஏசில் விக் கும்பாிெனண் ேகா சிவ ேலாக
ஆசினக க்க யிற் ேகா ய நான்கு
ேயாசைனயிற் சத்திய ேலாகமிைய வித் ப்

அ ள்

45
ேபச

வளத்ெதா பி றங்கஅவண் ைவத்தார்.
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[ குற்றமற்ற மண் லகத்திற்கு ேமேல எண்ேகா ேயாசைன ரத்தி ம்
சிவேலாகமாகிய குற்றமற்ற நக க்குக் கீேழ இ பத்தி நான்கு ேகா ேயாசைன
ரத்தில் சத்திய ேலாகத்ைத நி மித் அங்கு வளத் டன் விளங்க ைவத்தார்.]
இன்னணம் மலர்க்கட ள் சைன யியற்றி
மன் பத ெமய்த ன் வயங்குபிர ேமசன்
நன்னர்பிர மா ரெமனப்ெபயர் நடந்த
மின்

சைட யார்க்கும்வியன் காஞ்சிநக

க்கும்.
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[இவ்வா பிரமன் வழிபட் ப் பிரமபதம் எய்தியதனால், இத்தலம்பிரேமசம் என ம்
ஈசன் பிரேமசன் எனத் தலத்திற்கும் ஈச க்கும் ெபயராயிற் .]
க நிைலத் ைற
மணமல் கியகற் பகமா ைலமணந்த திண்ேடாள்
திணிமல் குபைடக் கு சத்திறன் மன்ன ேனார்நாள்
கணமல் கியவிண் ணவர்ைக ெதா ேதத்த ெவாண்ேகழ்
அணிமல் கயிரா வத

ர்ந்

லாப்ேபாத

ற்றான்.
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[கு சம்-வச்சிரப்பைட. கு சத்திறல் மன்னந் இந்திரன். இந்திரன் அலங்காித்த
அயிராவதம் என் ம் பட்டத் யாைனயின்ேமல் உலாப் ேபாந்தான்.]
அவ்ேவ ைலய ந் தவமாற் றியரட் யிர்க்கும்
ெவவ்வாய் மலவா ளரைவத் தப ட் ேமேலான்
ெசவ்வாய் ைமமிகுந்
வாச னலர்ந்த சீர்த்தி
ெயவ்வா

நிரம் மி ந் தவனங்க

ற்றான்.
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[அவ்ேவைல- அச்சமயத்தில் ேவைள என்ப ேவைலெயனஎ ைக ேநாக்கித்
திாிந்த . அரட் யிர்க்கும்- அச்சு த் ம். மல வாள் அர - ஆணவமலமாகிய பாம் .
மலமாகிய விஷப்பாம்ைபக் ெகான் அழித்த ேமலவன், ெசவ் வாய்ைம மிகுந்
வாசன்- அவன் ெப ைம எவ்விடத் ம் நிரம்பி இ ந்தவன் அங்கு வந் ற்றான்.]
ம வாய்ந் தமனத் தினனா கிமதித்தி லாத
வி மாப் பிைனேநாக் கிெய ந் ெவகுட்சி ள்ளத்
ெத தீத் திரள்சிந் மலர்க் கண்ணனாகி வல்ேல
சா ப

த் தினெனாய் ெயனநீங்கி னனால்.
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[ம - அ க்கு, குற்றம். இந்திரன் அ க்கு வாய்ந்த மனத்தினனாகிப் ெபாிேயாைர
மதிக்காத இ மாப் டன் இ ந்தான். அவ ைடய இ மாப்பிைன ேநாஒக்கி எ ந்த
சினம் ள்ள, தீப்ெபாறி பறக்கும் கண்ணனாகி, சபித் ஒய்ெயன நீங்கினான். ஒய்விைர க் குறிப் . ெத தீத் திரள்- வ த்தி அழிக்கின்ற ெந ப் த் திரட்சி.]

46
நிைறவாய் ெமாழியந் தணனிட் ட ள்சாப நீரால்
இைறவாய்ந் தவனீ ட ெசல் வெமலா லந்
குைறவாய்ந் நல்கூர்ந் ைநந் குைழந் சாலப்
பிைறேவய்ந் தபிரா ன ேபாற்

ெபட்

ரந்தான்.
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[நிைறவாய்ெமாழி- மகிழ்ந் ம் ெவகுண் ம் கூறினால் பயன் அளித்ேத வி ம்
ெமாழி. அந்தணன் – ர்வாச னிவன். சாபத்தினால் தைலைம வாய்ந்த இந்திரனின்
ஈடற்ற ெசல்வம் எல்லாம் ெதாைலந் வ ைம மிக்கு, தாழ் ற் சந்திரேசகரனாகிய
சிவபிரான ைய அைடந் இரந்தான். இைற- தைலைம. ஈ அ - ஒப்பற்ற.உலந் வற்றி. நல்கூர்ந் - வ ைம ற் . ேபாற்
- ேபாற்றி. ெபட் - வி ம்பி]
காலன் றபெமன் கழலா ைதகண் ேவைல
ஆலங் களம்ைவத் தமரர்க் க ள்ெசய்த ெபம்மான்
ேகாலந் தைழமங் ைகெயார்கூ குலாவ நின்றச்
சீலந் தைழயிந் திரன் ன் னி ெசப் கிற்கும்.
[ எமன் உயிரழி மா
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ெமன்ைமயான தாளால் உைதத் , கடல் நஞ்சிைனக்

கண்டத்தில் ைவத் , வானவர்க க்கு அ ள்ெசய்த ெப மான், அழகுதைழ ம் மங்ைக
ஒ பாகனாகி இந்திரன் ன் இ ெசால் வான். சீலம்- ஒ க்கம்]
ன்னா தவர்ெநஞ் சு யக் கு ெகாற்ற ெவல்ேவன்
மன்னா ம வற் றவ ந் தவவாய்ைம ண்ட
ெகான்னார்
வாச னங்கூற்றி ெனார்கூ கண்டாய்
அன்னா னி சா பமற்ெறான் றினகன்றி டாதால்.
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[ பைகவர் ெநஞ்சு ந க்கு ங் ெகாற்ற ெவல் ம் ேவ ைனத் தாங்கிய மன்னவேன!
குற்றமற்ற தவ வாய்ைம ைடய
வாசன் நம் கூற்றின் ஒ கூ என் அறிவாயாக.
அவன் இ ம் சாபம் ேவெரான்றால் அகன்றிடா . ன்னாதவர்- பைகவர். யக்குேசார் ; கலக்கம். ெகான் ஆர்- ெப ைமநிைறந்த.]
ேவ
விண்ணத் யர்மந் தரெவற் ெப மத் றீஇத்
தண்ணித் திலேவ ைலகைடந் தமிழ்தந் தைனெநாண்
ண்ணத் ெத சா ப லக் குமவ்ெவாள் ளமிழ் ங்
கண்ணற் கலதியா வாி

ங் கைடயப் படாதால்.
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[விண்ணளாவி உயர்ந்த மந்தரமைல எ ம் மத்திைன நி த்தி குளிர்ந்த த் க்கள்
உள்ள (பாற்) கடைலக் கைடந் ெப கும் அமிழ்திைன அள்ளி உண் ட வ த் கின்ற
சாபம் ஒழி ம். அந்த ஒள்ளிய அமிழ்த ம் கண்ணனாகிய தி மால் அல யாவரா ம்
கைடய
யா . கண்ணற்கு அலா யாவாி ம் என்க. ெநாண் - கந் . உலக்கும்ஒழிக்கும்.]

47
நம்மா ைணயினா கைணநா ரணைனக் ெகா ேபாய்
விம்ேமா ைதயினார் க ெவள் ளமிழ்தங் கைடெயன்
ெறம்மா ன ள்ெசய்த ேமத்தி யிைறஞ் சிேயகி
அம்மா ைலயைணந் தவ

ற் றதைறந்

நின்றான்.
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[நாம் ஆைணயின்ப நாகைணேமல் பள்ளிெகா ம் நாரணைனக் ெகாண் ேபாய்
ஒ க்கின்ற ட ல் ெவண்ணிற அ தம் கைட என் எம்மான் அ ள ம் ஏத்தி
வழிபட் தி மாைல அைடந் நடந்தவற்ைறக் கூறினான்.]
வலனா யிரட் டதிறற் பைடமன் னன்வந்
ெசா ம்வாய் ெமாழிேகட் ட ேமா ைக
ம்பி வல்ேல
கலவா ளமஞ் சுகதிர்த் திகிாிப் பைடயான்
சிைலதாங் கு பா யெமன்ெனன்

சிந்தித் தறிந்தான்.
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[வலன் – ஒ அசுரன். வலன் ஆ யிர் அட்ட திறற் பைட மன் – இந்திரன். வலைனக்
ெகான்றைமயால் இந்திர க்கு வலாாி என்ெறா ெபய ண் . ஓைக- உவைக.
கலவார்- பைகவர்கள். கதிர்- ஒளி ம் திகிாிப்பைட- சக்கரப்பைட, சுதாிசனம்.
திகிாிப்பைடயான் -தி மால். சிைல- மந்தரமைல. அதைனத் தாங்கும் உபாயம்
யாெதனச்சிந்தித்தான்.]
ேமாட்டா ைம
க்ெகா காஞ்சியின் ன்னி வண் ன்
பாட்டார் மலாிட்ட சித்திப் பசுநீர் ப ந்
ேசட்டா ரணவா கம ன் ைறேதவ ேதவன்
தாட்டா மைரதாழ்ந் ெத ழ்ெபற் ற தங் கைடந்தான்.
[ேமா , ேச - ெப ைம. ெபாிய ஆைமயின் உ வங்க்ண்

146
காஞ்சிைய அைடந்

இட்டசித்திநீர் ப ந் , ெப ைம மிக்க ேவதம் ஆகம ல்களின் ைறப்ப
மகாேதவனின் தாளாகிய தாமைரயில் தாழ்ந் வணங்கி வ ைம ெபற் அ தம்
கைடந்தான்.]
தி மால் கமடத்
வாய்ச் ெசயிர்தீர்ந் தவன்பிற்
ெப மா ன ேபாற் மச்சூ ழல்பிணிக்கும் ெவந்ேநாய்
ஒ வா வ
ய்த் த ள்கச் சேபசப் ெபயர்ெபற்
றி மா நிலேமத் தஇலங் கியெதன்

மாேதா.
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[தி மால் ஆைம உ வாய் குற்றமற்ற அன்பிேனா ெப மான் அ ேபாற் ம்
அச்சூழல் ெகா ேநாய் நீங்கி அ ளிற் ெச த் ம் கச்சேபசப் ெபயர் ெபற்
விளங்கிய . ெவந்ேநாய் ஒ வா அ ள் உய்த்த ள்= பாசம் நீக்கிச் சிவப்ேப
தந்த
கின்ற.]
எக்கா ம நன் க ளிட் டசித்தித் தடாகம்
ெமய்க்கா ம தீர்த் த ேம தகு ைச யாற் ம்
அக்கூர் மவராத் யிலான் ப ந்தா நீராற்

48
ெபாய்க்காழ் த கூர் மகுண்டப் ெபயர் ண் டதன்ேற.
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[எந்த வி ப்பத்ைத ம் நன்கு அளித்த
கின்ற இட்ட சித்தித் தடாகம், கூர்மம்
ப ந் ஆ யதால் கூர்ம குண்டம் எ ம் ெபயர் ெபற்ற . ெபாய்க்காழ்- அறியாைம.
த - ேபாக்குகின்ற ]
க வி த்தம்
கு தி யம்பிழம் பிற்குளித் தாெலனப்
ெப கு ேசெயாளி பில்குெச ங்கதிர்
உ வ ேவழ்பாி ெயாண்மணித் ேதர்ச்ெச ம்
பாிதி வானவ னாங்குப்ப டர்ந்தனன்.
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[இரத்தத்தில்குளித்தாற்ேபாலப் ெசவ்ெவாளி ெபாசி ம் சூாியன் ஏ
ேதாில் ஆங்குவந்தனன். பில்கு- ெபாசி ம்]

குதிைர ட் ய

அலவன் ேபட் ட னம் யச் ேசக்ைகேமற்
குலவிக் கண்பைட ெகாள் ெதா ந் யில்
உைலய நித்தில ெவாண்மணி ெவண் ைர
யைலெச யிட்டசித் திப் ன லா னான்.
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[அலவன் -நண் . அம் யச் ேசக்ைக- தாமைர மலர்ப்ப க்ைக. யில் உைலயநித்திைர ெகட. யில் ெக ம்ப அைல சும் இட்டசித்திப் னல்.]
ஆல ண்ட வ க ள கைளச்
சீல மல்கு திறத்தின ச்சியா
ஆ ம் அன்பினன் ஆயிர மாண் டவண்
சா

ெமய்த்தவ மாற்றித் தவிர்ந்தனன்.
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[ நஞ்ச
ெசய்த சிவைன ஆசாரப்ப வழிபட் தைழக்கும் அன்பினனாக
அவ்விடத்தில் ஆயிரம் ஆண் கள் ெமய்த்தவம் ஆற்றித் தங்கினன். அ ச்சியாஅ ச்சித் . சீலம்- ஒ க்கம், ஆசாரம். ஆ
-தங்கி இ ந்தனன்.]

ம்- தைழக்கும். சா

ம்- மிகும். தவிர்ந்தனன்

வன்ப க்கும ைறந்த ள் வள்ளலார்
ெபான்பி றங்கு ணர் ைல மா டன்
அன் ெசய் மவன் ன்ன ைணந்த ள்
இன் ெபாங்க வரம்பல

குவார்.
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[வன்பர்- அன்பரல்லாத வ ய ெநஞ்சர். அன்பர்க க்ேக யன்றி வன்பர்க க்கும்
அவர்கள் அறியாமல் அ ள் ாிபவர். அன்பனாகிய அவன் ன் எ ந்த ளி வரம்பல
ஈகுவார்]
ேதா

ெகாண்டசு ரர்க்குமி ைமத் மிக்

49
காட வாட்கண லங்கியி ட்பைக
சா கின்றதம் ெமய்ெயாளி தன்னிேலார்
ேகா

கூற்ெறா

கூ ெகா

த்தனர்.
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[ேதா - கூட்டம். அசுரர்க க்கும் இ ட் பைகையச் சா கின்ற தம் ைடய
தி ேமனி ஒளியில் ேகா யில் ஒ கூற்றிைனக் ெகா த்தார். இைமத் மிக்கு ஆட
வாள் கண் அலங்கி- ெப மான் தி ேமனி காண்ேபார் கண் கூசுவதனால் இைமத்
அைச ம். அலங்கி- அைசந் .]
ஏர்த்த காலம்ப குப்பதற் ேக வாய்ச்
சீர்த்த ேதவர்க்கு ன்னவ னாய்த்தி ச்
சார்த் ம் ேவதவ வாய்த்த மக்குேமார்
ர்த்தி யாம்வர

ம் கந் தீத்தனர்.
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[ஒத்த காலத்ைத நாள் திங்கள் யாண்

எனப்பிாித்ெதண்

வதற்கு ஏ வாக,

ெப ைம ைடய ேதவர்க க்கு ன்னவனாக, ேவதத்தில் ஓதப்ப ம் வ வாய்,
தம் ைடய அட்ட ர்த்தங்களில் ஒன்றாகும் வரம் சூாிய க்கு அளித்தார்.]
தந்த பல்வர த்ேதா தண் டாவைக
யந்தில் வாழ ம் ெபற்றவட் டன்ன
வந்திப் பார்க்குவ ரந்தான ளிப்ப ம்
எந்ைத யார

ளாெலய்தி னானேரா.
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[தந்த பல வரங்கேளா எவ்விதக் குைறவின்றி வாழ ம் தன்ைன வழிபடவர்க
வரமளிக்க ம் எந்ைதயாராகிய இைறவனின் அ ைள எய்தினான். தண்டா-

க்கு

குைறயாத. அந்தில் – அைச.]
அ சீர்க்கழி ெந லாசிாிய வி த்தம்.
இ ள்கால் சீத் ச் ெசக்கெராளி ெயறிக்குங் கிரணச் ெச ம்பாிதி
ெபா ள்கால் யாத்த ன் ைறயா வ்வா றிைறஞ்சிப் ேபாற் தலான்
ம ள்கா ல க்கிக் கதிய
மார்த்தாண் ேடசத் தி ப்ெபய ம்
ெத ள்கா

ளத்ேதார்க் கள்

ந் ேதவ ாிைறவ ாினிதணிந்தார்.
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[கால் சீத் ைமயாக நீக்கி to root out, exterminate. இ ைள ேவேரா நீக்கிச்
ெசக்கெராளிபரப் ம் ெச ம்பாிதியாகிய சூாியன் இவ்வா ெபா
ைரக்கும் ல்கள்
வித்தித்த ைறயால் இைறஞ்சிப் ேபாற்றி அறி மயக்கத்ைத ேவெரா ம் ெக த்
கதிய
ம் மார்த்தாண்ேடசன் எ ம் தி ப்ெபய ம் ெமய் ணர் ைடேயார்
உள்ளத்தில் ேபாின்பம் ஊறச் ெசய் ம் இைறவர் இனிதளித்தார். ெபா ள் கால் யாத்த
ல்- ெபா ள்கைளத் தன் ள் அகப்ப த்திய ல். கால் அ க்கி- ேவெரா ங்
ெக த் . மார்த்தாண்டந் சூாியன்.]
ங்கு தடக்ைக ெயா ேகாட் த்
ேவழப் ெப மா ங்

ைணத்தாள்

50
ேகாங்கு நிகர்த்த ைலபாகர் ெகா ந்தாட்
கமலம் சித் ப்
பாங்கி ல ணப் பைடச ட் ப் பர
வார்க்கு வரம ளி
யாங்க மகிழ்வா ைலஞ்சந்திப் பிள்ைள ெயனவங்
கினிதமர்ந்தான்.
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[ெதாங்குகின்ற ெபாியைக ம் ஒ ெகாம் ம் இ தாள்க ம் உைடய யாைன கப்
ெப மா ம் மாெதா பாகாின் தி வ க் கமலத்ைதப் சித் அ ணப்பைடைய
ஒழித் த் தன்ைனப் பர வா க்கு வரம ளி, அங்கு மகிழ்ேவா
பிள்ைளயார் என இனி அமர்ந்தார்.]

ஐஞ்சந்திப்

ெசவ்வாய் மழைலத் ேதன் ளிக்குந் ேதவி ெயா பா
டங்ெகாண்ட
ைகவா ரணத்தி ாியாைரக் கழற்றாட் கமலம்
ேபாற்றிைசத்
ைமவான் அைனய க ேமனி வயங்கச் சிலம்
கலகலப்ப
ெவவ்வாய் ஞம ப் பாி
ம் இைற ம் அங்கண்
ற்றி ந்தான்.
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[ைகவாரணத்தின் உாியார்- யாைன உாி ேபார்த்த

ர்த்தி. வாரணம் என்ப

ேகாழி,ேசவல், சங்கு வாைழ த ய ஏைனயவற்ைற ம் குறிக்குமாதலால் ‘கவாரணம்’
என்றார். ைம வான் -காிய ஆகாயம். ஞம ப்பாி- நாய்வாகனம். ஞ்ம ப் பாி ஊர்
இைற- ைவரவர்.]
தவள

வற் க ாி
த் தன்னி யிர்த்த
கன்னி ைமக்
குவைளக் களத்தார் தைமப்ேபாற்றிக் ெகா ந்தா
னவைரச் சினந்தி த் த்
வள்சிற் றிைடப் ண் ைலக்காமக் கண்ணி ைணத்
தாள்தின மிைறஞ்சித்
திவ மணிகள் கிடந்ெதாளிரத் ெதய்வவைரப்பி
னினிதமர்ந்தாள்.
[தவளம்-

ல்ைல அ ம் . நிறப்பண்பா
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ம் வ வத்தா

ம் பல்

க்கு உவைம.

க ாியாகிய இைறவி வ வில் ெவளிப்பட்ட கன்னியாகிய ெகாற்றைவ, குவைள மலர்
ேபான்ற காிய கண்ட ைடய சிவபிராைன வழிபட் , ெகா ய அசுரர்கள் அழித் ,
இைறவியின் ைணத் தாள்கைளத் தினம் இைறஞ்சி ெதய்வ வைரயாகிய
கயிலாயத்தில் இனிதமர்ந்தாள்.]
க ைண ெகாழித் ப் பிணி ரக்குங் கச்சேபசப்

51
ெப மானார்
ெப ைம சிறிதிங் ெக த் ைரத் தா
ம்ேபச
வல் நரார்
ப வ கில்கள் கிடந் றங்கும் பனிப் ம்
ெபாழில்சூழ் காேராணத்
த ளா னந்தப் ெப வாழ்வின் ெப ைம ைரத்
ெதம்பவ ம ப்பாம்.
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[அ ள் ெபாங்கி மலப்பிணிைய விரட் ம் கச்சேபசப் ெப மானார் ெப ைமய சிறி
எ த் உைரத்தாம்.
ம் உைரக்க வல் நரார்? இனி, கார் கில்கள் கிடந்
உறங்கும் குளிர்ந்த ேசாைலகள் சூ ம் காேராணத் அ ளானந்தப் ெப வாழ்வின்
ெப ைம உைரத் எம் பிறவிைய ஒழிப்பாம்.]
ேவ
மன் யிர்த் ெதாகுதி யா ம கிமா ழாந் சாம்ப
ன்ெனா கற்பத் தந்தம் ன்ன ம் அதைன யஞ்சிப்
ெபான்னவிர் ம மத் தா
ைரமைறப் ப வ லா ம்
என்னினி

ய்

மாெறன் ெறண்ணினர்

[ம கி- மனம் கலங்கி. மாழாந் - அறி

ணி

கண்டார்.
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மயங்கி. சாம்ப-வாட. ெபான் அவிர்

ம மத்தான் மார்பில் இலக்குமி விளங்குேவான், தி மால். ைர- உயர் . மைரப்
ப

வலாந் ேவத

லான், பிரமன்.]

கைழசுழி களிநல் யாைனக் களகள ழக்கு நீல
மைழ கின் ழக்குந் தம் ண் மா ெகாண் லம் ஞ் ேசாைல
யிைழவளர் ைலமி னார்க ளீண் னர் நா ம் ெபாய்தல்
விைழதகுங் காம பீட வியநகர்

ைனந்

சார்ந்தார்.
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[கைழ- குத் க்ேகால், அதைனக் ேகாபிக்கும் யாைன. களகள ழக்கு- மதசலம்
ஒ கும் ழக்கம். மதநீெரா கும் ழக்க ம் மைழ கில் இ
ழக்க ம் மா
ெகாண் . உலம் - ஆரவாரம். இைழ- அணிகலன். ஈண் னர்- திரண்டனர். ெபாய்தல்மகளிர் விைளயாட் . ைனந் - விைரந் . ]
கூவிள மரத்தின் மாட் ங் ேகாழைரப் பலாசின் பாங்குந்
தீவிய சங்க தீர்த்தங் குண் கா தீர்த்தந் ெதாட்
வர்கண் தல்வன் றன்ைன ைற ளி வழிபா டாற்றித்
தாவ

தவங்கள் ேநாற் த் தணப் றா வன் ெசய்தார்.

[கூவிளம்- வில்வம். ேகாழைரப் பலாசு- ெசழித்த அைரயிைன ைடய
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க்கமரம்.

சங்கதீர்த்தம், குண் காதீர்த்தம் ஆகிய தீர்த்தங்கைளத் ெதாட் . தா அ - அளவற்ற.
தணப் - பிாி ]
சைனக் கிரங்கி

க்கட்

ரண ெரதிேர ேதான்றி

52
ஆசுநீ ரஞ்சல் ேவண்டா வம்மிெனன் றவைரக் ைகயால்
வாசமிக் குயிர்த்த ெகான்ைற மலர்ச்ெச ந் ெதாடைல ண்ட
ச

மணித்

ணன்ன யங்களி ேனற்றிக் ெகாண்டார்.

[ஆசு நீர் அஞ்சல்- சிறி ம் நீவிர் அஞ்சல்.
ேதாள்மீ அமர்த்திக் ெகாண்டார் ]
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சு அ - எதிாிலாத. ஏற்றிக் ெகாண்டார் –

இலவித ைமயாள் பாக ாியக்கிய ஆைண யாற்றான்
மைலபல சித மா ம் வாாிதி ர மா ம்
உலகு ற் றழி மா
யிர்த்ெதாைக ெயா ங்கு மா ம்
விலகிவில்

மி ம்

ணார் ேநாக்கிவிம் மிதத்த ரானார்.
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[ இல - இலவம் விதழ் வாயின் இத க்கு உவைம. ெசந்நிறம் ெபா ப்பண் .
இைறவ ைடய ஆைணயால் மலகள் பல சித வைத ம் கடல்கள் அைல
ரண்ெட வைத ம் உலகம் ற் ம் அழிவைத ம் உயிர்த்ெதாைக ஒ ங்குவைத ம்
கண்

விம்மிதம் உற்றனர். விம்மிதம்- admiration, astonishment,

bewilderment]
ெசயிர்ப கைடநா ெளல்ைல தீர்த ஞ் ெசறிந்த எண்ணில்
உயிர்க க் குயிரா ேயாங்கி லெகலா ம ளிற் றாங்கி
மயர் மித் தின்ப நல்கும் வள்ளலார் ேதாளி னின் ம்
அயர்ெவாழித் தினி

ைவகும் அவர்தைம யிறக்கி விட்டார்.
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[ஊழியி தில் எண்ணிலாத உயிர்க க்கும் உயி க்கு உயிராக விளங்கி
உலகுயிர்கைளத் தம் அ ளினால் தாங்கி மயக்கத்ைதப் ேபாக்கி இன்பம் நல்கும்
வள்ளலாராகிய இைறவர் தி மால் பிரமன் ஆகிய இ வைர ம் அவர்க ைடய
கலக்கத்ைதப் ேபாக்கித் ேதாளி
ந் இறக்கி விட்டார்.]
ம வ ம் உலக ெமல்லா மன் தற் ெபா ட்டன் ேனார்க்குக்
கைறத பைடப் க் காப் த் ெதாழின்ைம ங் க ைண ெசய்தார்
இைறவாிவ் வா ேதாளி ேலற்றலா லைனய ைவப் ப்
பிறவிேநா ய
[ம வ

க்குங் காயா ேராகணப் ெபயர் ண் டன்ேற.

ம்- ம ப

ம். கைற- குற்றம். த - நீங்கிய . அ
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க்கும்- நீக்கும். ம ப

உலகெமல்லாம் நிைலநி த் ம்ெபா ட் ப் பிரமா க்கும் தி மா க்கும் பைடப் ,
காப் த் ெதாழில்கைள அ ளினார். இைறவர் இ வைர ம் தம் ேதால் மீ இங்கு
ஆேராகணம் ெசய்தைமயால் பிறவி ேநாையப் ேபாக்கும் காயாேராகணம் என் ம்
ெபயைர அத்தலம் ண்ட .]
க
கண் ப க்கும் நீலக் காாி ளிரவி னா ந்
ெதா தைக ெயம்பி ரானார் மணி
வந் தீண் ம்
ப திலார்க் கைனய ேபற்றாற் பவந்த மலேநாய் நீங்கி

ம்

53
ேமார் வ வாய்த் ேதான்றி
[க
கண்

ல கைலத்த தம்மா.
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- ேபய். கண்ப க்கும்- கண் உறங்கும். நீலக் காாி ள்- மிக்க இ ள். ேப ம்
றங்கும் ந யாமத் க் காாி ளில் எம்ெப மானாகிய சிவனின் நிர்மலமான

தி
ைவத் தியானித் இ க்கும் மலமற்றவர்க க்கு அத்தைகய நல்ல ேபற்றினால்,
பிறப்பிைனத் த ம் மலேநாய் நீங்கி பிரபஞ்ச விகாரெமலம் நீங்கிஅைனத் ம்
சிவமாகேவ ேதான்றி, உலகம் அைலக்கழித்த . அம்மா- அைசநிைல. ]
மறந்தன தானம் ற் ம் மயங்கின தவங்க ளீட்டம்
இறந்தன விரக்க நீர்ைம யிழந்தன மைறயி னீதி
பிறந்தன ெகா ைம யா ம் பிறங்கின பாவக் குப்ைப
விறந்தன வல்ல ெலல்லாம் ெவ வின

யிர்கண் மாேதா.
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[தானம் த ய அறங்கள் மறக்கப்பட்ெடாழிந்தன. தவங்களின் ெதாகுதி மயங்கின.
இரக்கம் த் ய நற்பண் கள் இறந் ேபாயின. ேவத நீதிகள் ைகவிடப்பட்டன.
ெகா ைமகள் யா ம் பிறந்தன. பாவக் கூட்டங்கள் விளங்கின.இைவயைனத் ம்
ெசறிந் விளங்கின. உயிர்கள் அஞ்சி வாழ்ந்தன. விறந்தந் ெசறிந் தங்கின]
ஒ க்கமிவ் வா சால ணங்க ேநாக்கி வல்ேல
க க்கைடப் பைடயார் ெநற்றிக் கண்ணினவ் வ ைவ நீற்றி
வி க்கு நீற்ைறச் ெசய்ய ேமனியிற் றிமிர்ந் ெகாண்டார்
அ க்க த்

லக ெமல்லா ம ட்ெப ங் கட ன்

ழ்க.
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[நல்ெலா க்கம் இவ்வா வா தைல ேநாக்கி விைரவில் சூலப்பைடயாராகிய
ெப மான் ெநற்றிக் கண்ைண மைறத் ெவண்ணிற நீற்ைறத் தம் சிவந்த ேமனியில்
அப்பிக்ெகாண்டார், மலவ க்கிைன நீக்கி உலகெமலாம் அ ட்ெப ங்கட ன்
உணங்கல்- வாடல். க க்கைடப்பைட- திாிசூலம். நீற்றி- மைறத் . வி க்கு -

ழ்க.
ய

நிறம், ெவண்ைம. திமிர்ந் - அப்பி.]
பஞ்சியின் மிதிக்குங் கா ம் பனிக்கு
ரெமன் பாத
வஞ்சி ண் ணிைடயார் காம மயக்க
னிவ ெரல்லாம்
பஞ்ச த் திைரயி ேனா ம் அத்தகு பளிக்குப் தி
விஞ்செமய் யணிந்
[பஞ்ைச மிதித்தா

ைவயம் வியக்குமா விரத ரானார்.
ம் ந ங்கும்
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ரமணிந்த ெமன்ைமயான பாத ைடய

வஞ்சிக்ெகா ேபான்ற ண்ணிைடயார் ேமல் காம றாத , காமமயக்கத்ைத
அறப்ேபாக்கிய னிவெரல்லாம் வியக்குமா பஞ்ச த்திைரயிேனா தி நீ
ம் அணிந் உலகம் ேபாற் ம் மாவிரதர் ஆனார்.]
காளக மிடற்
க்கட் கதிர்மதி ேவணி நாதர்
வா மி ழைனய தி மணி
வயங்கப் சிக்

உடல்

54
ேகாள
கா

ேயாகபீடத் தி ந்த ள் ேகால ைவப் க்

நற் ெபயர்மற் றம்ம மாவனம் ஆகு மன்ேற.
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[காளகம்- க ைம. காளக மிட - நீலகண்டம். கதிர் மதி ேவணி நாதர்- ஒளி ம்
மதிையச் சைடயில் அணிந்த ஈசர். வாள் உமிழ் அைனய வி தி- ெவண்ைமயான
ஒளிைய உமிழ்வ ேபான்ற தி நீ . உமிழ்தல்- இலக்கைண. மணி உ வயங்கப் சிெசம்மணி ேபான்ற தன் தி ேமனியில் விளங்கப் சி. ேகாள் அ ேயாக பீடம்- குற்றம்
அ க்கும் ேயாக பீடம். ைவப் - தலம். இவ்வா இ ந்த ள் தலத்திற்குப் ெபயர்
மாவனம். ]
பின்பராக் கிடக்ைக மாயன் ேபரறி ைடய னாகி
யன் மீக் கிைளப்ப வில்லத் த யிலா யிரம்ஆண் டாரா
இன்பேம வ வாய்த் ேதான் ம் இ ங்கத்திற் ைச யாற்றி
ெயன் ெநக் கு க

ன்னின் ேறத்தினான் மைற

ல் ெகாண் .
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[அராக் கிடக்ைக மாயன் பாம் ப் ப க்ைகயனான மாயன். அன் மீ கிைளப்ப- பத்தி
ேம ம் ேம ம் ெப க. விலவத்தின் அ யில் அ பவித் ஒழியாத ேபாின்பேம
வ வாக ேதான் ம் இ ங்கத்தில் மைற ல் ெகாண் என் ெநக்கு க ைச
ஆற்றினான்.]
நிைனப்பேத வாயி லாக ெநஞ்சகங் ேகாயில் ெகாள் ம்
அைனத் மாய் நிைறந்த ேசாதி யமலனர் தி மால் ன்னர்க்
கைனத் வண் ளர்ந்
சிக் கமழ்நறாத் ேதறன் மாந் ஞ்
சுைனக்க

நீல வாட்கட் ேடாைகேயா

[தம்ைம நிைனப்பேத ஏ வாகக் ெகாண்

னி

ேதான்றி.
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நிைனப்பவர் மைதக் ேகாயிலாகக்

ெகாள் ம் அமலனாராகிய இைறவர், தி மால்
இனி ேதான்றினார். ]

ன்னர் அம்பிைக டன்

தி வ ட் பார்ைவ நல்கிச் ெசயிர்தப லக ன் ங்
க ைணயிற் ரக்குங் காவற் க ந்ெதாழி லளித் வார்ந்
ெபா திைர சு ட் ம் ேவைலப் ணாிநீர்ப் பரப்பிற் ேறான்
ம மலர்க் கமல மாைதச் சத்தியா மணப்ப நல்கி.
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[உலகம் ன்ைற ம் பா காக்கும் ெபாிய ெதாழிைல அளித் க் கமலமா வாகிய
இலக்குமிையச் சத்தியா மணக்க அ ளினார்.]
சத்திய லகிற் ெகட் க் ேகா ேயா சைனயின் ேமலால்
அத்தனார் சிவேலா கத் க் கைவயிரட் யின்கீ ழாகத்
ெதாத்ெதாளி மணிகள் பம்பிச் சுட ம்ைவ குண்ட ேலாக
ெமாய்த்தசீர்

கிழ்ப்ப வாக்கி

மணித் தவிசி ேனற்றி.
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55
[பிரமனின் உலகம் சத்திய உலகம். அதற்கு எட் ேகா ேயாசைன ரத் க்கு
ேமலாக ம் சிவேலாகத் க்குப் பனா ேகா ேயாசைன ரத் க்குக் கீழாக ஒளி
பம்பிப் பட ம் ைவகுண்ட ேலாகம்

கிழ்க்கச் ெசய் , அரசு கட் ேலற்றி]

விைரகுலாங் கங்ைக நீரான் ேமதக வபிேட கித் ப்
ைரகுலா மதிகா ரங்கள் ேபாத ய்த் த ளிச் சூழ்ந்த
நிைரகுலாந் ேதவ ெரல்லா நிரந்த வணங்கச் ெசய்தங்
குைரகுலாந் ெதய்வ மாைய தன்ைன

தவி னாரால்.
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[கங்ைக நீரால் அபிேடகித் , உயர்வான அதிகாரங்கள் நிைறய அளித் ,
ேதவர்கூட்டங்கள் வனங்கச் ெசய் ,
க ைடய ெதய்வ மாைய ம் உதவினார். மாைய மயக்கஞ் ெசய் ம்]
மாதர்வாள் விழியிற் ெகாட்கும் வண் ளத் ளவத் தண்டார்
மாதவன் ெறா திவ் வா வளங்கதி ெபற்ற வாற்றால்
மா ளங் கனிகள் ேதர்ந் மந்திக க ஞ் ேசாைல
மாதர்வண் காஞ்சி விண்

ரெம

ம் வழக்கிற் றாமால்.
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[விழியின் -விழிையப் ேபால, இன் உவம உ
. ெகாட்கும்- சுழ ம். வண் உளத்
ளவத் தண் தார்- வண் ெமாய்க்கும் குளிர்ந்த ளசி மாைலைய அணிந்த. மாதவன்
மா- இலக்குமி. தவன்- கணவன். மாதவன் ெதா
இவ்வா வளைம ம் நற்கதி ம்
ெபற்ற தலமாதலால் விண்
ரம் என வழங்கலாயிற் .]
அன்னவன் ைச யாற் ம் அ ட்சிவக் குறிக்கு நாமம்
மன் சார்ங் ேகச ெனன்ன ைவயக ன் ம் ஓ ம்
இன்னதா ைறவர் காயா ேராகணப் ெப ைம யிப்பான்
மின்

ேமற் றளியின் ைவகும் விமலர்தம் ெப ைம விள்வாம்.
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[ தி மால் ைசயாற்றிய சிவ ங்கத்தின் தி ப்ெபயர் சார்ங்ேகசன் என
லகும்
ஓ ம். காயாேராகணப் ெப ைம இத்தைகயதாகும். இனி ேமற்றளியில் ைவகும்
விமல ைடய ெப ைமையக் கூ வாம்]
க நிைலத் ைற
நில வாணைக மடந்ைதயர் நித்த ம் ெபா ம்பர்க்
கலவ மாமயில் நாடகங் கண் கண் களிக்கும்
அலகி லாதசீர்க் கன்னிகாப் பணிநகர் வைரப்பின்
இைலய ேவற்பைடக் கட ளா ாி க்ைகயின் ேமனாள்.
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[ நிலெவாளி ேபா ம் நைக ைடய மகளிர் நாள்ேதா ம் மலர்ச்ேசாைலகளில்
ேதாைக மயில் நாடகத்ைதக் கண் களிக்கும் அளவிலாத ெப ைம ைடய
கன்னிகாப் நகாில் இைலேபா ம் கூ ைடய ேவற்பைட கட ளின் இ க்ைகயில்
ன்ெனா நாள்]

56
ெபாற்ற தாமைரக் கிழவ ம் ேலாமைச மடந்ைத
ற்றி லாவிள கிழ் ைல திைளக்குமன் னவ ங்
கற்ைற வார்சைட னிவ ங் கட ளர் பல ம்
மற்

ேளார்க

ம் வந்ெதா

ேவள்வியாற் றினரால்.
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[ெபாற்றாமைரக் கிழவன் –பிரமன். ேலாமைச- இந்திராணி. மன்னவன்- இந்திரன்.
கட ளர்- ேதவர்கள்]
விைரக்குந் தீம் ைக விண்ெணலாம் பரவவா குதிகள்
நிைரக்கும் ேவள்விெசய் சாைலயின் நிரந்தவர் பல ம்
உைரக்கும் வார்த்ைதயின் ஒ
தன் மாயவன் என் ம்
பைரக்கு நாயகேன ெயன் ம் பன்னினர் கலாய்த்தார்.
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[ ேவள்விச் சாைலயில் பரவியி ந்தவர்கள் பல ம், ஒப்பற்ற தல்வன் எ ம்
க ைரக்கு உாியவன் மாயவேன என் ம் பைரக்கு நாயகனாகிய பரேன (சிவன்)
என் ம் தம் ள் கலகமிட்
ந்தனர். பன்னினர்- பல ைற கூறினர். கலாய்த்தார்தம் ள் மா பட்டார்.]
கணங்ெகா டார்த் வட் காெரனக் கதக்கலாம் விைளத் ப்
பிணங்கு ெபற்றிைம ேநாக்கியப் பிணக்கிைனத் தவிர்ப்பத்
ணங்ைக யா வன் ேபய்க்கணந் வன்ற ெவஞ்சூர்ேமல்
நிணங்ெகாள் ேவற்பைட வி த்தவன் க ைணயி னிகழ்த் ம்.
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[கணம்- கூட்டம் அணி. ஆர்த் - ஆரவாாித் . வட்கார்- பைகவர். கதம்+ கலாம்+
கதக் கலாம்- ேகாபத் டன் கலகம். பிணங்கு ெபற்றிைம- பைக ெகாண்ட தன்ைம.
பிணக்கு- மா பா .

ணங்ைக- A kind of dance in which the arms bent at the elbows

are made to strike against the sides; டக்கிய இ ைககைள ம் விலாப் ைடகளில்
தாக்கி ஆ ம் கூத் .
கன் குறவர்கேளா ஆ ய ஒ வைகக் கூத் . ெவஞ்சூர் ேமல்
ேவற்பைட வி த்தவந்
கன். நிகழ்த் ம்- கூ ம்.]
ெப கு மாமைறப் ெபா ெளலாம் பிைழதப ணர்ந் ந்
தி கு ெநஞ்சினர் ேபாற்கலாம் விைளக்கும் ன்றிறத்தீர்
ெபா த லீாி ேகண்மின்நம் ெபா வ ந் தைலவன்
ம வ லார் ரம் அன

க் கூட் ய வள்ளல்.
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[பிைழதப- ஐயம் விபாீதம் ஆகிய குற்றங்கள் இன்றி. தி கு ெநஞ்சினர்மனக்ேகாட்டம் உைடயராக. கலாம்- கலகம், சண்ைட. மைறப் ெபா ைளப் பிைழதப
உணர்ந் ம் மனக்ேகாட்டம் உைடயவர்கைளப் ேபாலச் சண்ைடயிட் க்
ெகாள்கின்றீர். ன் திறத்தீர்- ல் ய இயல் ைடயீர். ெபா தலீர்- ேபார் ாி ம்
மனத்தீர். நான் உைரக்கும் இதைனக் ேகண்மின். நம் அைனவ க்கும் ஒப்பற்ற
தைலவன் பைகவ ைடய ப் ரத்ைதத் தீக்கு ஊட் ய வள்ளேல. (சிவேன).]

57
அறிவ னாகிமற் றறிந்திடப் ப பவ னாகிச்
ெசறி மண்ட ேகா க ெளலாஞ் ெசறிபவ னாகிப்
பிறிவி லாதைவந் ெதாழிைல ம் ேப றா ெதவர்க்கும்
ெநறியின் ஆற்

நி மல னாகுமவ்

சன்.
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[அறிவன்- ற்றறி ைடயவன்,சர்வஞ்ஞன். அவேன உயிர்க க்காக
உயி க்குயிராகி அறிபவன். உயிர்களால் அவ ைடய அ ளாேல (பதிஞானத்தால்)
அறிந்திடப்ப பவன். ெசறிந்த அண்டேகா களில் எல்லாம் ஆதார அந்த வத் வாக
இ ப்பவன். உலகுயிர்க டன் பிாிவிலா அத் விதமாக நின் ஐந்ெதாழிைல ம்
சலமின்றிஆற் பவன். ஐந்ெதாழில் ெசய் ம் சற் ம் விகாரம் எய்தாதவன். நின்மலன்
ஆகும் அவ் சன். ேப றாைம- ஐந்ெதாழில் ாிதலால் ச யாைம ம் விகாரம்
எய்தாைம ம். ]
ஈசன் மாட் ள மகெவனப் பிறப்பவன் இணர்ப் ங்
காைச ேபால்நிற ேமனியான் அரன்கைடக் கணிப்பத்
ேதசு லா ைமந் ெதாழி
ள் ஒ ெதாழில் ெச த்தி
மாசு தீர்ந்தவன் ஆனந்த வ வினின் மைறவான்.
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[ஈசனிடத்தில் இள மகெவனப் பிறப்பவன் காயாம் ப் ேபான்ற ேமனியனாகிய
தி மால். சிவ ைடய கைடக்கண் அ ளினால் ஐந்ெதாழில்களில் காத்தலாகிய ஒ
ெதாழில் ெசய் , மலமாகிய மாசு தீர்ந்
சிவபரம்ெபா ளில் மைறவான்.]

பின் ஆனந்த வ வினனாகிய

ஆத லாலரன் அாிெய ம் அவர்க்குேவற் ைமயின்
ேறா மா நீர் காண ம் ஊக்குவல் என்
தீதி லாதமால் வ ெகனச் சிந்ைதயிற் படர்ந்தான்.
காதன் மீக்ெகாள ஆங்கவன் கதழ்ந்

ன் அைணந்தான்.
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[ஆதலால் அரன் என் ம் அாி ெயன் ம் அவ க்குள் ேவற் ைமயின்றி நீர் உணர
யல்ேவன். என் கூறி, குற்றமற்ற தி மால்வ க என மனதில் நிைனந்தான்.
தி மா ம் விைரந் அங்கு அைணந்தான். ஊக்குவல்- யல்ேவன். காண- உணர.
படர்ந்தாந் நிைனந்தான். கதழ்ந் - விைரந் .
பித்தர் ேபா வர் பிதற்றிய திஃ மற் றி யான்
வித்த கம்ெபற ெநா ந்தெதன் ள்ளவா விளம்பி
ைமத்த ேமனியாய் மைழக்களத் திைறவைன மனத்திற்
பத்தி யாற்படர்ந் தாங்கவ னாெகனப் பணித்தான்.
[அர
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க்கும் அாிக்கும் ேபதம் கற்பித்திவர் பித்தர் ேபால் பிதற்றிய

ஞானம் ெபறக் கூறிய

இ . என்

உள்ளவா

இ . யான்

விளம்பி, காிய ேமனியாய்! கார்ேமகம்

ேபாலக் காிய கண்டத்திைறவைன, மனத்தில் பத்திேயா
அவனாகுக எனப்பணித்தான்.]

தியானித்

நீ ஆங்கு

58

நன் நாயக ெவன ள நலக்க வானந்தத்
ெதான்றி ேவறறக் கலந் ேமன் க ற வி ந்
மன் ளார்தி வ ளினான் மான்ம
தலாம்
ெவன்ற ேபெராளிச் சிவவ

ெவய்திேம தக்கான்.
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[‘நன் நாயக’ என் உள்ளம் மகிழ் ஆனந்த டன் ஒன்றி ேவறறக் கலந்
ேமற்றிைசயி
ந் அம்பலவாணர் தி வ ளினால் மான் ம
தலாம்
அைடயாளங்க டன் சிவசா பம் ெபற்றான்]
கண்ட யாவ ம் விம்மிதக் களிப் மீக் கிைளப்ப
மண்
ழ்விழி வார் னற் குளித்தனர் மம்மர்
ெகாண்ட சிந்ைதையத் தணந்தனர் கு உமதி மிைலத்த
அண்ட நாயகர் தைலைமேய தைலைமெயன் றறிந்தார்.
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[ தி மால் சிவ சா பம் அைடந்தைத யாவ ம் கண் விம்மிதர் ஆயினர்.
கண்களி
ந் ெசாாிந்த நீாில் குளித்தனர். அறி மயக்கம் நீத்தனர். பிைற
மதியணிந்த ேதவாதிேதவர் தைலைமேய தைலைம என் அறிந்தனர்.]
அட்ட ப ந் தி
வாக வாழ்ந்த
ம்
மட் வார்குழல் மைலமகள் ெகா நர் அம்மாேல
விட் டாததந் தி
வாக ற் றி ந்தார்
கட்

மாமலம் உயிர்க் ெகலாங் கைளத

க த்தான்.
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[எட்
ர்த்தங்க ம் தம் தி
வாக வாழ்ந்த
ம் மைலமகளின் ெகா நர்,
அத்தி மால் விட் டாத தம் தி
வாக ற்றி ந்தார். தைளயாகிய ஆணவமலத்ைத
உயிர்க க்ெகலாம் கைளத ம் க த் டன். தி ஞான சம்பந்தர் தி மா க்குச்
சிவசா பம் அளித்தனர் என தற்காண்டம் கூ ம்.]
கூற்ைற ெவன்றவர் இன்னணம் அமர்ந்த ெகாள்ைகயினால்
ஏற்ற மாய்த்தி ேமற்றளி ெயனப்ெபயர் ேபாய
தாற்றல் சாலயில் ேவற்பைட யண்ணலார் சிவமாய்த்
ேதாற்றி மாயவ னி ந்தவத்
[கூற்ைற ெவன்றவர் இவ்வா

களிலாத் தானம்.
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இங்கு அமர்ந்த ஏற்றத்தால் இத்தலத்திற்குத்

தி ேமற்றளி எனப் ெபயர் விளங்கிய . ஆற்றல் மிக்க அயில்ேவற்பைட அன்னல்,
குமரன் சிவமாய்த் ேதான்றிய . மாயவனின் குற்றமற்ற தவத் க்குத் தானமாய .]
இைறவன் மாெல ம் மதத்தினார் எ ழ்மன இ ம்
மறி மா மிக் கார்வி மத்திைக யாகும்
அறவ னார்தி ேமற்றளி ய ம் க ழி வான்
ெநறிெகா ளிந்திரா லயத் மா நிமலர்சீ

ைரப்பாம்.
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59
[ தி மாேல

தல்வன் எ

ம் மதத்தினாின் வன்மன இ ம் பின்வாங்கி ஓ மா

அறிவின் மிக்கார் வி ம் மத்திைகயாகும். மத்திைக-1. Whip, horse- whip;
குதிைரச்சம்மட் . தி ேமற்றளியின் கழ் இ வாகும். இனி, இந்திராலயத்
கழ் உைரப்பாம்.]

மாநிமலர்

தரள மா ைக க்கிய தனிக்குைட நிழற்ற
அரவ அல்குலா ாி
ரங் கவாிகா லைசப்ப
விர பன்மணித் தவிசின் ற் றி ந் விண்ணா
ர
[

ண்டேதாள் ெபாலங்கதிர்த் தாாினான் ேமனாள்.
த்
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மாைலகள் ெதாங்கும் ஒப்பற்ற குைட நிழைலச் ெசய்ய அரம்ைபயர்

இ
ற ம் கவாி ச, பலமணிகள் பதிக்கப் ெபற் ஒளி சும் தவிசில் ற்ாி ந்
ேதவேலாகத்ைதப் பா காத் ஆண் வ ம் கற்பகமாைலத் தார் அணிந்த
இந்திரன் ன்ெனா நாள்]
மல்ல ேலாங்கிய விந்திர பதம்ெபற மதித் ச்
ெசல்ல றா கண் ப க்குெமன் சிைனப்ெபாழிற் றளிர்த்த
பல்ல வங்கள்வாய்க் ெகா
ேகா கிலங்கள்பண் பயி ஞ்
ெசால்ல ல ங்கவின் காஞ்சிையத்

ைனந் ெசன் றைடந்தான்.
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[மல்லல்- வளம். மதித் - வி ம்பி.ெசல்- ேமகம். பல்லவங்கள் – தளிர்கள்.
ேகாகிலங்கள்- குயில்கள். ைனந் - விைரந் .பலவளங்க ம் ஓங்கிய
இந்திரபதவிைய மீண் ம் ெபற வி ம்பி ேமகங்கள் நீங்கா தங்கி இ க்கும் கிைளகள்
பரந்த ம்ெபாழில்களில், தளிர்கைலக் ேகாதி குயில்கள் பன்பயிற் ம் ெசால்
அழகுெகாண்ட காஞ்சிமாநகைர விைரந் அைடந்தான்.]
உ ந்
வி ந்
அ ந்
ெகா ந்

தற்காிய

மாத்திைர நீர் கந் ண்ணி ம் பவேநாய்
ேசணிைட யிாிதர ெமய்ப்பயன் விைளக்கும்
பட்டகம் பாநதி யா ேய கம்பக்
ெவண்மதி மிைலச்சிய ேகான

பணிந்தான்.
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[தன் ைடய நீாிைன உ ந் அளேவ கந் உண்டா ம் பிறவி ேநாய் ரத்ேத
ஒட ெமய்ப்பயன் விைளக்கும் ஆழம்பட்ட கம்பா நதியில் ஆ ஏகம்பக் ேகான்
அ பணிந்தான்.]
ெநட்ட ராப்பயி லக ெந ங்கணிற் காணக்
குட்ட வாவிெயான் றகழ்ந் மற் றதனிைடக் ெகா ந்ேதன்
மட் வார்ந் வண் னங்குலா மாைழயங் கமல
வட்ட வாய்மலர் மலர்தர நி மித்தான் மன்ேனா.
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[ெநட் அரா- நீண்ட பாம் . அராப்பயி ம் உலகம்- நாகேலாகம். குட்ட வாவிஆழமான குளம். மாைழயங் கமலம்- ெபாற்றாமைர.நாகேலாகத்ைதக் கண்ணால்

60
கா ம்ப யாக ஆழமான வாவிெயான்ைற அகழ்ந் அதனிைட ெகா ந்ேதன்
வார்ந் வண் க் கூட்டம் ெமாய்க்கும் ெபாற்றாமைர மலர நி மித்தான்]
ஆண்ைட யாயிரமத் தடத்தி ம் னலா ம்
மாண்ட ேபெராளித் தமனிய வனசத்தி னா ம்
நீண்ட ெசஞ்சைட நிமலைரப் சைன யாற்றி
யீண்

மாமைறத்

திபல வன்பிேனத் ெத த்தான்.
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[ஐயாயிரம் ஆண் அந்தக் குளத்தின் மிக்க னலா ம் அங்கு மலர்ந்த
ெபாற்றாமைர மலர்களா ம் நீண்ட ெசஞ்சைட நிமலராகிய பரேமஸுவரைனப்
சித்
திெமாழிகள் பலெமாழிந் வழிபட்டான்]
ேபாற் ம் அன்பி க் கிரங்கி மின்ெபாதிந்த ெசஞ்சைடேமற்
கீற்றி ளம்பிைற மிைலச்சிய ேகழ்கிளர் னித
நீற் ேமனியார் நிைரவைள ன்ைக ெமன்சாயற்
கூற்றம் ெவன்றகட் குமாிேயா ெடதிெர ந் த ளி.

199

க ைண ேநாக்களித் ெதாளிர்
க் கட ளர்க் கிைறயாத்
தி நி லாமம ராவதி வயிற்ெச ங் கமலத்
ெதா வ னாற்சசி ட னபி ேடகநீ ராட் க்
கு நி லா

சூட் னர் வரங்க

ங் ெகா த் .
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[ஒளிர்
க் கட ளர்- பிரகாசிக்கும் மகுடம் அணிந்த ேதவர்கள். தி நிலாம்
அமராவதி- ெசல்வம் நில கின்ற அமராவதி- ேதவேலாகத்தின் தைலநகர்.
ெச ங்கமலத் ஒ வன் -பிரமன். சசி- இந்திராணி. கு - நிறம்]
அண்ணன் மால்களிற் றிந்திரற் கரசிைன யளித்
வண்ண மா ைகச் சைட
வள்ளலார் மகி ம்
எண்ணில் சீர்வளர் அத்தலம் இந்திரா லயெமன்
ண்ணி லா ேப ரன்பின

ைரத்திடப் ப மால்.

[அண்ணல் மால் யாைன- அயிராவதம், இந்திர
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ைடய பட்டத்

யாைன.

இந்திர க்கு அரசளித் , வண்ண மலர்மாைலகைளச் சைடயில் அணிந்தபிரான்
மகி ம் எண்ணற்ற பல வளங்கைளப் ெபா ந்திய அத்தலம் இந்திராலயம் எனப்ப ம்.]
க த்தி ரப்பிைன ய
மக் காமர் ந் தலத்தி
த்தி ரப்ெபயர் வள்ளலா ெராளிர்சரண் மீட் ம்
வி த்தி ரப்ெபய ரா யிர் விளித்தமா சறவத்
த த்தி

ப்பதிவ லாாி

சைன ாிந் தனனால்.
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[ மனதில் வி ம்பியைத அ
ம் அந்த அழகிய தலத்தில் உ த்திரன் எ ம்
ெபய டன் ற்றி க்கும் வள்ளலாாின் தி வ கைளவி த்திராசுரன் எ ம்

61
ெபய ைடய அசுரைனக் ெகான்ற பாவம் மீட் ம் வந்ெதய்திடாதவா நீங்க வலாாி
சைன ாிந்தனன். விளித்த மாசு- ெகான்றதால் உண்டான பாவம். த - கற்பகமரம்.
தி ப்பதி- இந்திரேலாகம். வலார்- வலாாி என்ற அசுரைனக் ெகான்றவன்.]
கந்த வார்ெபாழில் சூழ்ந் தண் ெணனக்குளிர் கஞற்
பந்த நீத்த ள் பணாதேரச் சுரப்பதி யமர்ந்த
அந்த மாதியி லாதவர் ெப ைமமற் றைறவாம்.
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[கந்தம்- ந மணம். கஞற் ம்- மிகும். இந்திராலயத் இைறவர் ெப ைம இ . இனி,
பணாத்ேரச்சுரம் அமர்ந்த அந்தம் ஆதி இலாதவர் ெப ைம கூ வாம்.]
ேவ
ைபத்ெத ந் தார்க்கும் படர்திைரப் பாற்கடற் பாயல்ெகழீஇ
நித்த ம் வாட்கண் ப க்கு ெநளி டற் பாப்பைணயான்
தத்ெதாளி கா ந்தி நாண்மலர்த் தாமைரேமன் கிழ்த் க்
ெகாத்

ைவயெம லாந்த ங் குண் ைகக் ைகயவேன.
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[ைபத் - சினந் . இங்கு அைல குதித்தைலக் குறிக்கும். படர் திைர- கைரைய
ேநாக்கிப் பட ம் அைல. பாயல் ெகழீஇ- பாயைலப் ெபா ந்தி. நித்த ம்நாள்ேதா ம். வாட்கண் ப க்கும்- அறி யில் ெகாள் ம் பாப்பைணயாந் தி மால்.
தாமைர மலர் ேமல் ைவயகெமல்லந்ஹ ம் குண் ைகக் ைகயவந் பிரமன். ெகாத்
ைவயம்- பிரபஞ்சத் ெதாகுதி. குண் ைக- கரகம். பாப்பைணயானின் ஒளிகால்
உந்தியில் த்த நாண்மலராகிய தாமைர. அதில் இ ப்பவன் -பிரமன்.]
எத்திைச வாழ்ந ம் விம்மிதம் ப்ப ெவழில்பரப் ஞ்
சத்திய ேலாக வைரப்பினத் தாணி தனிற்கிரணம்
ெமாய்த்த விராதன ேமற்சன காதி னிவெரலாம்
பத்தியிற் சூழ்தர

ற்றி ந் தான்பலர் ேபாற் றேவ.

[ பிரமன் சத்தியேலாகத்தில் அரசி க்ைக (ெகா ) யாகெமாய்த்
ேமல் சனகாதி னிவெரலாம் சூழ்ந்தி ப்ப ற்றி ந்தான்.]
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அவிர் ஆசனம்

ஆங்கவன் ேமவ ேசைவெசய் வானங் க த்த கித்
ங்குைக நாற்ெப ங் ேகாட்டயி ராவதந் ண் ைற ம்
ங்கிய சீர்ப் ல ேவார் த ேலா ம் வி ந்திைறஞ்சி
ஓங்கிய ேபர ள் ெபற்ெறா

பாங்காி

ந்தனேர.
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[அங்குஅவன் ஏவிய பணிகைளச் ெசய்ய இந்திரன் தலாகிய ேதவர்க ம்
அவ ைடய அ ள் ெபற் ஒ பக்கத்தில் இ ந்தனர். ங்கு ைக- ெதாங்கும் ைக.
நாற்ெப ங்ேகாட் அயிராவணம்- இந்திரனின் வாகனமாகிய அயிராவணம் நான்கு
தந்தங்கைள உைடய .]
பாற்ற ந் ப் ைடக் கா ைறேயா ம் படர்ந் தன்றன்
ஆற்ற னாயத க்குடன் அம் யத் தான்மலர்த்தாள்

62
ேபாற்றியன் னான

ேளவ

னாற்ெபாலந் தாரலங்கல்

ஏற்றிய ேதாட் ல ேவாெரா ம் அங்கண் இ ந்தனேன.
[பாற்ற ம்- பா +அ ம்- அழித்தற்காிய.
அம் யத்தான் -பிரமன்.]
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ப் - வ ைம. கால் இைற- வா ேதவன்.

த க்கிய மாணின்ைம ேநாக்கி யிவனித் த க்ைக யின்ேன
க்குவல் யாெனன ன்னி யம்ேபா க ன்னவனம்
ம க்கிளர் தார்வளி ேவந்தைன வாண் கம் பார்த் ன
தி க்கிள ராற்றெலான் ேறமிக்க தாெமன்

ெசப்பினேன.
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[இந்திரனின் த க்கினால் விைளந்த மாட்சிைமயின்ைமைய ேநாக்கி, இவ

ைடய

த க்ைக இப்ெபா ேத ெக ப்ேபன் எனப் பிரமன் நிைனத் , மணம் கமழ்கின்ற
மாைலயணிந்த வா ேவந்தைன ேநாக்கி,’உன் ைடய ஆற்றேல மிக்கதாம்”
என்றனன். மாண் இன்ைம- மாட்சிைம இன்ைம. இவந் இவ ைடய.
க்குவல்ெக ப்ேபன். வளி ேவந்தன் – வா ேதவன். தி
ஆற்றல்]

கிளர் ஆற்றல்- அழகிய உல கின்ற

குய்யம்ைவத் ேதாதிய நான் கத் தான்மனக்ேகா ளறியான்
ைவயகம் ேபாற் ம ைகயி னான்மகிழ் கூர்ந்திைறவா
ெமய் ைர யா ைன யாெலன தாற்றைல ேமம்ப த்தற்
ைகயமின் ேறெயனத் தா

ந்த னாற்றல்ெகாண் டா னேன.
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[குய்யம்- வஞ்சைன. மனக்ேகாள்- மனதிற்ெகாண்ட . ம ைகயினான் வ ைம ைடயவன். மகிழ் கூர்ந் - மகிழ்ச்சி மிக அைடந் . ‘ உண்ைம உைரத்தைன.
என் ஆற்றல் ெமம்ம்பட்ட என்பதற்கு ஐயேம இல்ைல’ எனத் தா
வியந் ெகாண்டா னன்.

ம் தன் ஆற்றைல

தற் கழ் ேகட் ளத் தீண் ம் ெபாறாைம தைலவர ம்
விற்ப மாமணிச் சூட்டழற் காாிெவண் கூெரயிற் ப்
ெபாற்பிதிர் ேநர்ெபாறிப் ேபழ்வாய்ப் ணர்க்கைவ நாவிாிைப
ெயற்ப

வா டற் ேசடன்

வ த் ெதள்ளினேன.
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[வா வின் தற்ெப ைமேகட் ப் ெபாறாைம ேம ட் ேசடன் எள்ளி
நைடயா னன். பாம் வர்ணைன ேநாக்குக. விற்ப மாமணிச்ச் சூட் - ஒளி சும்
மணி ைடய தைல உச்சி. காாி- நஞ்சு. நஞ்சுைடய கூெரயி . ள்ளிகைள ைடய
ெபாியவாய். பிள பட்ட இரட்ைட நாக்கு.ைப- படம். ஒளியான நீண்ட உடல்]
எள்ளிய வா நன் ேறஎ ழ் யா மி லாய்க்ெகனேவ
ெவள்ெளாளி கா டற் ேசடைனக் கா ைற ேயான்ெவகுளத்
தள்ள மாண்வ ச் ேசட ஞ் சாலத்த ழன்
ப்ப
நள்ளலர் ேபா

ேவார்க்கும்ெவம் ேபார்நனி

ண் ட ேவ.
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63
[உடல் வ ைமயிலாதாய் எம்ைம எள்ளியவா நன்ேற என வா ேதவன் ெவகுள,
ேசட ம் ேகாபத்தில் சீற பைகவர் இ வ க்கும் ெவம்ேபார் மிக ம் ண்ட . பாம்
உடலால் ஊர்வதால் கால் உடற் ேசடன் என்றார். ]
ண்டெவம் ேபார்தணி யாைமயி னாங்கவர் ண்டகத்தின்
ஆண்டைக ேசவ தாழ்ந்த ேயெம ழ் ஆற் ற
ள்
மாண்ட ேதர்ந் ைர வாணிதன் ேகள்வ ெவனப்பழிச்சி
ேவண்ட
[

ம் நான் கன் நாரதன் ேமல்விழி ேபாக்கினேன.

ண்ட ேபார் தணியாைமயினால் அவர்களி வ ம் பிரமனிடம் ெசன்
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வணங்கி

எம் இ வர் ஆற்ற ள் ெப ைம ைடய ேதர்ந் உைர என ேவண்ட,
வாணிேகள்வன் பதி ைரக்குமா நாரதைன ேநாக்கினன். ]
ஏாியல் தா கு ைடந் ெசந் ேத ண் ெடறிந் தி ந்
காரளி சுவண் டாமைரத் ேதான்றல் க த் தறிந்
சீாிய திதி மிர்ந்ெதாளி கா ந் தி
வின்
நாரத மா னி மற்றவர்க் கீ
[எறிந்தி ந் - தா குைடந்
மிகப் சி ஒளி உமி ம் தி

நவின்றி ேம.
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ேத ண் ேதக்ெகறிந் . ெப ைம ைடய தி நீ
ைடய நாரதன்]

ஏற்றி
ம் இனியிக லாதிர்ெபான் ேம வைர
ேதாற்றிய வாயிரங் ேகா ஞ் சுடர்ப்படத் தாற்ெபாதிக
ஆற்றலஞ் ேசடன் அவற்ைறப் ெபயர்க்க அடல்வளியிச்
சாற்றிய ஆற்றிற் ெறாித் ம் வ ெயனச் சாற்றினேன.
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[இ
ம் இனிச் சண்ைட இடாதீர். ெபான்னிற ேம மைலயின் ஆயிரம்
சிகரங்கைள ம் தன் ைட ஒளிமிக்க படத்தால் ெபாத்தி இக ம் ஆற்றல்
ேசட ைடய என- வா
க்ேக இவ்வாற்றல் உண் எனெதாிந் ைவத் ம்- நாரதன்
கூறினன்]
ேவ
மற்றி
ாி ெமன் மனத்ெத ங் காத லீர்ப்பப்
ெபாற்றபல அ க்கல் சூழ்ந்த ெபான்ென ங் கிாிைய யண்மிச்
ெசற்றிய சிகர ெமல்லாஞ் சிக்ெகனப் ெபாதிந்தான் ேசடன்.
கற்ைறயங் கதிர்கால் சூட் க் கணமணிப் பணங்க டம்மால்.
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[இப்ெபா
இதைனச் ெசய் பார்ப்ேபாம் என் மனத்தில் எ ந்த ஆைச ண்ட
ெபான்னிற அ க்கல் சூழ்ந்த ேமாிகிாிைய அைடந் ெசறிந்த சிகரங்கைள ெயல்லாம்
சிக்ெகன அகப்ப த்தித்த் தன் படத்தால் ேசடன் ெபாதிந்தான். பணம்- படம். ]
இ குறப் ெபாதிந்

பற்றி ெய ெழா

கிடக்குஞ் ேசடன்

64
ெபாறிெஞமிர் படங்கள் நீக்கப் ெபாள்ெளன ெவ ந்
ெந ெந ெந ெவன் றண்ட ெநாிதர ேவா யா
வ

ங் காட்

டன்றனன் வா

ங்கி

ேதவன்
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[ இ க்கமாகப் ெபாதிந் வ ைமெயா பற்றிக் கிடக்கும் ேசடனின் ள்ளிகள்
உைடய படங்கைள நீக்க அதன் ேமல் வி ந் ெந ெந ெந என அண்டம்
ெநாிதறத் தன்
வ ைமைய ங் காட் வா ேதவன் உடன்றனன்.]
ஒ பக லளவிற் பன்னா ற்றன ெவன்னப் பல்காற்
பாிதியங் கட ண் ேம ப் ப வைர சூ மந்தப்
ெப வைர தா ஞ் சூழப் ெபட்டன ேபான் ேவைலக்
கு மணி நீ ஞ் சுற் ங் குைரவளி ெகாட்கு நீரால்.
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[ஒ பகல் அளவில் அதாவ அ ப நாழிைகக்கண் பலநாள்கள் கழிந்தன
என் ம்ப யாக சூாியேதவன் வலம் வ ம் அந்த ேம மைல ம் சுழன்ற அந்தப்
ெபாியமைலையத் தா ம் சுழல வி ம்பிய

ேபால நீலக் கடல் நீ ம் சுற் ம்,

சூறாவளிக் கா சுழற் ம் காரணத்தால். சூ ம்- வலம் வ ம்; விைன
ெகாட்கும்- சுழற் ம்.]

ற் .

எ ந்தன வைரகள் விண்ணத் திழிந்தன தா ம் மண்ணின்
அழிந்தன லகம் ஓட்ைட யாயின அண்ட ஆண்ைம
கழிந்ததிக் கயங்கள் திக்கிற் க வின ய்யிற் ெகாண்
ஒழிந்தன மகிழ்ச்சி யார்க்கும் உற்றன

யர ெமல்லாம்.

218

[மைலகள் நிலத்ைதவிட் ேமேல எ ந்தன. மரங்கள் விண்ணில் இழிந்தன; உலகம்
மண்ணாகி அழிந்தன.அண்டங்கள் ஓட்ைடயாயின. திக்கு யாைனகல் ஆண்ைம
கழிந்தன. பஞ்சு ேபால ேமகக் கூட்டம் திக்குகளில் பரவின. யார்க்கும் மகிழ்ச்சி
ஒழிந்தன. யரெமல்லாம் உற்றன. தா ம்- த
ம்- மரங்கள். திக்கயங்கள்- திக்கு
யாைனகள். ய்-பஞ்சு ]
எ ழ்வ ப் பவனப் த்ேதட் கின் ைண யாகிப் ேபா க்
கு வேபா லைவத் ேதான்ற டன் ெகழீஇப் பிறங்கற் ேகா ம்
பறைவ ம் விலங்கு நீண்ட பராைரமா மர ம் மற் ம்
மறித ஞ் சுழ

ேமா ம் மைல ம் பின்வாங்கி நீங்கும்.
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[ எ ழ்- வ ைம. பவனப் த்ேதள், உலைவத் ேதான்றல்- வா ேதவன்.
வா ேதவெனௗக்குத் ைணயாகேபா க்கு வந்தன ேபால சிகாங்க ம் பறைவக
விலங்குக ம் ப த்த அ கைள ைடய ெபாிய மரங்க ம் பிற ம் ஓ ம் மீ ம்
சுழ ம். மைல ம் அ ெபயர்ந் நீங்கும்.]
ேமக்ெக ம்
தித் ளான் வி த் கின் மாேச ண்ண
ேநாக்கமிக் கிைமத்தல் சால ெமய்ெயாளி ெநாய் சாம்பத்
தாக்கிய பவன ேவகந் தனில்தி க் கண்ணி வாடப்

ம்

65
க்குல மாந்த ெராத்தார் ெபா வ ம் லவ ரம்மா.
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[ஒப்பற்ற விண்ேணா ம் மண் லக மாந்தைர ஒத்தார். எப்ப ெயனில், ேமேல
எ ம்
தித் ளால் அவர்க ைடய ய உைட மாேசறிற் . கண் இைமத்த .
ஒளி டல் நிறம் மங்கிய . காற் ேவகத்தில் வாடாமாைல வா ய . ]
இவ்வைக டன் ஞ் ேசட ெனைனத் ெமய்
ம்பா னாகிச்
ெசவ்வனங் கிடப்ப ேநாக்கிச் சிந்தைன ய ங்கி மாழாந்
ெதவ்ெவவ யிாினின் மியங் குயிர்ப் பைனத் ம் வாங்கற்
ெகளவிய மனத்தி ெனண்ணி யடல்வளி

யற ேலா ம்.
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[எைனத் ம்- சிறிதள ம். ெமய்
ம்பான் – உடல் அைசவிலன். ெசவ்வனம்- ேநேர.
சிந்தைன அ ங்கி- இன்ன ெசய்வெதன் அறியாமல். மாழாந் - அறி மயங்கி.
ஔவியம்- அ க்கா . அ க்கா ற்ற மனத் டன் எவ் யிர்களிடத் ம் இயங்கும்
ச்சுக் காற்ைற இயங்காமல் வாங்குதற்கு எண்ணி. அடல் வளி- ேபாாி கின்ற
வா ேதவன்]
அ ம்பிய
வ னல்லா ராடகப் பசும்ெபாற் ெகாங்ைகக்
கு ம்ைபகா ழக் க விள் ங் ெகா மலர்க் கற்பத் தண்டார்ப்
ெப ம் யக் குவட் விண்ேணார் ெபாி ளம் ெவ வி ைண
நரம் ளர்

னிவன் றன்ைன நயந்தன ாிரத்தல் ெசய்தார்.

[விண் லகத் மகளி ம் ஆடவ ம் மிக அஞ்சி நாரத
தம்ைமக் காக்குமா இைறஞ்சினர்.]
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னிவைன அைடந்

எவ்வெமய் தாதிர் நீவி ெரனச்சுரர் தம்ைமத் ேதற்றி
ஔவியம் அ க்கி ேநாற்ற அ ந்தவ னிவன் வல்ேல
ெசவ்விய மணிகால் யாத்த திவ்வியா ைறைய நீவிப்
ெபளவவா ய த ெமன்னப் ப நரம் ளர்ந்தான் மன்ேனா.
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[கவைலப்படாதீர் எனத்ேதவர்கைளத் ேதற்றி , அ க்காற்ைற அ த் த் தவம் ெசய்த
அ ந்தவ னிவன் உடேன உைறைய நீக்கித் ெதய்வதன்ைம வாய்ந்த யாழிைன
எ த் கடல தம் என இனிைம த ம் நரம்பிைன மீட் னன். எவ்வம்- கவைல,
வ த்தம். ஔவியம்- அ க்கா . திவ்வியம்- திப்பியந் ெதய்வத்தன்ைம. ெபௗவம்கடல்]
இன்னிைச ெசவிகள் ெதா ம் இவர்த ம் அரவச் ெசம்மல்
பன்ன மகிழ்ச்சி ெபாங்கப் பரவசப் பட் த் தன்றன்
ெசன்னிெயான் ரைசயா நிற்பச் ெசவ்விகண் லைவத் ேதான்ற
அந்ெந ந் தைலக்கீழ்க் ேகாட்ைட ஐெதனப் பறித்

ழ்த்தான்.
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66
[இனிய இைச ெசவிகள் ெதா ம் ஏற ம், ேசடன் ெசால்ல வியலாத மகிழ்ச்சி
ெபாங்கத் தன்ைன மறந் தன் ைடய தைலகளில் ஒன்ைற அைசத்தான். அதைனக்
கண் வா ேதவன் அந்தத் தைலைய விைரவாகஅ
டன் பி ங்கி ழ்த்தினான். ]
உலைவயங் குாிசி றன்பா ற்ற ெவற்றி ெயன்னாக்
கலகல ழங்கி யா ங் ைகெயறிந் தசதி யாடப்
பலமணி சுட ஞ் சூட் ப் பல்ெபாறிச் ேசடனம்மா
அலர்மனத் ெத ச்சி சாம்பச் சமழ்ப்ெப

ம் ணாி யாழ்ந்தான்.
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[வா ேதவன் ெவற்றி தன்பால் உற்ற என் ஆரவாாித் ைகய த் எள்ளி
நைகயா னான். அதைனக் கண் ேசடன் மன ஊக்கம் குன்றி நாணம் கட ல்
ழ்கினான். சமழ்ப் - நாணம்]
பாிபவப் பட்ட வாற்றாற் பாற்ற ம ைக குன்றி
இ நிலந் தாங்க வல்லா ெதய்த்தனன் அதைன ேநாக்கி
வாியளி ர ம் வாடா மலர்த் ழாய்ப் படைல மாைல
குெகாப் ளிக்கு மார்பின்

கின்மணி வண்ணன் ெசால்

ம்.
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[பாிபவம்- இழி . ம ைக-வ ைம,strength. இழி பட்ட ேசடன் வ ைம குன்றி
உலகத்ைதத் தாங்க இயலாமல் இைளத்தான். அதைன ேநாக்கித் ழாய் மாைல
மார்பன் நீலேமனியன் தி மால் ெசால் வான்.]
கட ளர் னிவன் குய்யக் க த்தினான் மகதி ைண
தடவ மிைசக்ேகாட் பட் த் தனித்தைல ளக்கி யிவ்வா
றிட ழந் யங்கிச் சான்ற ெவ ழ்வ
ந் ேதய்ந்தாய்
சுடர்மணிச் சூட் த் ேதான்றால் ெதால்வ

ெப மா ேகட் .
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[ நாரத னிவன் சூதான மனத்தினாக வாசித்த யாழிைசயினில் மயங்கி ஒ தைலைய
அைசத் இவ்வா இடர்ப்பட்டாய். உடல் வ
ம் ேதய்ந் ேபானாய். பைழய
ஆற்றைலப் ெப ம் வழி கூ கின்ேறன் ேகட்பாயாக. குய்யம்- சூ , வஞ்சைன.
தனித்தைல- ஒ தைல. ளக்கி- அைசத் . ெதால்வ - பைழய ஆற்றல்]
மணிகிடந் திைமக்கும் தி வயின்வயின் மகளிர் நீத்த
வணிகிடந் திைமக்குங் காஞ்சித் தி நக ரண்மி யன்பர்
பணிகிடந் திைமக்கும் பாதப் பரமனார் ைச யாற்றிப்
பிணிகிடந் திைமக்கும் உள்ளப் ேப றல் ஓம்ப ெலன்றான்.
[காஞ்சித் தி நகைர அைடந்
யைரப் பாிகாிப்பாயாக.
ஒம்ம்பல்- பாிகாிக்க நீக்க.]

ஏகாம்பேரசைரப்

கடலமிழ் த த்தி யாங்குக் காஞ்சிெயன்

ைச ெசய்

ைரத்த ேலா ங்
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வழிபட்

இந்தத்

67
ெகடல ங் கவற்சி நீங்கிக் ேகழ்கிளர் ேசடன் றன்ைனச்
சுடர்மணி யைணயாக் ெகாண்
ைணவிழி வளரா நிற்கும்
அடல்ெக

திகிாிப் த்ேத ள பணிந் தா

[அ திைன அ த்திய

ெசன்றான்.

ேபாலக் காஞ்சி ெயன்
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உைரத்த டன் ேசடன் ஒழியாத

கவைலெயாழிந் , தன்ைனப் பாயலாகக் ெகாண் அறி யில் ெகாள்
சக்கிரா தனான தி மாைல அ பணிந் காஞ்சிக்கு வழி நடந்தான்.]

ம்

ெகாழித்ெத
ழவி ேனாைத குளி கார் ழக்கந் ேதாற்றச்
ெசழித்தெபான் னரங்க ேதறித் ேதெமாழி மடவார் மின்ைன
பழித்த ண்
சுப் வாடப் பாி ரஞ் சிலம்ப ஆ ம்
விழித் ைணக் கடங்கா காமர் வியனகர்க் காஞ்சி க்கான்.
[குளி - எ த்திலாேவாைச, roar.
காஞ்சிநகர்.]
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சுப் - இைட. கண்ெகாள்ளா அழ்குைடய

அ
வகன்ற ேசாதி யமலைன விதிவ ழாைம
ெப கிய ைச யாற்றிப் பிறங்ெகாளிக் கவிைக யாகக்
கு மணி படங்கள் தம்மாற் குளிரேமல் கவித் நா ந்
தி வளர் பாதப் ேபாதிற் சிந்தைன ெயா க்கி நின்றான்.
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[அ
ம் உ
ம் அ
மாகிய தடத்த வ வங்கள் அைனத்ைத ம் நீங்கி அகன்ற
ேசாதியான ேசா வ வத்தாைன ஆகமங்களின் விதிவழாமல் விாிந்த சைனயாற்றி
ஒளிவிளங்கும் குைடயாகத் தன் மாணிக்கம் ெபா ந் ம் படங்களால் குளிர ேமல்
கவித் நா ம் பிரானின் தி வ கைளச் சிந்தைனயில் ைவத்
மனம் ஒ மித் நின்றான்.]
அன்பி க் ெகளிய ராகு மண்ணலா ெரதிேர ேதான்றித்
ன்பினித் தவிர்தி ெயன் ெதான்னிலந் தாங்க வல்ல
வன் தந் த ளப் ெபற் வணங்கினன் விைடெகாண் ேடகி
யின் மீக் கிைளப்ப

ன் ேபா

நிலம் பாித்

வாழ்ந்தான்.
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[ அன்பி க்கு இரங்கும் அண்ணலார் எதிேர ேதான்றி இனித் ன்பிைனத்
தவிர்வாயாக என ஆ தல் அளித் பண் ேபால் உலகத்ைதத் தாங்கும்வல்லைம
அ ளப் ெபற் இன்பம் மீ ர ன் ேபால ெபாிய உலகத்ைதத் தாங்கி வாழ்ந்தான்.]
த்தி ம ைக வல்ல தன்ைமயாப் ெபற்றா ேர ம்
த்தி ம் ெபா
ம் அந்த
ெபா ண்
ங் காைல
இைடத்ெதாகுந் ய மாகு மின்ப ந் க்கிப் பாரா
ெத த்தி ன்

யா ேவதன் எண்ண ற் றாத வாற்றால்.

[எ த்த காாியத்ைத ெவற்றியாக
வெரனி

ம் , தாம் ெசய்
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க்க வல்ல வல்லைமைமையப் ெபற்ற

க்கும் ெசய

ம்

ந்தால்அதனால் ெப ம் பய

ம்

68
இைடயில் வ ம்
யாேவ. அ
இைட

ம்

ய ம் இன்ப ம் ஆராய்ந்
எ

பாரா

அச்ெசயல் ெசய்யின்

ேபால எனில் ேவதனின் எண்ணம்

ற்றியாங் ெகய் ம் , ப பய

ற் றாதேபாலாம். “

ம்

ம் பார்த் ச் ெசயல்” (தி க்குறள்).]

பற்றிய வன் நீடப் பணிபணங் கவித்த லாலந்
நற்றலம் பணாத ேரச ெமனத்தி நாமம்
ம்
அற்றமின் மணீச ைவப்பி னமர்ந்த ள் ெகாழித் ப் பாச
ற் ம்விட்

ாிய நல்கு

தல்வர்தம் ெப ைம விள்வாம்.
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[இைறையப் பற்றிய அன் ெப கத் தன் படத்தால் ேசடன் கவித்தலால் அந்த
நற்றலம் பணாதேரசம் எ ம் தி நாமம் ண்ட . இனிக் குற்றமிலாத மணீசம் எ ம்
தலத்தி
ந் பாசம் ற் ம் நீக்கிய
ம் தல்வ ைடய ெப ைமையக் கூ ேவாம்]
எ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
மாதவ திர்ந்த காசிப னிவன் மைனவியர் பல
ஞ் சிறந்த
ேமதகு மடவார் அதிதிேய திதிேய வினைதகத்
ெவன நால்வர்
ஓதிய விவ ள் அதிதிதன் தல்வ ம்பர்க ம்பர்நாட் ைறவார்
தீத

திதிதன் ைமந்தர்கள் அ ணர் சீர்வளர் பாதலத்

[ெபாிய தவம்

திர்ந்த காசிப

ைறவார்.
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னிவ ைடய மைனவியர் பலர். அவ ள் அதிதி, திதி,

வினைத, கத்
என நால்வர் சிறப் ைடேயார் அதிதியின் தல்வர்கள் விண்
வாழ்வர். திதியின் தல்வர்கள் பாதலத்தில் உைறவர்.]
பத்தினி வினைத மக்க ள ணன் பாிதியந் ேதர்கடாம் பாகன்
த்திவா ளரவப் ெப ம்பைகக் க ழன் ழாய்த் ெதாைடமாயவ
கத்
யிர்த்த பணிக ளனந்தன் காசினி பாிப்பவ னாக
வித்திற ேநாக்கித் தா

லகில்

ர்தி

ேமா ராற்ற ெலய் வான் வாசுகி ெயன்பான்.
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[வினைதயின் மக்க ள் அ ணன் சூாியனின் ேதர் கட ம் பாகனானான்; க டன்
விஷப்ைப ம் பல்
ைடய பாம் க்குப் ெப ம் பைகயாய் ளவமாைல மாயவ க்கு
ஊர்தியானான். கத்
ெபற்ெற த்த பாம் க ள் அனந்தன்
லகத்ைதத்
தாங்குவானாயினன். இவற்ைற ேநாக்கி வாசுகி என்பான் தா ெமா ஆற்றைலப்
ெபற எண்ணினான்.]
வயி ைளந் யிர்த் க் குவி ைலத் தீம்பால்
வாய்ம த் தின்ன ள் ாிந்த
கயிரவங் கவற் ஞ் ெசந் வர்க் கனிவாய்க்
கத்
மலர வணங்கி
யயர்வ த் த
மவள்வியங் ெகாளப்ெபற் றவ்வயி
னகன் மா தவத்தான்
உயாிய சீர்த்தித் தந்ைததன் பாத ெமாய்ெயனப்
பணிந் நின் றிரந்தான்.
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69
[தாய் கத்
வின் மலர வணங்கி அவ ைடய ஆைணையப் ெபற் அங்கி ந்
அகன் மாதவத்தல் உயர்ந்த தன் தந்ைத காசிபாின் பாதத்ைதப் பணிந்
ேவண் னான்.]
அயிராித் தறல்வார்த் ெதா
ன ெலா கு
ம ம் கழ்ப் பா நீ ணதியால்
வயல்வளஞ் சிறக்குங் காஞ்சிமா நகாின் மதிக்ெகா ந்
ெதாளிர்ெபாலஞ் ச லக்
குயின்ெமாழி பாகர் குைரகழன் மலர்த்தாள் ேகா கு
பத்தியின் வணங்கிச்
ெசயிர்த வரங்கள் ெப ெக
னிவன் றி த்தகு
விைட ம்ெபற் ெற ந்தான்.
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[அயிர்- ண்மணல். அறல் – க மணல் ேகா - குற்றம். காஞ்சி மாநகாில்
மதிக்ெகா ந்தணிந்த இைறவாின் தி ப்பாதங்கைளக் குற்றமற்ற பத்தி டன் வணங்கி
குைறகள் நீங்கும் வங்கள் ெப க என் கூறிய னிவனின் விைட ம் ெபற்
காஞ்சிக்கு எ ந்தான்]
ந மணங் கம ங் காழகிற் ணி நாற் ஞ்
சந்தனக் குற ம்
ெவறிகமழ் நானக் ெகா க மல ம் ெவயி மிழ்
பல்வைக மணி
னற் பரப்பி ந்திவந் திடந்ேதா ெறா க்குேச
யாெறா
றத் ச்
ெச வளம் விைளத் த் ெதழிக்குந் ண் டீரத் தி நகர்
விைரந் ெசன் றைணந்தான்.

239

[ ந மணங்கம ம் அகில் ண்டங்க ம் சந்தனக் கட்ைடக ம் மணங் கம ம்
ெகா க ம்மல ம் ஒளி மி ம் பல்வைக மணிக ம் நீர்ப்பரப்பில் உந்திவந்
கைரேதா ம் ஒ க்கும் ேசயா ஒ
றத்தில் வயல்வளம் விைளத் ச் ெசழிக்கும்
ண்டீர வளநகர் விைரந் ெசன்றைடந்தான்.]
மிடல்ெக பைகஞர் ாிைச ன் றி ப்ப விலகிவில்
மிழ்நைக கிழ்த்த
சைட
க் கூத்தர் தாட் ைணக் கமலந்
தணப் றாக் காதன்மீக் கிைளப்ப
ப சுட ாிைமக்கும் பணமணி வாங்கிப்
பணிெவா ம ச்சைன யாற்றி
ய
லக் கு ம்
மித்த ந் தவஞ்ெசய்
தவ் ழி யி ப்ப வக்காைல.
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[மிடல்- வ . இ ப்ப- அழிய. வில்- ஒளி. விலகி வில் உமிழ்- அைசந் ஒளி
தாட் ைணக் கமலம்- இ தாள்களாகிய தாமைரகள்.தன் படங்களில் உள்ள

சும்.

70
மணிகைள வாங்கிப் பணிெவா ம் அ ச்சைன யாற்றி ஐம் லக் கு ம்ெபறிந்
தவஞ்ெசய் அவ்விடத்தில் இ க்கும்ெபா
]
ெபாலங்குவட் ட க்கன் மந்தர ெமறிந் ெபா திைர
ேவைலயம் ணாி
கலங்கவான் ம ந் கைடந்தன ெர ப்பக் க திவந்
திைமயவர் பல ம்
இலங்கு
ரப்ெபாற் பதமலர் பரசி யிைறஞ்சியிவ்
வாசுகி தன்ைன
அலங்கல்சூழ் சைடயாய் நாெணன ெவமக்கிங் க ெளன
விரந்தன ராக.
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[ெபாற்சிகர அ க்கல்கைள ைடய மந்தரமைலைய மத்தாகப் பாற்கட ல் இட்
ேதவாமிர்தம் கைடந் எ க்கக் க தி வந்த வானவர்கள் பல ம் இைறவன்
தி வ ைய இைறஞ்சி, வாசுகிைய மத்தின் நாணாக எமக்கு அ ள் ெசய் என
இரந்தனர். ம ந் - அ தம். நாண்- கயி . ]
நாடக நவிற் ம் நம்பனா ர ளிச் ெசல்ெகன
வி த்த நைககால்
ஆடகப் பசும்ெபான் வரன்றிவார்ந் ெதா கு
மவிர்மணிப் ந்திைர தவழ்ந்
ேகாடகங் க
ங் குைரகடல் கலக்கிக் ெகா ஞ்சுைவப்
த்தமிழ் ெத த் ப்
பீடகம் ெப கும் வானவர்க் களித் ப் பிைணந்தேப
ரன்பினான் மீண் .
[ கடைலக் கலக்கி மிக்கசுைவப் த்தமிழ்
அன்பினால் மீண் ]
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எ த்

வானவர்க

க்கு அளித் ப் பின்,

தண்டளிர்ச் ெசயைலப்
நிறங் கவற் ந் தமனிய
ேமனிவா ணைகயார்
வண்டலாட் டய மலர்ப்ெபாழி
த் வளங்குலா
மத்தகு வைரப்பின்
அண்டவா ண க்குந் தைலவைன யிர்ேதா றமர்ந்த ள்
க ைணயங் கடைலப்
பண் ேபான் யன் விதி ளி வழா பாிெவா
சைன ாிந்தான்.
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[ ேதவர்க க்ெகல்லம் தைலவைன, உயிர்கள் ேதா ம் அமர்ந் அ ள்ெசய்கின்ற
க ைணயங்கட ைள (ஏகாம்பரைன) ன் ேபால அன் டன் சைன ாிந்தான்]
ெபாற்பிதிர் சிதர்ந்திட் ெடனமிளிர் திதைலப்
ணர் ைல ைமெயா பாகர்

71
அற்பி

க் கிரங்கி ெயதிெர ந் த ளி நா ரண்
டரவிற்கும் இைறயா
நற்பத மளித் ப்
மலக் க க்ைக ந ந்ெதாைட
திவ மார் பகத்
விற்பயி லணியா வணிந்தி ம் ேப ம் ெபற்றனன்
வியனிலம் வியப்ப.
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[உைமெயா பாகர் ேசடனின் அன்பி க்கு இரங்கி எதிெர ந் வந் ,
எட் த்திக்கிைன ந் தாங்கும் எட் நாகங்க க்கும் தைலைமயாகும் நற்பதம்
அளித்தார். அத் டன் ெகான்ைற ந மலர் மாைல திவ ம் மார்பில் ஒளிதிக ம்
அணியாக அணிந்தி ம் ேப ம் அளித்தார்.]
மணம

களபக் குவி ைலச் சுவட் மார்பினார்
தைமப்பணி ேவந்தன்
பணமணி வாங்கி ய ச்சைன யாற்றிப் பணிதலான்
மணீச்சரப் ெபயர்ெபற்
றிணர்மலர்ப் ெபா ம்பர் சூழ்ந்தவந் நகர மிலங்குமற்
ற த்தமா தவத்ேதார்க்
கணியராய் வரங்க ள
நான் கசங் கரத்தமர்
அமலர்சீ ரைறவாம்.
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[உைமெயா பாகைரப் பாம்பரசன் தன் உச்சி மணிவாங்கி அ ச்சித் ப் பணிதலான்
இத்தலம் மணீச்சரம் எனப் ெபயர் ெபற்ற . இனி, தன்ைன அ த் வந்த
மாதவத்தவர்க க்கு அணியராய் வரங்கள் அ
ம் நான் க சங்கரம் எ ம் தலத்தில்
அமர் அமலர் ெப ைம கூ வாம்.]
க வி த்தம்
பண்ெடா கற்பத் ப் ப மச் ேசக்ைகவாழ்
அண்டைனத் தவத்தினால் அண்மி நல்வரங்
ெகாண்டவர் தவல ங் ேகாைண யாற்றலர்
மிண் ய த கேண மிைடந்த சிந்ைதயார்.
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[ ன்ெபா கற்பத்தில் ெவண்டாமைர அைணயில் வா ம் ேதவனாகிய பிரமைனத்
தவத்தினால் அ கி நல்லவரங்கள் ெபற் க்ெகாண்ட ேதவர்களின் ஆற்றைலப்
ெபாறாதவர்களாகி அ க்கா
சிந்தயினராகிய அ ணர்]

ெகாண் , மதத்தினால் ெகா ைமேய மிக்க

அத்தகு தானவ ரமரர் ன்றிய
ெதாத்தலர் கற்பகச் சூழ லாதியா
எத்தி
லக மிைனயக் ெகாட் றீஇ
நித்த

க ணிகழ்த்திச் ெசல்

வார் .
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72
[அத்தைகய அசுர ம் சுர ம் ேதவேலாகம் தலா அைனத் உலகங்க ம் ன் றச்
சுழன் நாள்ேதா ம் இ க்கண் ெசய் வந்தார். தானவர்- அசுரர். ெதாத் - ெகாத் .
இைனய- வ ந்த. உ கண்- ன்பம்]
ெகளைவநீர் நதித்திைர கைரந்
சிய
எவ்ெவலாத் திைசயி மிலகு நித்திலம்
ெகாவ்ைவவாய் மகளிர்கள் குவவிக் ேகாைவெசய்
ெசவ்விவாய் காஞ்சியந் ேதத் ச் ெசன்றனர்.
[ெகௗைவ- ஆரவாரம்.

ன்ப ற்ேறார் மகளிர்க

248
டன் காஞ்சியந்ேதயம் ெசன்றனர்.]

கன்னி காப்பமர்ெப ங் கட ளாதிேயார்
அன்ன தானவர் வரவறிந் தங்குள் ெவாீஇ
வன்ன வார்தளிர் மைறமாவின் வள்ளலார்
ன்னர்

ழ்ந்ெத ந் தனர் ைறயிட் டாரேரா.
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[அசுரர்களின் வரவறிந் கன்னிகாப்பில் இ க்கும் காவற்ெறய்வங்கள் அஞ்சி,
ஏகாம்பேரசுவராின் ன் ழ்ந் வணங்கி ைறயிட்டனர்.]
ணிலாம் வன ைல ெபா த ெமய்குைழ
ேவணியார் தி
ளக் க ைண மீச்ெசலக்
ேகாணிலா மதி ைர ேகால வார் தல்
வாணிலா நைக ைம வதனம் ேநாக்கினார்.
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[இைறவர் அம்ைமயின் வதனத்ைத ேநாக்கினார்.]
கள்ளைலத் ெதா கு ங் காமர் தீந்ெதாைட
ள்ளைலத் திமிர் யற் கூந்தற் பார்ப்பதி
அள்ளிைலத் தனிப்பைட யணங்கு கன்னிையத்
ள்ள

ற்

டல்விழத்

ணிெயன் ேறயினாள்.
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[கள்- ேதன். ள்- வண் . அள்- கூர்ைம பார்வதி ேதவியார் இைலேபாற் கூாிய
ேவலாகிய தனிப்பைட தாங்கிய ெகாற்றைவைய ேநாக்கி தானவாின் உடல்
ள் ம்ப அ த்
ழ்த் என ஏவினார்.]
ெவய்யெவள் வா ைற கழித்
ங்குேதாள்
ஐையேயற் றமாிய அரட்டர் ஆ யிர்
ஒய்ெயன வி த்ெதா ேகா தீர்த் தந்ெதாட்
ெடய் மக் குளங்கைர யினி

வாழ்ந்தனள்.
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[ஐைய- ெகாற்றைவ. அரட்டர்- கீழ்மக்கள், கு ம்பர். ெகாற்றைவ தன் வாளிைன
உ வி கு ம் ெசய்ேவாாின் ஆ யிைர விைரவில் ேபாக்கிக் ேகா தீர்த்தக்
கைரயினில் தங்கி இனி வாழ்ந்தனள்.]

73
மற்ெறா கற்பத்தின் மலாின் ேமலவன்
அற்றமின் லெகலாம் பைடக்கு மார்வத்தாற்
ெகாற்றவி யகழ்ந்தவக் ேகா தீர்த்தத்தின்
ெபாற்றவண் ேகாட்ட ந் தவங்கள் ேபாற்றினான்.

253

[மற்ெறா கற்பத்தில் தாமைர மலாின் ேமலவனாகிய பிரமன் ேசார்வில்லாமல்
உலெகலாம் பைடக்கும் ஆர்வத்தால் ெலாற்ற்ைவ அகழ்ந்த அக்ேகா தீர்த்தத்தின்
கைரயில் அ ந்தவங்கள் ெசய் இைறவைனப் ேபாற்றினான். அற்றம்- ேசார் .
ெகாற்றவி- ெகாற்றைவ,ஐைய. அகழ்ந்த- ேதாண் ய. ேகா - கைர. ெபாற்ற
வண்ேகா - அழகிய வளைமயான கைர.]
உகங்களின் ஊ வந் றாத கன்னிகாப்
பகங்கு ெகாண்டேவ கம்பத் தண்ணலார்
சகங்கைள யிர்த்தவ ேளா ஞ் சார்ந்தவன்
கங்கள்நான் கி

மைற

[ கங்களின் இ தியி

கிழ்ப்ப நல்கினார்.

254

ம் அழியாத கன்னிகாப்பில் கு ெகாண்ட ஏகம்பத்

அண்ணலார், அம்ைம டன் இ க்க, தன்ைன அைடந்த நான் கனின் நான்கு
கங்களி
ந் ம் நான்கு ேவதங்கள் கிழ்ப்ப அ ளினார்.]
ம விாி தன் க மலாிற் ேறான்றிய
வ மைற வழி ல கைனத் மாக்கினன்
ெபா வ மப்பதி
மால ள்
த ச

ரானன சங்க ரப்ெபயர்.

255

[ வாசம் விாிகின்ற தன் கமாகிய மலாினின் ம் ேதான்றிய ேவதங்களின் வழி பிரமன்
உலகம் அைனத்ைத ம் பைடத்தான். அதனால் ஒப்பற்ற அத்தலம் ச ரானன சங்கரம்
எ ம் ெபயர் ண்ட . ம - வாசம்.ச ர்- நான்கு. ஆனனம்.- கம்.]
தனிச்ச ரானன சங்க ரத் வாழ்
பனிச்சி மதிக்கு ப் பகவர் சீாி
இனிச்சுர கரத்தமர்ந் தி ண்ட ஆணவத்
ணிச்சிைற த ம்பிரான் ெப ைம ெசால்

வாம்.

256

[ தனி- இைணயற்ற. ச ரானன சங்கரத்தில் அமர்ந்த
ம், பிைற சைடயிற்
கு ெகாண் ள்ள பகவர் ெப ைம இ ெவனக் கூறிேனாம். இனிச் சுரகரத் தமர்ந்
ஆணவ இ ளாகிய சிைறைய அழிக்கும் எம்பிரான் ெப ைம ெசால் வாம்.
தா ண ென ம்ெபய ர ணன் றன்விழிப்
பார்ைவயிற் பட்டவ ெரவ ம் பாற்ற ஞ்
சூ
சுரங்ெகழீஇத் யர ேவார்வரம்
ஆரணன் மாட்ட ந் தவத்திற் ெபற் ளான்.

257

74
[ தா ணன் என் ம் ெபய ைடய அசுரன் ஒ வன் பிரமன் மாட் அ ந்தவம் ெசய்
ஒ வரம் ெபற்றான். அவ்வரத்தின்ப அவ ைடய பார்ைவயிற் பட்டவர் எவ ம்
பயங்கரமான சுரம் ெபா ந்தித் யர் அைடவர்.]
அச்சுர ேலாசன வ ணன் றன்னி
ெவச்ெச ம் விழியினால் ெவகுண் ேநாக்கு
கச்சமி யிெரலாங் கவல ேவைலவாய்
நச்சுறழ் சுரத்திைட ந த் ச் ெசல்

நாள்.
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[ேலாச்சனம்- கண்கள்.சுரேநாய் விைளக்கும் கண்கள். ெவச்ெச ம்- ெவம்ைமக் குறிப் .
ேநாக்கு - ேநாக்க. கச்சம்- அள . கவலம்- கவைல. ேவைல- கடல். நச்சுறழ் சுரம்நஞ்சு ேபாலத் யர்ப்ப த் ம் சுரம். ந த் வ த்தி]
பற்றலர் ரம்ெபா ப த்த ேசவகர்
கற்ைறவார் குழெலா களிக்குங் காஞ்சிசீர்
ெபற் வான் ற மமாய்ப் பிறங்கு ெபற்றிைம
ெயாற்றர்ேபா

ைரத்த

ம் ஊங்குப் ேபாந்தனன்.
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[பற்றலர்- பைகவர். ரம்- ப் ரம். ேசவகர் – ரர்; ப் ரங்கைள எாித்த
சிவெப மான்.கற்ைறவார் குழல்- அன்ெமாழிப்ெபயராய் உைமயம்ைமையக் குறித்த .
களிக்கும்- மகி ம். காஞ்சி த மத்தின் உைறவிடமாகவிளங்கும் ெப ைமைய ஒற்றர்
வந் கூற அங்குப் ேபாந்தனன்.]
ெகாைல கக் கூற்ெறனக் ேகாைண யா யிர்
அைலெச மவன்வர வறிந்தம் மாநகர்
நிைல மாலயன் தெலவ ம் ெநஞ்சுைளந்
திைலயசூற் பைடயைர யிைறஞ்சி ேவண் னார்.
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[உயிர்க்ெகாைல ெசய் ம் எமன் ேபான்ற வ ைமபைடத் , உயிர்கைள அைலக்கும்
அசுரன் வரவிைன அறிந்
ெநஞ்சில் அச்சம் ெகாண்

காஞ்சி மாநகர் வா ம் மால், அயன் தல் மக்கள் எவ ம்
சூலப்பைடயராகிய ஏகம்பைர இைறஞ்சி ேவண் னர்.]

ெவ வ ெரனவவர் விதிர்ப் நீத்த ட்
பரமர்தம் அ யிைண படர்ந் மாதவம்
ாிநர வாகன ெனன் ம் ண்ணிய
வைரயைன ேநாக்கியீ த ளிச் ெசய்வரால்.
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[அஞ்சாதிர் என அவர்க ைடய ந க்கத்ைதத் தீர்த் ப் பரமர், தம் ைடய
தி வ யிைனப் பணிந் மாதவம் ாிகின்ற நரவாகனன் எ ம் ண்ணியைன ேநாக்கி
இ அ ளிச் ெசய்தார்.]
இயக்கர்தம் அதிப மற்றிங்ெகம்

ள்ளகம்

75
வியக்குநின் றவப்பயன் விைரவி னல்கு ங்
கயக்க ற் யிர்தப ண் க் கண்
ம்
பயக்ெகா ந் தானவற் பைதப்பக் ேகாறியால்.
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[இயக்கர்களின் தைலவேன! எம் உள்ளம் வி ம் மா தவம் ாிகின்ற நின்தவப்பயன்
விைரவில் அளிப்ேபம். உயிர்கள் கலக்க ற் அழிய இங்கு வந் ள்ள ெகா ய
அசுரைனப் பைதப்பக் ெகால் வாயாக!]
அன்னதா னவன்விழிக் ககப்பட் டாெயனின்
வன்னிவாய்ப்
ெவன ம கிச் சாம் ைவ
இன்னதா லவன்றிற இ க்குஞ் சூழ்ச்சி ம்
நன்னர்ெநஞ் சைமவர நவிற்றக் ேகண்மதி.

263

[ அந்த அசுரனின் கண்பார்ைவக்கு அகப்பட்டாெயனில் ெந ப்பில் அகப்பட்ட
ைவப் ேபால ெவம்பி வா வாய். அவ ைடய ஆற்றல் இ வாகும். அவைன
அழிக்கும் சூழ்ச்சி ம் கூ கின்ேறன். ெநஞ்சில் அைமய நன்கு ேகண்மதி. ேகண்மதிேகட்பாயாக. வன்னி- ெந ப் . இ க்க்கும்- அழிக்கும்]
ெகாண்டலங் கூந்த ங் குவட் க் ெகாங்ைக
ெமாண்டளிர் ேமனி ெமாளி
ர ங்
கண்டவ ேரக்க ங் காமர் ேமதகு
சண் ைக ெய

மடத் ைதயைலக் காட்

.

264

[ேமகம் ேபான்ற கூந்த ம் குன்றைனய ெகாங்ைக ம் மாந்தளிர் ேபான்ற ேமனி ம்
ஒளி ம் பற்க ம் கண்டவர் அைடயவி ம் ம் ேமன்ைம ம் ெபா ந்திய சண் ைக
அழகிய ெபண்ைணக் காட் ]
இத்தி மாதிைன மணஞ்ெசய் தீகுவல்
ைகத்தலம் பற்ெறனக் கைரதி ேநர்ந்தவன்
றத்ெதாி விழிகுளிர் தைழப்ப ேநாக்குவன்
அத்தகு ெசவ்வியி னாவி வாங்குதி.
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[ இந்த அழகிய ெபண்ைண உனக்குத் தி மணம் ெசய் ஈேவன்; ைகத்தலம் பற் க
என உரத் க் கூ க. உடன்ப அவன் தன் ைடய தழெலன எாிகின்ற விழிகள் குளிர
அவைள ேநாக்குவன். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவன் ஆைவைய வாங்குவாயாக. கைரதிஉரத் க் - கூ க. ேநர்ந் - உடன்பட் . தைழப்ப- ாிப்ப]
எனவ ள் வழங்க மிைறஞ்சி ெயம்பிரான்
தனத ட் சூழ்ச்சியிற் சார்ந்
ஞ்சிைகக்
கனல்ெகா த் த ளிய கதிர்த்த வாளினால்
அனல்விழி ய ணைன யாவி

ண்டனன்.
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76
[ என இைறவன் அ ள் வழங்க ம் வணங்கி எம்பிரா ைடய அ ள் சூழ்ச்சியிற்
சார்ந் அக்கினி ேதவன் ெகா த்த ஒளி ம் கூாிய வாளால் அனல்விழி அ ணனனின்
உயிைர வாங்கினன்.]
மின்சுடர் மதி
விமலர் மன்னற்குக்
ெகான்சுடர் தவப்பயன் ெகா த்த ளித்தனர்
ெவன்சுட ரத்தகு சூழன் ேமயதால்
நன்சுர ேலாசன நாச னப்ெபயர்.
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[மதி
விமலர்- சந்திர ேசகரர். இைறவர் மன்ன க்கு மிக்க தவப்பயைனக்
ெகா த்த ளினர். அக்காரணத்தால் அந்தத் தலத்திற்கு சுரேலாசன நாசம் என்ற ெபயர்
அைமந்த . சூழல்- தலம். ெகான் -மிகுதி. ெவன் – ெவற்றி]
விைரப்ெபாழில் சூழ்ந்ெதாளி விளங்கும் அத்தகு
வரப்பிைட யமலைர வணங்கிப் பாங்காிற்
குைரப்பசுங் குண்டநீர்க் குளிப்பின் ெவஞ்சுரப்
ைரப்ெப ந்

யெரலாம் எளிதிற் ேபாக்குவார்.
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[மணமிக்க ெபாழில்கள் சூழ்ந் அழகுடன் விளங்கும் அத்தலத்திைட இைறவைர
வணங்கி அ கில் ஒ க்கும் அைலகைள ைடய குளிர்ந்த குண்டநீர்க் குளத்தில்
குளித்தால் ெகா ய சுரம் தலாம் ெகா ய யரங்கைளெயல்லாம் இைறவர்
ேபாக்குவார். ைர-உயர் , மிகுதி]
ன்னிய விைனத ஞ் சுரக ாீசத் ப்
பின்னல்வார் சைடயர் தம் ெப ைம ெசாற்றனம்
மன்னிய ேவைன ைவப்பிடத் ம் வள்ளலார்
நன்னயந் த ளிய கைதந டாத் வாம்.
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[ சுரகாீசத் பின் ெசஞ்சைட அண்ணல் ெப ைமயிைனச் ெசான்ேனாம். இனி
ஏைனத்தலத் ம் இைறவர் அ
ம் கைதையக் கூ ேவாம்]
பரசிரா ேமச்சரப் பதியின் ேமதகு
பரசிராமப் ெபயர்ப் பனவன் சித் ப்
பரசுமா ரன்பி க் கழற்ைகப் பண்ணவர்
பரசுேவ லரசர்ேவர் பறிப்ப நல்கினார்.
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[பரசுராேமச்சரம் என் ம் அத்தலத்தில் பரசுராமர் எ ம் ெபயாிய அந்தணன் தன்ைன
அன்பிேனா வழிபட்டைமக்கு அனல் ைகேயந்திய இைறவர் (சிவெப மான்) பரசு
எ ம் ஆ தத்ைத அரசர்கைள ேவ டன் கைளய நல்கினார்.]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
ஒ மலர்க் கா ள் ைவகி ந்தியங் கமலம்

த்ேதான்

77
ெப நிலம் பைடக்கு மாற்றல் ெபட் ேநான் ஞற்ற ேலா
கு ெகாப் ளிக்குங் ெகான்ைற தல்வனார் தம பாதித்
தி

ப் ெபண்ைமயாகத் திகழ்ந்தவ ெனதிேர ேதான்றி.

[உந்தி அம் கமலம்
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த்ேதான்- ெகாப் ழாகிய அழகிய தாமைரக் ெகா யில்

பிரமன். ெபட் - வி ம்பி. ேநான் - விரதம், தவம். உஞற்றல்- ெசய்தல்.தி
ெபண்ைமயாகத் திகழ்ந்தவந் தி மால். ேமாகினியான ]

த்தவன்;
ப்

வைரத் தைலப்ெபய் எண்ம
த்திரர் தேலா ராக
ேமவ
த்திரப்ேபர் விண்ணவர் பலைர யீன்
தாவ மதிகா ரங்கள் தனித்தனி நல்கிக் கஞ்சப்
வ ங் குாிசிற் காக்கும் ைரத்ெதாழி ல ளிச் ெசய்தார்.
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[ உ த்திரர் பதிெனா வர்; ஏகாத த்திரர் எனப்ப வர். ஏகாத த்திரர்

தேலாராக

உ த்திரப் ேபர் விண்ணவர்கள் பலரப் ப த் , அளவற்ற அதிகாரங்கைள தனித்தனி
ஒவ்ெவா வ க்கும் அளித் , தாமைர மலாின் ேம
க்கும் ேதவாகிய பிரமைனக்
காக்கும் உயாிய ெதாழிைல அவர்க க்கு அ ளிச் ெசய்தார்.]
வ த் ெவம்பிறவிச் ெசல்லல் மதிக்கு ன் இாியல் ேபாக்கு
உ த்திரர் தம்ைம க்கண் உம்பனார் உயிர்த்த ஆற்றாற்
தி த்தகும் அைனய சூழற் ேறவ ெம த் க் கூறிக்
க த்ெத ம் உ த்திரன் காெவ

ம் ெபயர்க விற் றன்ேற.

[ ன்பம் ெசய்கின்ற ெகா ய பிறப் க்கு ெசல்ல எண்

ம்
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ன்னேரேய பிறப்பிைன

ஒழிக்கும் உ த்திரர்கைள இைறவர் பிறப்பித்த அத்தைகைமயதால், ெதய்வத்தன்ைம
ெபா ந்திய அத் தலத்ைத ேதவர்க ம் கழ்ந் கூறி க விற் குதைல ஒழிக்கும்
உ த்திரன் கா எ ம் ெபயாிைனப் ெபா ந்திய . ெசல்லல்- ெசல் தைல. மதிக்கு ன்
எண் வதற்கு ன்னேமேய. இாியல்- ேதாற்ேறா தல். உய்ர்ப்பித்த- பிறப்பித்த.
ஆற்றால்- அதனால். க ெத ம்- க விைன ஒழிக்கும்; க வினிற் கும் ஏ விைன
ஒழிக்கும். க விற் - ெபா ந்திற் .]
கடல் ைர த கட் ேசைன யிடமறக் கஞல ற்றிப்
படர்சம ழக்கு மாற்றற் பைகஞர்க்கும் பற்ற ெவாண்ணா
அடர்ெபாறி மதில்சூழ் ட்ப ரத்தி ந் தரசு ெசய் ஞ்
சுடர்மணிக் கழலான் சீர்த்தி ெதாகுந்திட விரத ெனன்பான்.
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[கடல் ேபாலப் பரந்த ேசைனைய ெவற்றிடேம இல்லாமல் ெந க்கமாக
ற் ைகயிட் , க ம்ேபார் ெசய் ம் ஆற்றல் உைடய பைகஞ்சர்க க்கும்
ைகப்பற்றெவாண்ணா ேபாாி ம் இயந்திரங்கைள உைடய மதில் சூழ்ந்த
ட்ப ரத்தி ந் அரசு ெசய் ம் ெப ைம ைடய திடவிரதன் எ ம் ெபயாிய அரசன். ]
காட்டகத் தமன்ற மானின் கு ம்ெபலாங் காற்ற ேவார்நாள்

78
ேவட்ைடெசன் றா ேமல்ைவ ெவாீஇெயா கைலமான் றப்பி
ேயாட்ெட த் த் திாியப் பின்னர்த் ெதாடர்ந்தன ேனா ெயய்த்
வாட்

நீர்நைசமீப் ெபாங்க வாய் லர்ந் தவச னாகி.
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[காட் னில் வா ம் மான்கள் அளவிறந் ெப கி ெசய் ம் ெதால்ைலகைள அகற்ற
ஒ நாள் ேவட்ைடக்குச் ெசன்றான். ஒ கைலமான் அவன குறிக்குத் தப்பி ஓ ய .
அதன அவன் பின் ெதாடர்ந்தான். ஓ க் கைளத்
வா நீர் ேவட்ைகயினால் வாய் வறண் அவசமானான்]
உைழயைன விளித் வல்ேல ெயாண் னல் ெகாணர்தி ெயன்
விைழெவா ேமவ வன்னான் ெவய் ேபாய்த்
வி ேயார்பாற்
கழிய ேவற் ைமப் பட் ள்ள கயத் நீர்தீ ேநாக்கான்
அழிநைசக் ெகய்திற் ெறன்
[ அ கி

ந்தவைன விளித்

மார்வத்தாற் ேபாதந் தீந்தான்.
விைரவில் நீர் ெகாண க என்

ேத ப்ேபாய் ஓாிடத்தில் மிக ம் ேவ ைமப்பட் ள்ள குளத்தி
தகுதியற்
கிைடத்த
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ஏவினான். அவன் நீர்
ந் , அந்நீர் ப கத்

தீதிைன விைளப்பதாக உள்ளைத ேநாக்கானாகி, வ த் ம் நீர்நைசக்கு நீர்
என் ம் ஆர்வத்தால் மீண் வந் அரசனிடம் ஈந்தான்]

ெசந்நிறக் கு தி ேதாய்ந் தீப்ெபாற் சித ம் ெவள்ேவன்
மன்ன ந் தீ ேநாக்கான் வாங்கி வாய்ம த் ச் ெசன்றான்
அன்னேத ேய வாகப் பிணி ழந் தாக்ைக ெயல்லாந்
ன்னிய ேதசு சாம்பி யி ந்தைதயிற் ேறான்றிற் றம்மா.

277

[மன்ன ம் அந்த நீாின் ெக தியிைனக் க தா வாங்கிப் ப கினான். அ ேவ
காரணமாகப் பிணி ற் உடல் ஒளி மங்கிக் காிேபாலாயிற் . அரசனின் ரம்ேவல்
ேமல் ஏற்ாிக் கூறப்பட்ட . சாம்பி- மங்கி. இ ந்ைத- காி]
சந்த ெமன்மலர்ப் ந்ெதாங்கற் சத்திய சீல ெனன்
மந்திாி குறித் ேநாக்கி ம த் வர் தம்ைமக் ெகாண்
ெவந்திறன் ம ந் ெசய் ம் வி ப்பிணி லங் காணான்
ெநாந்த ண் மனத்த னாகி

வல ங் கவைல கூர்ந்தான்.
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[வி ப்பிணி- Disease in an advanced and incurable stage; தீராத ற்றிய ேநாய்
லம்சத்திய சீலன் என் ம் அைமச்சன் அரசனின் உடல்நிைல குறித்
ேநாக்கி, ம த் வர்கைளக் ெகாண் அாிய ம த் வங்கைளச் ெசய் ம் ேநாய்
தீரவில்ைல. ெநாந்த ண் மனத்தனாகி மிக்க கவைல டன் இ ந்தான்]
மற்றவ னமளி ேமலால் வாள்விழி ப க்கு ேமல்ைவ
ற்றிைழ ெயா மான் அண்மி கமலர் வா ச் ெசால் ம்
ெவற்றி ேவலைமச்ச ேகண்ேமா விைரகமழ் அலங்கன் ேமா க்
ெகாற்றவன் அரச சத்தி யாெனன மனத் க் ேகா .
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79
[ ஒ நாள் அைமச்சன் அமளி மீ

கண்ப க்கும் ேவைளயில்

அணிகலன்கள்

அணிந்த ெபண் ஒ த்தி ேதான்றி,’ ெவற்ாி ேவலைமச்ச! ேகட்பாயாக. ந மணமாைல
யணிந்த அரசனின் சத்தியான் என மனத் ட் ெகாள்வாயாக’.]
ைகவளர் ேவ ெசல் ம் மற்ைறநாட் க ழற் கஞ்சிப்
ைபவளர் ெகா மா நாகம் பகுெப வாயிற் கான்ற
ைமவளர் நஞ்சு ழ்ந் திாிந்தவார் கயத் நீைர
ெமாய்வளர் திணிேதாண் மன்னன்

கந்

வந்தளிப்ப

[ ைகவளர் ேவ - பக்கங்களில் எல்லாம் அைலந்

ண்டான்.

ஆ ம் ேவட்ைட. க

ைப- படம். பகு வாய், ெப வாய். ைமவளர் நஞ்சு- காிய நஞ்சு.
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ழன் -க டன்.

ன் ேவட்ைடக்குச்

ெசன்றகாலத்தில், க ட க்குப் பயந்த நாகம் கக்கிய விஷம்கலந்த நீைர ஏவலன்
கந் வந்தளிப்ப அதைன உண்டனன்.]
ேமாட் நீ லக ைவப்பின் ெமாய்யி
ளிாியல் ேபாக
நீட்
ங் கிரணச் ெசங்ேகழ் ெந ந்தைக
ய ளித் தந்த
ேசட் மா மணிைய ேமா தி விற்கால்
ெசன்னிக் ைகதாச்
சூட் னான் அதனாற் ன்பிற் ெறாடக்குண்டான்
விளித

ன்றி.
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[. ேமா ¹. Bigness, bulkiness; ப ைம. (J.) 2. Plenty; மிகுதி.- கடல் ெமாய் இ ள்ெந ங்கிய, ெசறிந்த இ ள். இாியல் ேபாக- ேதாற் ஓ ப்ேபாக. ேச - ெப ைம.
ேசட் ெப ைம ைடய. சூாியன் அ ளித்தந்த ெப ைம ைடய மாமணிைய
மகுடத்தில் ைவத்
இறக்கவில்ைல.]

அணிந்தனன் . ஆத ல் ெப ந் ன்பத்திற் பட்டாேன யன்றி,

ம ந்தினா னாக எந்த மந்திர வ யா னாக
தி ந்திய மணியா னாக ெசல்லன்மிக் குழக்கு மிந்தப்
ெப ந்தழல் விடந்தீ ரா ெப குசீர்க் கச்சி
ர்ப்
ெபா ந்திய மாகா ேளசர்

சைனப் பயத்தா னன்றி
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[எாி ேபாலத் தகிக்கும் இந்த விடம் ெப ைம ைடய கச்சி
ர் மாகாேளசைர
அைடந் வழிபட்ட சைனப் பயனாலன்றி ம ந் மந்திரம் மணி இைவகளால்
தீரா .]
என ைரத் தணங்கு நீங்க வின் யி ெல ந் கண்ட
கனவிைன யரசன் மாட் க் கட் ைரத் த மற் றன்ேனான்
றன நா டகன் வல்ேல சார்ந்தனன் காமற் காய்ந்த

80
ைனவனா ாினி

ைவகு ம்

ர்த்தி வாசப் ேப ர்.
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[என் உைரத் அப்ெபண்ணணங்கு நீங்காைமச்சன் யி ணர்ந் தான் கண்ட
கனவிைன அரச க்கு உைறத்தான்.அவ ம் விைரைவல் தன் ைடய நாட்ைட
விட்டகன் காமைனக் காய்ந்த ெப மான் வகும் காஞ்சி
ர் அைடந்தனன்]
ெசம்ெபானிற் குயின்ற மாடத் தி நகர் வனப் ேநாக்கிக்
கம்ைபநீர் ப ந் கம்பர் கழல பணிந் ேபாந்
வம் லா மலர்
ம்பர் வழிப மாகா ேளசத்
ெதம்பிரான் பாத

ைச நாெடா

மியற்றிப் ேபாற்ற.
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[ காஞ்சி மாநகாின் அழகு ேநாக்கி, கம்ைபயாற்றின் நீாில் ப ந் , ஏகம்பர் கழல
வணங்கி , ேதவர்கள் மலர் வி வழிப ம் மாகாேளசத்
நாள்ேதா ம் இயற் இப் ேபாற்ற]

இைறவனின் தி பாத

ைச

திங்களங் கண்ணி ேவய்ந்தார் தி
ள மிரங்கித் ேதான்றிக்
ெகாங்கிணர்க் க க்ைகத் ெதாங்கற் கு உச்சைட ம வில் தத் ங்
கங்ைகையக் கரத்தா லள்ளி டெலலா நைனத் க் காலப்
ெபாங்கிய ேவக

ற் ந் தணித் யிர் ரத்தல் ெசய்தார்.

[ திங்கைளச் சைடயிற் கண்ணியாகத் தாித்தவர் தி
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ளம் இரங்கி மண ள்ள

ெகாத்தான ெகான்ைற மாைலகள் அணிந்தவர், தி
ளம் இரங்கித் ேதான்றிச்
ெசந்நிறமான சைடம வில் உள்ளகங்ைகநீைரத் தம் கரத்தாலள்ளி அந்த நீரால்
அரசனின் உடெலல்லாம் நைனத் , சுரேநாயின் ேவகம்

ற் ம் தணித் க் காத்தார்.

]
ஓங்ெகழி ெலறிந் ேமனி பண் ேபா ெலாளிர ேவாைக
ங்கிய ளத்த னாகி மிளிர்நைக ைமயாள் பாகர்
ேதங்கமழ் மலர்த்தாள் ேபாற்றித் தி வ ள் ெபற் ேவந்தன்
நீங்க ந் தன

சீர்த்தி ெந நகர் ெசன்

வாழ்ந்தான்.
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[மிக்க அழகு சி உடல் ன் ேபால ஒளிர உவைக மிக்க உள்ளத்தனாகி உைமயாள்
பாகாின் மலர்த்தாள் ேபாற்றித் தி வ ள் ெபற் நீங்காத ெப ைம ைடயதன் ைடய
ெந நகர் ெசன் வாழ்ந்தான்.]
க வி த்தம்
பச்சி ளங்ெகா மாெதா பால்வளர்
நச்ச ரவணி நம்பர்ந விற்றிய
ெபாச்சம் இல்மைற ேபாற் குலத்தினான்
எச்ச சன்ம ென

ெமா

சுரன்.
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[ ெபாச்சம்- குற்றம். மாெதா பாகர் அ ளிய மைறையப் ேபாற் ம் குலத்தினன்.
எச்சசன்மன் என் ம் மைறயவன்]

81

மாண்ட கல்வி யிலாத வ க்கினான்
நாண்த ழீஇப்பல நாட்
ங் ெகாட் றாப்
ண்ட ற்றவப் ேபாக்க ம் ேபற்றினான்
ஏண்ட கும்ெபாதி யத்திைன ெயய்தினான்.
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[ ெப ைம ைடய கல்வியில்லாத குற்ற ைடயவன். நாணத்ைதப் ெபா ந்திப்
பலநா களி ம் அைலந் திாிந்தான். ன் ெசய்த தவப்ேபற்றினால் ெப ைம மிக்க
ெபாதியமைலைய எய்தினான். ஏண்- நிைலேப , ெப ைம.]
ெவந்த நீற்ெறாளி ெமய்த்தவர் சூழ்தர
அந்தில் ைவகும் அகத்திய மாதவன்
சுந்த ரப்பதந் ன்னி யிைறஞ்சு
சிந்ைத யன் தி ைளத்திரந் தானேரா.
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[ தி ந்நீற்ெறாளி சும் ெமய்த்தவர்கள் சூழ அங்கு வா ம் அகத்திய னிவனின்
அழகிய தி வ கைள அைடந் இைறஞ்சி ச் சிந்ைதயில் அன திைளத்
ேவண் னான்.]
வல்வி ைனெத மாதவ ேனாக்கிநற்
கல்வி ேவண் ைன கல்வி தனக்குநீ
நல்விைன ன்ன விற்றிைல யாதலாற்
ெசல்வ யான்றரச் ெசல்வெதான் றன் காண்.
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[ ெகா ய விைனகைளப் ேபாக்கும் மாதவனாகிய அகத்திய னிவன் ேநாக்கி ‘நீ நல்ல
கல்வி ேவண் ைன. கல்வி ெப வதற்கு நீ நல்விைன ன் ெசய்யவில்ைல. ஆதலால்
ெசல்வேன! யான் உனக்குத்
த வதற்ெகான் மில்ைல]
காக்கு நாயகர் காத்த ள் கச்சியின்
மாக்கு லாய்ப்ெபாழில் சூழ்ந்த வராகத் ப்
ேபாக்கின் ஞானதா ேனசைனப் ேபாற்றி ற்
ேறக்கு சீர்க்கைல ேதர்ைவெயன் ேறயினான்.
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[உயிர்கைளக் காக்கும் நாயகராகிய ஏகாம்பேரசர் காக்கும் கச்சிமாநகாின் மா குல ம்
ெபாழில்சூழ்ந்தவர் தலத்தில் ைவகும் ஞானதாேனசைனப் ேபாற்றினால் மிக்க
ெப ைம ைடய கைலகளில் ேதர்வாய்’ என்

ஏவினான்.]

வணங்கி யவ்வ ள் ெபற் வழிக்ெகாளா
அணங்க னார்பயி லாட ம் பாட ம்
இணங்கு தியி டந்ெதா
ம்பரார்
கணங்கள் சூழ்த

காஞ்சிைய யண்மினான்.
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82
[வணங்கி இைறவனின் அ ள் ெபற் , ெதய்வமகளிர் ேபான்றார் பயி கின்ற ஆட ம்
பாட ம் நைடெப கின்ற தியிடந்ெதா ம் ேதவகணங்கள் சூழ்த ம் காஞ்சி நகைர
அைடந்தான்.]
ெபான்ன சும் ெபா திைர கம்ைபயின்
நன்னர் நீர்ப ந் தா ந ஞ்சிைன
மன் மாவ வள்ளைல வந்தியாத்
ன்னி னான் னி ெசாற்றவச் சூழைல.
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[ அசும் - (ெபாதி. நி.) 1. Scattering, throwing;
நதியில் நீரா , மாவ
அைடந்தான்.]

வள்ளைல வந்தித்

சுைக. வந்தியா- வந்தித் . கம்ைப

அகத்திய னிவன் கூறிய அவ்விடத்ைத

அங்கண் ைவகிய வங்கணர் தாண்மலர்
ெபாங்கு காத ற் சைன யாற்றினான்
ங்க வான்கைல யா ந் ாிசறத்
திங்கள் ேபாலவ ளர்ந்

ெசழித்தனன்.
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[ அவ்விடத்தில் தங்கிய இைறவனின் தி த்தாள்மலர்கைள அன் டன்
சைனயாற்றினான். ேமன்ைம ைடய கைலகள் யா ம் அவமிடத்தில் குற்றமின்றி
திங்கள் ேபால வளர்ந் சிறந்தான்.]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
தனித்தனி தன்ைம ேபசிச் சமர் ாி நாப்பண் ேதான் ங்
கனற்ெபாறி தலார் ெசன்னி கழ ைண காணச் ெசன்
பனித்தனர் மீண்ட ஞான் பன்றியி
ெகாண்ேடான்
அைனத்தாில்

மிப்பான்

[தங்க

தன்ைம ெபற்றவர் யாெரன்

க்குள்

ைச யாற்றிய தைனய ைவப் .
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சண்ைடயிட் க் ெகாள்

ம் தி மால்

பிரமன் ஆகிேயாாின் ந வில் ேதான் ம் ெந ப் க் கண் உைடய ெநற்றியார்,
சிவனாாின் கழ ைணகள் காணச் ெசன்
மீண்டேபா , பன்றியின் உ

, காண இயலாமல் அஞ்சினராகி

ெகாண்ேடானாகிய தி மால், தன்

மலக்குற்றத்ைதப் ேபாக்கிக்ெகாள்ளப்

ைசயாற்றிய , அந்தத் தலம்.

ேவ
காதன் மாதிைன நாவகத் தி விய கட ைள
தலாேனார்க்
காதி மாமைற ேயா வித் ேதா வித் தி
ைற
ய ள்ெசய்
மாெதார் பாகனார் ெப கிய க ைணயின்
வதிந்தன ரச்சூழல்

ைடய

83
தீ

தீர்த்தி ந் தீர்த்தமாய்ப் ெபா ந்தேச
யா சூழ் தி ேவாத்

ர்.
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[காதல் மா - சரசுவதி. காதன் மாதிைன நாவகத் தி விய கட ள்- பிரமன்.பிரமன்
தலாேனா க்கு மைறைய ஓ வித் , ஓ வித்தி ம்

ைறைய ம் அவர்க

க்கு

அ ள்ெசய் மாெதா பாகனார், ெப கிய க ைண டன் தங்கிய , குற்றத்ைதப்
ேபாக்கும் தீர்த்தமாய ேசயா சூழ்ந்த தி ேவாத் ர்.]
ெபாதிய விழ்ந்தெநட் தழ்மலர்ப்
ம ப்
ெபாழிந ஞ் சிைனேயறிக்
குதிெகாள் வானரம் வ க்ைகயின் ெகா ஞ்சுைள
மந்திவாய்க் ெகா த் ேதாம் ம்
தைதம ணப்ெபாழில் நிவந் விண் ணிழற்றிய
தனிநகர்க் காம்பீ
வதி ம் விண் சன் மாெவனப் ெபயாிய
மைறயவன் ற ைமந்தன்.
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[ெபாதி- கட் . ெநட் தழ்- நீண்ட இதழ். ேசாைலயில் மரக் கிைளயின்மீேதறி, வானரம்
பலாச்சுைளைய மந்திக்கு ஊட் ,ஓம் ம் மண ள்ள ெபாழில்கள் உயர்ந்த காம்பீ
நகாில் வசிக்கும் விண் சர்மா எ ம் ெபயாிய மைறயவன் த ம் ைமந்தன்]
விைள ம் பீட்க
மிழ்ந்தநாண் த
விழி
யிலான் பதினாறாண்
டள ம் ஊைமயா வி ந்தவன் ெமன்ெமல
வண்மியத் தி ேவாத் ர்ப்
பிள ெவண்மதி ேவணி யார்த்ெதா த திங்கண்
மாதவம் ேபணி
இளிவ ந்திறன் ைகைம நீத்ெதலா
ேவத மினி ேதாதி.
[பீள்- க ப்பம். க

உயிர்த்த நாள்
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தலாக இ விழிப் பார்ைவயிலாதவன்,

பதினாறாண்டள ம்வாய் ேபசா ஊைமயாக இ ந்தவன், ெமல்ல தி ேவாத் ைர
அைடந் சந்திரேசகரைரத் ெதா
ஆ மாதங்கள் மாதவம் ெசய் ஊைமத் தன்ைம
நீத் எல்லா ேவத ம் இனி ஓதி]
ாிவ ைளக்குலம் வயி ைளந் திடந்ெதா ம்
ச ட் டாிதீ ம்
எாிம ணிக்குைவ நிலாத்தவழ் கம்ைபயி
னி ங்கைரத் தைலைவகிக்
காிய கண்டைர நிைனந்தனன் ன் நாட்
காழ தவமாற்றி
ாிய தன்னி கண்க ம் படலம்நீத்

84
ெதாளிெப ம்பயன் ெபற்றான்.

299

[கம்ைபயாற்றின் ெபாிய கைரயில் தங்கி நீலகண்டைரத் தியானித் , ன் நாட்கள்
குற்றம் அ க்கும் தவம் ெசய் தன் இ கண்க ம் படலம் நீத் ஒளிெப ம் பயன்
ெபற்றான்.]
ஆத்தி ெவண்மதி மிைலச்சிய ெபாலஞ்சைட யழகைர வழிபட்
த்த வன்பினான் விழியிடந் ெதஞ்சிய ண்டகக் ெகதிராகச்
சாத்தி வள் கிர்த் தடஞ்சிைற ெய ழ்வ த் தட வாய்ப் ப ந்
தீத்த

ம்பிய சக்கரம் ெபற்றன ன தி

மாற்ேபறால்.

ர்தி
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[ ஆத்திமலைர ம் ெவண்மதிைய ம் ெச கிய ெபான் நிற சைடயழகைர அழிபட் ,
ேபரன்பினால் விழிைய மலராகத் ேதாண் ஏைனய தாமைர மலர்கேளா சாத்தி,மிக்க
வ ைம ைடய க டைன ஊர்திைய ம் ெந ப் உமி ம் சக்கரா தத்ைத ம்
ெபற்றனன். அத்தலம் தி மாற்ேப .]
ெபாழிக திர்ப்ெபாலங் கிம் ாிக் ேகாெடா
றத்ெதாளிர் கச்ெசம்மல்
கழிதி றற்கயா சுர யிர்கு த்தவன்
மத்தகக் கவின் த்தால்
அழிவில் ைசெசய் ததைள ம் ேபார்ைவயா
வண்ணலார்க் களித்திட்டான்
எழில்வி ளக்குமத் தி வைரப் பேனகதங்
காவத ெமனவிள்வார்.
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[கிம் ாி- யாைனயின் தந்தத்தில் இ ம் ஒ வைகப் ண். ஒளி ெபாழி ம் கிம் ாிக்
ேகா ஒ பக்கத்தில் விளங்குகின்ற யாைனம்கச் ெசம்மல் மிக்க வ ைம ைடய
கயாசுரன் எ
த் க்களால்

ம் யாைன

கத்த அசுரனின் உயிர்க் கு த்திட் , அவன் மத்தகத்தின்

ைச ெசய் , அவ

ைடய ேதாைல ம் ேபார்ைவயாக இைறவ க்கு

அளித்திட்டான், எழில் விளங்கும் அத்தி ப்பதி அேனகங்காவதம் எனக் கூ வார்கள்]
ம த்த ங்குழன் மைலமகேளா டாிமதர்
விழிகளி கூர
வ த்த மாமைறச் சிலம்பணிந் த ணடங்
குயிற்றிய வரனாைரப்
ெபா த்த காத ற் றிைச கன் சைன ெபட்
ைவயகந் ேதாற்ற
விாித்த ேவத ற் ெபற்றனன் அத்தலம்
ேவத

ரமாமால்.

302

[ம த்த ங்குழல்- மணங்கம ம் குழல், வணிந்த குழல். குைழ- கூந்தல்.
மைலமகேளா ேவதச் சிலம்பணிந் அ ள் நடனம் ஆ ய அரனாைர திைச கன்

85
வி ப்பத் டன்
அத்தலம் ேவத

சைன ெசய் உலகத்ைதப் பைடக்க ேவஹ
ரம் எனப்ப ம்]

ைலப் ெபற்றனன்.

ண்ட ாீகநாண் மலர்த்தைலப் ங்கவன்
ைரத வரம்வாய்ந்த
பண்ட னா யிர் ெசகுத் வல்
ம்ைபேநாய்
பாற்றவங் கணர்ெசந்தீ
அண்ட ேகாளைக யழற்றிட வளர்த்ததி
லா யி ரவியட்
மண் ேவள்விெயான் றியற்றினார் அத்தலம்
மயானெமன்

லேகத் ம்.
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[ ண்டாீகம்- தாமைர. ங்கவந் ேமலவன், பிரமன். ைர- குற்றம். த - நீங்கிய.
பிரமனிடம் அழியா வரம் வாங்கிய பண்டாசுரன் எ ம் அசுரனின் ஆ யிர் ெசகுத்
அவனால் உலகத்தில் வந்த த்ெகா ய ன்பேநாய் ஒழிய, இைறவர்
அண்டேகாளைகையேய யாககுண்டமாக எாிவளர்த் அதில் ஆ யிர்கள் அவியாக
இட் ப் ெப ேவள்விெயான் இயற்றினார். அத்தலத்ைதக் கச்சி மயானம் என்
உலகம் ெகாண்டா ம்.]
விடப்ப ணாதரத் ெதாங்க ங் க க்ைக ம்
விாிகதிர் மதிக்ேகா
மடப்ப மாைல ந் வன்றிய ேவணியா
ரம்பலத் தினிதா
நடப்ப தாம்ப் ய நாண்மலர்ப் சைன நைக தி
யழல்ேவற்ைகக்
கடப்ப மாைலயா னியற்றினான் அத்தலங்
கடம்ைபெயன்

ைரேயாங்கும்.
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[ விஷப் பாம்பாகிய மாைல ம் ெகான்ைற ம் ஒளிவிாி ம் பிைற ம் அடம் ம்
ெந ங்கிய சைட
யார் மன்றினில் இனி ஆ கின்ற தி ப்பாதங்கைள ேவ ைன
ஏந்திய கடப்பமாைலயணிந்த ேவலவன் சைன இயற்றினான். அத்தலம் கடம்ைப
எனப்ப ம்.]
ஈட்ட மாகிய லெகலா ெமா ங்கிய விரவினி னடமா
நீட் ெசஞ்சைட நிமலைரக் ெகாங்கணன் ெந யமான் தலாேனார்
பாட்ட ளிப்பனி மலர்கள்
ய்ப் பல்வரம் ெபற்றனர் அச்சூழல்
ட்

ய்க்கும்

ராட்டகா சப்ெபயர் ேமவிய தலமாேதா.

[ ஈட்டமாகிய உலகு- உலகத் ெதாகுதி. நீட்
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ெசஞ்சைட- நீண்ட சிவந்த சைட. ]

க த லார் ரந் தழ ணச் சீறிய க மிடற் றிைறமன் ம்
தி நி லாவிய வி ப தளிக ஞ் ெசப்பினா மினிச்ெசந்ேதன்
கு நாறிய ண்டக மலரைண ெமாய்குழல் றைனமார்பின்

86
இ வி வாழ்த ந்

ளவினான் ைவகுெமண் டளிக

ைரப்பாமால்.
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[க தலார்- பைகவர்களாகிய அசுரர்கள். ரம்- திாி ரம். க மிட - நீலகண்டம். க
மிடற் இைறயின் இ ப தளிகைள ம் கூறிேனன். இனி, தி மகைள மார்பில்
இ த்தி வாழ்த ம் ழாய் மாைலயணிந்த தி மால் தங்கும் எட் த்தளிக ம்
உைரப்ேபன்]
க வி த்தம்
இந்திர வமரேனா லங்கு ேவற்பைடக்
கந்தனா ல ப ங் கட ள் வாரணம்
ெநாந்திளி வரல்தப த க் காஞ்சியின்
வந் மா யவன

வந்தி ெசய்த

ம்.
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[ேவற்பைடக்கந்தனால் அ ப ம் கட ள் வாரணம் ( அயிராவதம்) இழி ப தைலப்
ேபாக்கிக் ெகாள்ளக் க தி இந்திர டன் காஞ்சி வந் தி மா ன் அ ைய
வந்திக்க ம்]
மாமணி ெயாளிவி மார்பிற் றாமைரப்
மகள் கு ெகா ம் ைவ வண்ணன் ன்
ேமவரத் ேதான்றிவிண் ணகரங் காவல்ெசய்
காவலன் காிக்கி

கைரதன் ேமயினான்.
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[மாமணி – க
பம். மகள்- மாேதவி. ைவ வண்ணந் காயாம் வண்ணனாகிய
தி மால். விண்ணகரம்- தி மால் ேகாயில்.காி- யாைன அயிராவதம். கைரதல்ெசால் தல்]
சலசல ெபாழிமதத் த கட் குஞ்சரம்
அலம விம்மல்ேநாய் அகறி யின் ெதாட்
லெகாளிக் கு சேவல் இைறவன் மாட்சிசால்
வ யினிற் ெபாியவ னாகு வானேரா.
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[ சல்சல- மதநீர் ெப க்கின் ஒ க் குறிப் . அகறி- நீங்குவாயாக. ேவ ைறவன் கன். ]
ஆதலா லவற்கினித் ேதால்வி யண் றா
ேமதக வவைனேய விைழந் தாங்ெகன
ேவாதி ேவ ைறைய ம் உம்பர் ேவந்ைத ங்
காதலார் ேகண்ைமயிற் கலப்பித் தானேரா.
[உம்பல்- யாைன. உம்பர் ேவந் - அயிராவதம்]
உம்ப மன்னதற் கிைசந்ெதார் கூற்றினால்
வம்பவிழ் ழாய்த்ெதாைட மாைல ர்தியாய்
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87
நம்பியக் காஞ்சியிற் றாங்கி நண்ணிய
தம்பயில் அவ்வைர யத்தி ேயாங்கேல.
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[அத்தி ஓங்கல்- அத்திகிாி]
அன்ன ர் லவன் மிக்க ங்க ற்றிய
ெவன்னதி விலக்க நஞ்சுண்ட வித்தகன்
தன்ன ளாலாி சயனங் ெகாண்டதால்
நன்னர்ெவஃ காெவன நவிற்

மாநகர்.
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[அன்னம் ஊர்பவன் -பிரமன். அ ங்க- வ ந்த. ெவன்னதி- ெவல் நதி- ெவல் கின்ற
நதி. பிரமன் ெசய்ய வி ம்பிய யாகத்ைத நாமகள் அழிக்க வந்த நதி. அதன் ெவள்ளத்திச்
சிவன ளால் அாி அைணயாகப் ப்ஃஅ த் த் த த்தான். அதனால் அத்தலம் ெவஃகா
எனப்பட்ட . ெவஃகுதல்- வி ம் தல்.]
கடல்விட டற்றி ெமய்க
ம் ெவப் ேநாய்
மதி யமிழ்தினான் னிந்த நாதைர
ெந யவன் ெறா ெததிர் நின் வாழ்த
மிடம

சந்திர கண்ட ெமன்பேத.
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[பாற்கடைலக் கைடந்தேபா எ ந்த விடம் ெந ேயானாகிய தி மாைலக் கவ்வி
அழற்றிய . அந்த ெவப் ேநாைய இைறவன் தன்
மீ இ க்கும் மதின்
அமிழ்தினால் ேபாக்கினான். அதனால் ெந யவன் இைறவைனத்
அவன் எதிேர
நின்

வா ம் தலம், சந்திரகண்டம் என்ப . நிலாத் ண்டப் ெப மாள் ைவப் ]

ேதாட்டலர்த் தாமைரச் சுடர்ெபாற் ேகாயிலாள்
ேகாட்ட மிலாதிகழ் குறிப்பிற் ேறான் மா
ேசட்ெடாளிக் க த் வங் திைளக்கு மார்பினான்
ஈட்ெடாளி மணி

த் தன்ைன ேயத்தினாள்.
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[இகழ்ச்சிக் குறிப்பின் ஏத்தினாெளன இைய ம்.]
தி மகள் குறிப்பிைன யறிந் ெசங்கண்மால்
இ ணிற ேமனிேயா ெடய்தியிச் ேசயிதழ்
ம மலர்த் தாமைர குற் வார்சைட
நி மலன்

சைன நிகழ்த்தி நாெடா ம்.
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[ தி மகளின் குறிப்ைப அறிந் தி மால், காியேமனி டன் வந் சிவந்த இத ைடய
மண ள்ள தாமைர மலர்களிப் பறித் நி மலனாகிய ஈசைன நாள்ேதா ம் வழிபட் ]
ஈண் ய வி டப ெவறிக்கும் ேபெராளி
மாண்டெசம் மணித் வ வண்ண னாகியந்
நீண்டமால் ைவகிய நிலயம் அன்பர்க்கு

88
ேவண் ய த

ம்

ராச னத்தளி.
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[ ஈண் ய- ெந ங்கிய. இ ள் தப- இ ைளப் ேபாக்க. நீலவண்ணன் ெசம்மணித் வ
வண்ணன் ஆகித் தங்கிய நிலயம்,

ராசனத் தளி.]

வயம யைரயைர வணக்கும் ேபார்த்திறத்
யர்
வன்மெனன் ைரக்கு மன்னவன்
இயம்வைல ஞம மற் ேறைவ ஞ் சூழ்வரச்
சயம

ேவட்ைடயின்

யன்

சார்குவான்
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[ பலம் மிக்க அரசர்கைள வணங்கச் ெசய் ம் ேபார்த்திறம் மிக்க
எனப்ெபயாிய மன்னவன் வாத்தியங்கள், வைல, நாய் மற்
ெவற்றிெப ம் ேவட்ைடயாடக் க தி அைடந்தான்]

வவன்மன்

பிற எல்லாவற்ெறா ம்

மாதவம் நிரம்பிய மாீசி மா னி
ேமதகும் ஆச்சிர மத்தின் ேமவியங்
ேகதெமான் றின்றியின் ற் ைவகிய
தீத

விலங்ெகலாம் அைலத்தல் ெசய்தனன்.
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[மாதவம் நிறம்பிய மாீசி மா னிவாின் ேமன்ைமயான ஆச்சிரமத்ைத அைடந் தீதற்ற
விலங்குகெளல்லாம் இன் ற் த் தங்கியி ந்தன. அவற்ைற அம்மன்னன் அைலத்தல்
ெசய்தனன். அைலத்தல்- ன்
த்தல். தீத விலங்கு- தீைம ெசய்தல் இலாத
மான்ேபான்றவிலங்குகள்.]
உடெலலாம் விதிர்ப்பெநட் யிர்ப்
ங்கமிக்
கிட ழந் தங்கைவ யிாிய ேநாக்கிய
நடைலதீர் னிவரன் ந யச் சாபெமான்
றடலாிக் கு ைளநீ யாெகன் றிட்டனன்.
[உடெலல்லாம் ந ங்க, ெப
சிதறி ஓ வைத ேநாக்கிய

ச்சு விட் , மிக்க

319
ன்ப ற் , அத்தித

விலங்குகள்

னிவரன், அம்மன்னைனச் சிங்கக் கு ைள யாகுக ெவனச்

சாபமிட்டனன். நடைல தீர் னிவரன்- ன்பத்ைதத் தீர்க்கின்ற னிவரன்; ெமய்ம்ைம
ெபா ந்திய னிவரன். ந ய- வ ந்த.அாி- சிங்கம். கு ைள- விலங்கின் இளைமப்
ெபயர்.]
ெவ வி ள் ள ங்கியவ் ேவந்தன் ெவய்ெதன
இ மலர்ச் ேசவ யிைறஞ்சி என்பிைழ
ெபா வ தவத்திேனாய் ெபா த்தல் ேவண் ெமன்
ற ள்வர இரத்த

ம் அறவன் கூ வான்.

320

89
[ெவ வி- அஞ்சி. அ ங்கி- வ ந்தி. ெவய்
ேசவ

என- விைர க் குறிப் .

னிவனின்

இைறஞ்சி ‘ஒப்பற்ற தவத்திேனாய், என்பிைழப் ெபா த்த ள ேவண் ம்’ என

னிவர

க்குக் க ைண ேதான்றக் ெகஞ்சேவ,

னிவன் கூ வான்.]

ஏற்றேபார்ப் பார்த்திவர் எ
ம் மான ங்
காற் ேவற் பைணப் யக் காவல் மன்னவ
ேபாற்
ராசன வைரப்பிற் ேபாந்தி ன்
ஆற்றல்சால் சாபம்விட் டக

ெமன்றனன்.
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[உன்ெனா ேபாேரற்ற பைக மன்னர்களின் வ ைமைய ம் மானத்ைத ம் ஒ9ழிக்கும்
ேவைல ம் பைணத்த யத்ைத ம் உைடய மன்னவேன! ராசந்த் தலத்திற்குச்
ெசன்றால் இச்சாபம் உன்ைன விட்டக

ம்’ என்றனன்.]

அற்ைறஞான் ேறயாிக் கு ைள யாகி ன்
பற்றிய ணர்ெவலாம் பாறிச் ெசந்தழன்
ற்றிய ெதனப்பசி
க்க ெநாந் பால்
ெபற் றா ெதங்க

ம் ெபயர்ந்

சுற்

.
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[ அன்ேற சிங்கக்குட் யாக மாறி ன்னி ந்த உணர்ெவல்லாம் மாறி வயிற்றில்
ெந ப்
ண்டெதனப்பசிஅழற்ற ெநாந் உணவாகப் பால் ெபறா எவ்விடத் ம்
சுற்றி அைலந் ]
அண்ணலந் ைணெய ழ் ஆணி ேனாடாிப்
ெபண்ெணதிர் ேநாக்கி ட் ெப கு காதலால்
உண்ணிய ெவன ைல தவ ண்ெட ழ்
நண்ணிவார் கடற்கைர சாிக்கு நாளினில்.

323

[ஆண்சிங்கத்தின் ைண டன் வந்த ெபண்சிங்கெமான் இந்தச் சிங்கக் கு ைளைய
ேநாக்கி உள்ேள ெப குகின்ற அன்பினால் ைலப்பால் உதவ உண் வ ைம
ெபற் நீண்ட கடற்கைரப் பகுதியில் சஞ்சாிக்கும் நாளில்]
மல்லல் ராசன வைரப்பின் மாயவன்
எல் மிழ் ேசவ யிைறஞ்சும் பத்திைம
வல்லவ ெனா வன் வந்ெதய்தக் காண்ட
ெகால் ய ெவ ந்ததக் கு ைளச் சிங்கேம.

ங்
324

[ வளமான ராசன வைரப்பில் கு ெகாண்
க்கும் தி மா ன் ேசவ ைய
இைறஞ்சும் பத்தி டன் ஒ வன் வ வைதக் காணேவ அவைனக் ெகால்ல எ ந்த
அந்தச் சிங்கக் கு ைள. மல்லல்- வளம், ெசல்வம். வைரப் - தலம். எல்- ஒளி. ெகால் ய
– ெகால்

ம்ெபா ட் . ]

விதிர்த்தில னாகி ராச னத்தைன
மதித்த ந் திபல வ த்தி நின்றனன்

90
தித்தைம யி ெசவித்

ைளெசன் ேறற

கதித்ெத ஞ் சிங்கநற் க த்

ேம

ங்

.
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[விதிர்த்திலன் –ந ங்கிலன், அஞ்சிலன். மதித் - நிைனந் . ேம

- ேமவி. கதித் -

தாவி. நற்க த் - நல்ெலண்ணம். அந்தப் பத்தன் சிங்கத்ைதக் கண் அஞ்சாதவனாய்,
ராசனத்தைன நிைனந்
திபல கூறி நின்றான். அத் திெமாழிகள் தன்
ெசவித் ைள ெசன்ேறறேவ, தாவிஎ ம் சிங்கத்திற்கு நல்ெலண்ணம் ேதான்றிய . ]
அன்பைன ய பணிந் திைறஞ்சி ேமல்ெகா
ன்பில் ராசனச் சூழ ெலய்தியங்
கின் ற மாயைன வழிபட் டீட் ய
தன்ெப ஞ் சாபேநாய் தவிர்ந்

வாழ்ந்தனன்.
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[ சிங்கம் அன்பைன அ பணிந் இைறஞ்சிய . அதன்ேமல் ராசன நற் சூழைல
அைடந்த . அங்கு இன் ற மாயவைன வழிபட்ட . அரசன் தான் ஈட் ய ெப ஞ்
சாபம் நீங்கி இன் டன் வாழ்ந்தான்.]
அன்னணம் மடங்கலா யி ந்த வாற்றினாற்
பன் சிங் ேகாதர பவெனன் ெறார்ெபயர்
மன்னினா னப்
வன்மவ ெனன்பவன்
எந்நிலத் தவர்க

ெம த்தி யம்பேவ.

[அவ்வா சிங்கமாக இ ந்த காரணத்தினால்,
ெபய ம் ெகாண்டான்.]

327
வன்மன், சிங்ேகாதரபவன் என்ேறார்

த்தமிழ் ெத த் ணப் லவர் தம்ெமா ம்
ைபத்தபாம் பிமிழ்ெகாளீஇப் பார மந்தர
மத்தினாற் கைடந்தநாள் வார்ந்த பாற்கடன்
ெமாய்த்ெத

திைரமிைச

கிழ்த்த

மகள்.
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[ லவர்- ேதவர்கள். இமிழ்ெகாளி- பிணித் . மார மந்திர மத்தினால்- ெபாிய
மந்திரமைலெய ம் மத்தினால். ெமாய்த் - நிைறந் .. அைலேமல் கிழ்த்த
இலக்குமி]

மகள்-

எதிர்நயப் பார்ைவயீந் த ள ர்ந் ழாய்க்
கதிர்மணி ேமா யான் காதல் ேநாக்களித்
ததிாிைடக் ெகா
ைட யவைள மன்ற ன்
விதி ைற ணர்ந்தின்ப ேமவ

ன்னினான்.

[ எதிர் நயப் பார்ைவ- கு கம் ாிதல். (தன்ைனத் தைலமகன் கா

329
தைலத்

தைலமகள் வி ம் தல்) தி மகள் தி மா க்கு எதிர் நயப் பார்ைவ நல்கேவ, அவைள
வி
ைறப்ப தி மணம் ெசய் ெகாண் இன்பம் அைடய நிைனந்தான்.]

91
ஆங்கவள் தன்ெனா ம் அமரர் சூழ்வர
ங்கிய ெப ம் கழ் விண் மா ரத்
ேதாங்கிய ஏகம்பத் ற் க் கம்பனார்
ங்கழல் பணிந்த ள் ேபாதப் ெபற்றனன்.
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[அவ டன் ேதவர்கள் சூழ்ந் வர விண் மா ரத்ைத அைடந் ஏகாம்பேரசுராின்
மலர்க்கழல்கைளப் பணிந் அவ ைடய அ ைளப் ெபற்றனன்.]
கைனகுரற் றிைரெந ங் கங்ைக ேய தன்
மைனவியர் பலெரா ம் வந்
ன் ைற
ைன கழ்க் கட ைற னிதப் ெபாற்பினிற்
றைனநிகர் தி மகள் தன்ைன யீத்திட.
[கட ைற- வ ணன். ஒ க்கின்ற திைரகைள ைடய கங்ைக
பலெரா ம் வந்
ஈந்திட]

ல்கள் வகுத்த

331
தலான மைனவியர்

ைறப்ப , தனக்குத் தாேன நிகரான தி மகைள

ஓாி நாற் ற ெமாளிர ைவகு
நீ டன் ஏற்றவண் நிகழ்த் நல்விைன
சீாிதின்
த்தனன் சிறந்த அவ்விடம்
பாெரலாம் கழட்ட யெம னப்ப ம்.
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[எட் த்திைசக ம் திகழ விளங்கி, நீ டன் அங்கு ஏற்ற கன்னிகாதான
நல்விைனகைளச் ெசய்
த்தனன். அவ்வா தி மணம்
த்தவிடம் பாெரலாம்
கழ் அட்ட யம் எனப்ப ம்.]
அற்ைறநாட் காஞ்சியி னரசு ெசய்பவன்
ஒற்ைறயங் கவிைகயான் உயர்ந்த சீர்த்தியான்
ெவற்றிெகாள் அரசைர ெவற்றி ெகாண் சீர்
பற் தண் டாயினன் என்

ம் பார்த்திபன்.
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[ அந்த நாளில் காஞ்சியில் அரசுெசய்பவன் தனிக் ெகாற்றக் குைடயினான், உயர்ந்த
கழினான், அரசர்கைள ெவற்ாி ெகாண்ட ெப ைம ைடயவன் பற்
என்பவன்]

தண்டாயினன்

தி ம மார்பன்அங் கியற் ஞ் சீர்மணக்
கு மணிப் பந்தாிற் ேகாைண யாற்றினால்
இ திைசத் தைலவ ம் ஏைனத் ேதவ ம்
ம விய குழாத்திைட வந்

ைவகினான்.
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[தி ம மார்பன் – தி மால்;தி வாகிய ம ைவ ைடய மார்பன்; ஹி பிறர் மார்ைப
ம த்தற்குக காரணமாகிய மார்பன் என ம் ஆம். தி மால் தி மணங்ெகாள் ம் அந்த

92
அழகிய பந்தாில் திக்கு பாலர்க ம் ஏைனத்ேதவர்க
அரச ம் வந்தி ந்தான். ேகாண்- வ ைம]

ம் கூ யி ந்த குழாத்தில் அந்த

வ க்கியஞ் சிைறயளி ம ங்கு ழ்தர
வி க்கள்வார் கற்பக மிளிர்ெபான் மாைலயார்
அ க்க ெநஞ்சினான் ேநாக்க வவ்வயின்
ஒ க்கறத் ெதன்திைச

ம்ப ேனா வான்.
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[கற்பகம் மிளிர் ெபான் மாைலயர்- ேதவர்கள். அ க்க ெநஞ்சினால் -ெபாறாத
ெநஞ்சினராகி. ெதன்திைச உம்பன் -யமன்.ெபாறாைம ெகாண்ட ேதவர்கள் ேநாக்க
இயமன் கூ வான்]
ேமவ ெகாற்றவ ெவய்ய ேவற்பைடக்
காவலர் அைவக்களத் தல காம
ேதவர்தம் அைவக்களம் சிவணல் ஓர் ைற
ஆவதன் ெறனெவதிர் அரசன் ெசால்

வான்.
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[அரசேன! நீ அரசர்கள் இ க்கும் களத்தல்லாமல் ேதவர்கள் கூ
இ ப்ப
ைறயன் என் கூற அதற்கு அரசன் கூ வான்.]

ள்ள இடத்தில்

கழிய ன் ைறெதாி கட ளீர் ம
தழி
றக்கநாட் டலெதவ் ழி ம்
ஒழிவிலா ேதாங்குமிக் காஞ்சி ர்வயி
இழி யர் ெவ

ம்பகுப் பில்ைல யில்ைலேய.
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[மிகக் கற்றறி ைடய ேதவர்கேள! உங்க ைடய நிலேப இல்லாத றக்கநாட் ல்
அன்றி ஊழிக்காலத் ம்அழிய ஓங்கும் இக்காஞ்சி மாநாில் இழி உயர் என் ம்
பாகுபா இல்ைலேய]
வண்ணமா மைறத்தனி மாவின் நீழல்வாழ்
அண்ணலார் தி வ ள் ஆைணயால் இந்த
ஒண்ணகர்க் காஞ்சியின் யா ம் ஒப்பவர்
எண்ணம்ேவ றிைலெயன ெவ த் தியம்பினான்.
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[ஒற்ைறத் தனிமாவின் கீழி க்கும் ஏகாம்பேரசுவரர் தி வ ள் ஆைணயால் இந்த
நகாில் அைனவ ம் சமம்; இதற்கு மாறான உயர்
என்றனன்.]

தாழ்

எ

ம் எண்ணம் இல்ைல

இணர்விாி க க்ைகய ராைண ெயன்ற ம்
உணர்வின்ேமம் ப சுரர் உைரெயான் றாடலர்
மண
கா ம்ைவ குற் த் தத்தம
தணவ ம் பதியிைன யண்மி னாரேரா.
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93
[ெகான்ைறமாைலயரான இைறவனின் ஆைண என் கூறேவ, அறிவில் ேமம்பட்ட
ேதவர்கள் ேவ ேபச்சிலர்.தி மணம்
ம் வைரயில் அங்கி ந் விட் த் தம்
நாட் ைன அைடந்தனர்]
பின் தண் டாயினன் ெபாி ம் அந்தகன்
வன் ற ெமாழிந்தெசான் மனத்ைத யீர்த ந்
ன்
மாதவந் ெதாடங்கி யன் ெகால்
இன்

திைசக்கிவர் இைறவ ராயினார்.

340

[யமன் கூறிய அந்தக் ெகா ெமாழிகளால் காயப்பட்ட அரசன் ெப ந்தவம் ஆற்றி
உயிர்கைள வாங்கும் எம க்கு இடமாகிய ெதன்திைசக்குத் தைலவராயினன்.]
மண் ய அ ந்தவம் வழாம லாற்றியிங்
ெகண் ைச யிைறைம ெமய் வாெமன
அண்டர்க ள க்க த் தவலங் கூர்தரத்
திண் றற் ெப ந்தவ

ைறயிற் ெசய்தனன்.
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[ெபாறாைம ெகாண்ட ேதவர்கள் ‘மண் ய அ ந்தவம் வழாலல் ஆற்ற்றினால்’
எட் த்திைசக்கும் தைலைம எய்தலாெமன எாிச்ச
க ந்தவத்ைத ைறயிர் ெசய்தனன்.]

டன் கூறேவ, அத்தைகய

மன்றல்ெசய் த ளிய வைரப்பின் மாதவன்
நன்
ன் ெனதிெர ந் த ளி நல்க ம்
ெவன்றிெகாள் எண் ைச யிைற ம் ேமதக
ஒன்றிய

லக ம் ஊழிற் காத்தனன்.
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[தி மணம் ெகாண்ட ளிய தலத்தில் தி மா ம் எதிெர ந்த ளி அரச
அ ள்ெசய்த ம் எட் த்திக்ைக ம் காவல்ெசய் ம் தைலைம ம் ெபற்
உலக
ைத ம் ஊழிகாலம் காத்தனன்.]
ேவ
க
கத்ெதா காழ ேவதியன்
குல மாய்ச்சிய ாின்னலங் கூட்
ம்
உலக ண்ட ெவாளிமணி வண்ண க்

க்கு

கலகி லாத ெமய்யன்பின னாயினான்.
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[க
கத்தில் குற்றமற்ற ஒ
ெமய்யன்பனாயினன்.]

ேவதியன் உலக ண்ட வாயினனாகிய கண்ண

கண்ணன் ன்ெபவ ங்களிப் பச்ெச ம்
எண்ணி லாவிைள யாட் ெமஞ் சாவைக
ண்ணி ைனந் தி யானித் லகினில்
நண்ணிச் ெசய்விைன நா

ம் இகந்தனன்.
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க்கு

94
[

ன் கண்ணெப மான் எவ ம் மகிழச் ெசய்த விைளயாட்

வைககைள

மனத்தி ள்ேள எண்ணிெயண்ணி தியானித் , உலகத்தில் தான் ெசய்யேவண் ய
ெசயல்கைள மறந்தனன்]
அன்ன தன்ைம யறிந்தவன் ஞாதியர்
என்ைன நீப தாந்ெதாழி ேலற்றைன
நன்னர் மானய னத்ெததி ரா ன்ெமய்
ெயன்ன லாமிஃ ெதன்

கிளந்தனர்.
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[அவ ைடய ேபாக்கிைன அறிந்த அவ ைடய தாயாதிகள் ணான ெசயல்கைள
ஏன் ெசய்கின்றாய். தி மால் நம் கண்ெணதிேர ேதான்றி கண்ணன் ெசய்த
ெசயல்கைளச் ெசய்தால் அதைன ெமய்ெயனலாம் என்றனர். நயனத் எதிர் ஆ ன் கண்கூடாக நிகழின்]
நன்றவ் வா நடத் வல் காண்மிேனா
என் வல்விைரந் ேதர்த ம் ஓ ழிச்
ெசன் ைவகித் தி ம மார்பைன
ெயான்

மன்பி

கந்

தியானித்தான்.
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[ நல்ல . அவ்வா நான் ெசய் காட் வன். கா ங்கள் என் விைரந் ெசன்
ஓாிடத்தி ந் தி மாைல ஒ மித்த சிந்ைத டன் தியானித்தான்]
ெவற்ெப த் வி நிைர ேயாம்பிய
மற்பி றங்குேதாள் மாயவன் ஆங்கவன்
அற்ப கத் மழவ வா லாய்ப்
ெபாற்ப வாடல் ாிந்தன ெனன்பேவ.
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[ேகாவர்த்தனமைலைய எ த் ஆநிைரகைளக் காத்த கண்ணன் அன்பிைன அகத்தில்
ெகாண் குழந்ைத வ வாய் உலவி அழகிய ஆடல் ாிந்தனன்.
ேநாக்கி ேநாக்கி வல விம்மிதந்
ேதக்கி ெயம்ெப மாெனமர் ெசப்பிய
வாக்கின் வண்ணம் அ ள்வழங் காெயனக்
காக்கு நாயக

ங்கட்

ைரக்குமால்.
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[எம்ெப மாென! எம் தாதியர் ெசான்ன வண்ணம் அ ள்வழங்குக என்ன, உயிர்கைளக்
காக்கும் நாயகனகிய தி மா ம் கூ வான்.]
கண்ண சன்ம ென ம்ெபயர்க் காைளநீ
நண்ணி யிந்தக் க தனின் நாைளெயன்
அண்ணன் மால்பிறப் பாெனன் றவர்க்ெகலாந்
தண்ெணன் ெமன்ெமாழி சாற்ெறன ேவயினான்.
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95
[கண்ண சன்மன்) கி ஷ்ண சர்மா) எ ம் காைளநீ. இந்தக் க
கத்தில் அண்ணல்
மால் நாைள பிறப்பான் என் உன் தாயத்தார் அைனவ க்கும் கூ க என ஏவினான்]
அ ளிச் ெசய்த தைறந்தன னன் ேபாய்
இ ள் லர்ந்தி ங் காைலெயல் ேலார்க
ம
ம் ஓைகய ராய்மணிக் கம்ைபயின்
உ வ வார்கைர

ற்

ம்

மிைடந்தனர்.
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[ தி மால் அ ளிச் ெசய்தைத அைனவர்க்கும் கூறினன். இ ள் நீங்கிப் லாியில்
அைனவ ம் மிக்க மகிழ்ச்சி டன் கம்ைபயாற்றின் கைரயினில் திரண்டனர்.]
அஞ்ச னக்களி றட்டவன் ேறான்றியங்
ெகஞ்சு றா
ன்னாட ெலலாஞ்ெசய
விஞ்சு மன்பின ராய்மிைடந் தாெரலாங்’
கஞ்ச ேநர

ைகெதா

ய்ந்தனர்.
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•[குவலயாபீடம் எ ம் காிய யாைனையக் ெகான்றவன் அங்குத் ேதான்றி
குைறவிலா
ன் ாிந்த தி விைளயாடல்கைளெயல்லாம் ெசய்ய மிக்க பத்தியினராய்
தாமர ேபான்ற தம் ைககைளக் குவித் த் ெதா
உய்ந்தனர்.]
பத்தி ெசய்த பனவ னிரத்த ங்
ைகத்த லத் க் கமழ்
ெவண்ெணேயா
டத்த னவ் ழி ைவகின னத்தளி
ெயத்தி றத்த

ேமத் கா ளாங்கேம .

[ பத்தி ெசய்த அந்தணன் ேவண் க் ெகாண்டதற்கிணங்கி ைகத்தலத்
மணங்கமழ்கின்ற
ெவண்ெணேயா கண்ணன் அந்தத்தல வந்
அத்தலம் எத்திறத்தவ ம் வந் வணங்கும் காளாங்கம் எனப்ப ம்.]

352
தங்கினன்.

உவாி சூ ல கத்தவர் தாழ்ந் தங்
கவைல தீ மக் காளாங்கம் என்ப
வர்ெந ஞ்சைட யார த் ெதாண் ெசய்
பவள வண்ணன்ெபாற் ேகாயி ன் பாலேத.

353

[உவர்- கடல். காளாங்கம் என்ப பவளவண்ணன் ஆகிய எகாம்பரர் தி க்ேகாவி ன்
பாலேத.]
ேவ
ஊக்கிய ெதாழிற்பயன் ஒன்ற னந்தமா
ஆக்குதல் குறித் த்தன் ஆாி யன்ெசா ம்
ேபாக்கில்சீர் ெமாழிவழிப் ேபாந் ேபாிைச
ேதக்கிய தி ம

காஞ்சித் ேதத்தேரா.
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96
[ஊக்கிய- யன்ற. அனந்தம்- அளவில்லாத. ஆாியன் -ஆசான். ேபாக்கு- குற்றம். சீர்
ெமாழி- அறி ைர. ேபாிைச- ெப ம் கழ். ேதத் - ேதயத் - இடத்தில்]
மாதர்வண் ேவள்விெசய் மாவ ப்ெபயர்
ேமதைக யளித்தமண் விைழந்த ளந்தாி
காத ன் ைவகுமக் காம ந்தளி
தீத த் த ள்திாி விக்கி ரமேம.
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[மதர்- அழகு. வண்- வளமான. வளமான ேவள்வி ெசய்த மாவ
அளித்த

வ

எ

ம் ெப ந்தைக

மண் வி ம்பி அளந்த அாி, வி ப்பத் டன் அம ம் தளி திாிவிக்கிரமம்.]

தமர்ெகாைலப் ப த ற் சமர்ெசய் ேயெனன
அமாிய தனஞ்சய னவிர்ெபாற் பாடகக்
கமழ்மல ர த் ைண கமலக் ைகயினால்
இமி றப் பற்றி ழ்ந் தரற்றி ேயங்க

ம்

356

[ சுற்றத்தார் ெகாைலப்ப த னால் ேபார் ெசய்ேயன் எனப் ேபார்க்களத்தில்
தனஞ்சயன், மலர த்
ஏங்கேவ]

ைணயத் தன் கமலக் ைகயினால் இ கப் பற்றி

ழ்ந்

அரற்றி

கு ெவன வாய்ந்தவன் குைழத ராதமர்
ாிய ெலான் ெசய் ைரத் ப் ந்தியிற்
ெத ள்ெகாளீஇ மாயவன் சிவ
மத்தளி
ெப ைமேசர் பாடகப் ெபயாி ேனாங்குமால்.
[கு ெவன வாய்த்தவன் (கண்ணன்) தளரா

357
ேபார் ாிய ஊக்கும்

ெலான்

ெசய்

உைரத் , அ ச்சுனன் மனதில் ெத ள்ெகாளச் ெசய்த மாயவன் தங்கும் தளி ெப ைம
ேசர் பாடகம் எ ம் ெபய டன் சிறக்கும்.]
மாதவ னா
வைரப் ம் ேமாதினாம்
ஓ நா ெல தளி களிெனான் றாயி ங்
காத ன் வணங்கி யக்காஞ்சி வாழ்பவர்க்
கீ ெகால் பயெனன யாரா ளப்பவர்.
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[மாதவனின் எட் தி த்தலங்க ம் கூறிேனாம். இ பத்ெதட் த் தலங்களில்
ஒன்ைறயாயி ம் பத்தி டன் வணங்கி அக்காஞ்சி வாழ்பவ க்கு இ தான் பயன் என
யாரால் அளக்க

ம்?]

எத்தல வைரப்பி மீட் தீவிைன
ைமத்தவார் கடெலன வைளந்த தாயி
அத்தகு காஞ்சிைய யண்மி ைவகுறிற்

ம்

97
ெதாத்தழற் பஞ்சியிற்

ைனய

ேம.
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[எந்தத் தலத்தி ம் ஈட் ய தீவிைனப் பாவம் காிய கடைலப்ேபாலச் சூழ்ந்தேத ம்
அத்தைகய காஞ்சிைய அைடந் தங்கினால் ண்ட ெந ப்பிற்பட்ட பஞ்சுேபால
அழிந் வி ம். ]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்.
ேகாலம் நிைறந்த விைமய வைரக்ெகாம் த வக் குைழந்த
ம்
ஆலம் கர்ந்தார் வளர்காஞ்சி யகத் ப் ாி ம் அறன்கைடகள்
சீல ம ந்த பிறதலத் ச் சிைதயா காஞ்சிநகர் வயிேன
கால வைரயின்

த ங்கு மிதற்ேகார் காைத கட் ைரப்பாம்.
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[ேகாலம்- அழகு. இைமய வைரக் ெகாம் - உைம. அறன்கைட- பாவம். காஞ்சியில்
ெசய் ம் பாவங்கள் பிறதலங்களிற் ெசய் ம் பிராயச்சித்தங்களால் நீங்கா. காஞ்சியில்
மட் ேம உாிய காலத்தில் நீங்கும். இதற்கும் ஒ கைதையக் கட் ைரப்ேபன்.]
சு ங்காப் ெப ைம மைறத் ைற ேபாய்ச் சுழ ம்
பிறவிக் கடல த் ம்
ெப ங்கா தர ற் றிாித்ெதா க்கிப் பிைணமா
னைனய தடெந ங்கண்
இ ங்ேகா மளெமன் ெகா ெயா பாற் படர்ந்த
விைறவர் நடங்குயிற்றற்
கரங்காய்ப் ெபா ந் கவின்
ம் ம் அறெநஞ்
சகத் க் க தமனார்.
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[குைறயாப் ெப ைம ைடய ேவத ஒ க்கத்தில் ஒ கி, பிறவிக் கடல் அ ந்தி
உழல்வதற்கு அஞ்சி,
உைமெயா பாகர் நடம் நவில அரங்காய் ெபா ந் அழகு
ம் ம் அற
ெநஞ்சகத் க் க தமனார். க தமனார் ெநஞ்சம் அரனார் நடம்குயிற் ம் அரங்காம்.
காதரம்- அச்சம். பிைண- ெபண்மான். ேகாமளம்- தாமைர. ]
மணிகால் யாத்த கதிர்ேமா வாேனா
ாி க்ைக தலாகத்
திணிகா லக வளேநாக்கிச் ெச நாள்
ெதனா மாதிரம்ேபாய்
அணிகா
விெனதிர் ெகாண்டங் கடல்ேவல்
இயமன் நனிகாட்டப்
பிணிகா ழந் நரக ந் ம் பீ ல்
பதகர் தைமக்கண்டார்.
[க தமனார் ஒளி சும் ம
த யவற்றின் வளம் கண்
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அணிந்த ேதவர்கள் வா ம் விண் லகம், மண்
ெசல் ம் நாளில் ெதந்திைச ேபாய் இயமன்

லகம்

98
எதிர்ெகாண் வரேவற் க் காட்ட கா ல் விலங்கு
அ ந் ம் பாதகர்கைளக் கண்டார்.]

ட்டப்பட்

வ ந்தி நரகத்தில்

ெகாச்சகக்க ப்பா
வடைவத்தழல் குளிரச்ெசறி மறெவங்கனல் ெசாாியச்
சுடர்குஞ்சியின் உ
தர்கள் ைணவார்கழல் பி யாக்
குடர்ெசந்த நிணெமன் கள் கு தித் ளி சிதறப்
படைலச்சிைல மிைசெயற்றெமய் பதறிச்சிலர் கைரவார்.
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[வடைவத் தழல்- வட காக்கினி. வட காக்கினிையக் குளிரச் ெச ம் ெகா ய
கனைலச் ெசாாிய, ெந ப் ப் ேபால சுடர்

சுகின்ற தலமயிர் உைடய யம

தர்களின்

இ கால்கைள ம் பற்றிக் ெகாண் , குடர் தைச ெகா ப் என் கள் கு தித்

ளிகள்

சிதறபரந்த பாைறேமல் தாக்க,உடல்பதறிச் சிலர் அ வர்]
கண்டா ளம் ெவ
ங்கன மிழ்கண்ணிைண சுழல
மண்ேடாைதயி
க்குரல் ம ளப்பல கழறித்
திண்ேடாளைச சலங்ெகா ெசந்நீர் ைட ெயா கத்
தண்டாவிற

னர்ெசன்னி தகர்ப்பச்சிலர் தளர்வார்.
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[பார்த்தவர்களின் உள்ளம் அச்சங்ெகாள, ெந ப்ைப உமிழ்கின்ற கண்கள் சுழல,
ேபெரா

டன் இ ேயா என ம

மா

பல உரக்கக் கூவி, திண்ணிய ேதாள்கள்

அைசய உலக்ைக ைகக்ெகாண் , குைறயாத ஆற்ற

ைடய இயம

தர்கள் கு தி

ஒ கத் தைலையத் தகர்ப்ப, சிலர் தளர்வார்.]
இ ள்கண்டன ட ம்பிைற ெயயி ந்
யித ஞ்
சுாிகுஞ்சி
ைடயாெரதிர் ேதான்றிக்ெகா வாளால்
அாி ந்ெதா ம் எறி ந்ெதா ம் அாி ந்தைச தீற்றி
நாி ந்ெதா

ேநாலா ள ைநயச்சிலர் குைழவார்.

[ இ ைளக் கண்ட

ேபான்றகாிய உட

இத ம், சுாிந்த குஞ்சி ம் உைடய யம

ம் பிைற ேபான்ற ேகாைரப் பற்க
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ம்

தர்கள் எதிேர ேதான்றிக் ெகா வாளால்

அாி ந்ெதா ம் அாிந்தைத எறிந் நாய் நாிக க்கு ஊட் , ந க்கும் ெதா ம் தாங்க
யா ைநந் குைழவார் சிலர். குஞ்சி- ஆன்களின் தைலமயிர். தீறி- ஊட் .
நாி ந்ெதா ம்- ந க்கும் ெதா ம். ேநாலா - ெபா க்க
யாமல் ைநய- ன்ப ற.
குைழவார்- கலங்குவார்.]
சூலம்கைத பாசங்ெகா
ன் ம்யம தர்
ஆலம்க ழ் வாளிட்ட மிடறிற்றிட மதியாக்
க ந்தழல் ேவலா
கண்சூன் ைல எாிவாய்
ஏ

ம்ெகா

ேறந்தித் தைச ஈர்ப்பச்சிலர் இைனவார்.
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99
[சூழ்ந் ெந ங்கிய யம

தர்கள் சூலம், கைத, கயி

ேதாய்ந்த வாளால் க த் த்

ண்டாம்ப

ேபான்றவற்ைறக் ெகாண் , நஞ்சு

அ த் , தழலால் ெகாதிக்ெகௗம் ேவலால்

இ கண்கைள ம் ேதாண் , உைலயில் எாி ம் ெந ப்பில் இட தைசகைளக்
குறட் னால் ஈர்ப்பச் சிலர் வ ந் வார். ன் ம்- ெந ங்கும். ஆலம்- நஞ்சு. க
ெசாட் ம், ேதா ம். மிட - கண்டம். க
ேதாண் , ெகா

ழ்-

ந்தழல்- சுட ம் தழல். சூன் - அகழ்ந் ,

- இ க்கி, குற . இைனவார்-வ ந் வார்.]

வயிரத்திைழ ஊசித்திரள் நிைரவித்தைம மான
இைய ற்றபல் எயி ம் ைத யிளகுந்தைச பிதிரச்
சய ற்றிய ெசந்நாய்பல கவ்வித்தவ தற
யிர்மிக்கல மரெநஞ்சகம் உைளயச்சில ர வார்.
[வயிரத்தில் இைழத்
பதித்

ஊசிகைள வாிைசயாகப் பதித்த

367
ேபான்

இையந்த பற்கைளப்

இளகுகின்ற தைசையப் பிய்த் ச் சிதறச் ெசந்நாய்6 பல கவ்வி மிக உதற, உயிர்

மிக்குச் சுழல, ெநஞ்சகம் வ ந்திச் சிலர் அ வார்].
உைலவாயி பாளம்பகு வா ய்த ேநாலா
தலேறாைதயின் ெவ விப் ைட யகலப்பைற
பல சிகள் க
ள்ள பாயப்ப ெயாத்தி
நிலேமற்பல

ண்நட்ெடன நின்ேறசிலர்

[பாளம்- இ ப் க்கட் . . உய்த

ம்- ெச

ற் ப்

யர்வார்.
த்த
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ம். ேநாலா - ெபாறா . பைற ற் -

அதட் , உரப்பி. ப - நிலம். உைலக்களத்தி

ம் இ ப் க் கட் கைள வாயில்

ெச

அலற, யமகிங்கரர்கல் அதட்

த் த

ம் அதைனப் ெபா க்க

உரப் ம் ஓைசையக் ேகட்

ைடயா

அஞ்சிப் றம் அகல், பல சிகள் விைரவில் பாதத்தில் பாய,

நிலத் டன் ஒத்திஅைசயாமல் நின் , நிலேமற் பல
உ வார் ]

ண்கள் நட்டெதனச் சிலர்

யர்

குந்தத்திரள் சூலத்திரள் ெகாைலேவற்றிரள் ெசந்நீர்
சிந் ங்கைண வாளித்திரள் சினவாட் ரள் சுாிைக
நந் ந்தழ லீட் த்திரள் ந ணீணிலம் ழா
ெநாந்தச்சுகு தைசகூளிகள்

கரச்சிலர் கைரவார்.
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[குந்தம் –சவளம் lance. சூலம் trident. ேவல் spear கைணவாளி-அம் , வாள், arrows,
சுாிைக- சிறிய வாள், பிச்சுவா, ஈட் - javeline . ெநாந்த- ேதாண்ட. அச்சு-உடல்
இக்க விகள் ெகாண் யம தர்கள் உடைலத் ேதாண் வதால் நிலத்தில் வி ம்
தைசகைளப் ேபய்த்திரள் கரக் கண் சிலர். அ வார்கள்.]
வறலீர்ம் னல் நாக்குப் ைட ெபயராவைக மல்குந்

100
ெத நீர்நைச வாட்டச்ெச ந மாமலர் த்த
ெவறிநீர்நிைல ண்ணப் க வதன் ழ் னல் சீயா
றேவதைன மிக்குத் ய
[நாக்கு ஈரம் வறண்

டலச்சிலர் க

ழ்வார்.

370

ரளாதவைக தாகம் வாட்ட, மண ள்ள மலர்கள்

த்த

நீர்நிைலயில் நீர் உண்ணப் க , வி ம்பிய அப் னல் சீயாக ர ேவதைன டன் மிக்கத்
ய ழன் அ வார் சிலர்.]
ைபந்தாமம் அலங்கிப்பனி நீர்ெமன் ளி வி
ஐந்திேயாசைன கம ங்குளிர் பந்தர்ப் ைட ய கிச்
ெசந்தீெயன அைவெவய் ெதறச்சாம்
ளத்தான்
ெவந்தாெவ ெவன்ெசய்ேகாெவன ெவ விச்சிலர் ெம
[

மாைலகள் அைசய குளிர்ந்த நீர்த் ளிகள்

வார்.

வி ஐந்

ேயாசைன

371
ரம் ந மணம்

கம ம் பந்த ன் பக்கத்தில் அ கி, ெந ப்ெபன அைவ சுடஉள்ளத்தால் எந்தா எந்தா
என என்ெசய்ேகா என ெவ வி இைளப்பார் சிலர் ]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
இன்னபல் நரகத் ன்ப ெமய் பா தகைரக் கண்ட
மன்னிய தவத்தான் அப்பாற் ெசல் ழி மற்ேறார் பாங்கர்த்
ன்னிய பதகர் பல்ேலார் ெசால்ல ங் ெகா ைம சான்ற
ெவந்நர குழப்பக் கண்கள் ெவ ம் ற ேநாக்கி மாேதா.
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[இத்தைகய நரகத் ன்பம் எய் ம் பாவிகைளக்கண்ண தவத்தினனாகிய அந்தணன்
மற்ெறா
றத்தில் ெந ங்கிய பாவிகள் வார்த்ைதகளிற் கூற
யாத நரகத் ன்பம்
அைடவைத கண்கள் ெவ ம் ற ேநாக்கி]
ஈங்கிவர் யாைர ெயன்ன இயமைன வினாத ேலா ம்
ஆங்கவன் எனக்கு ன்னிங் கரசு ெசய்தவர் நா ள்ள
தீங்கின ாிவைர ெயன்னாற் ெசப் தற் ெகாண்ணா ெதன்ன
ஓங்கிய

னிவன் காலன் உடன்வர அயைன யண்மி.
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[இத் ன்பம் உ ம் இவர் யாெரன எமைன வினவ ம், அங்கு அவன், எனக்கு
இங்கு அரசு ெசய்தவர். ெதாைலயாத பாவம் ெசய்த தீங்கினர். இவர்கள் ெசய்த
பாவத்ைதக் கூ வதற்கு எனக்கு இயலா என் கூறக் கால டன் னிவன்
பிரமைன அைடந் ]
கடவியன் னவ ம் அவ்வா ைரத் டன் கலந் ேபாத
அடலவிர் திகிாி மாைல ய த்தனன் வினாவி மா ம்
படர்தர வவர்ேபாற் கூறிப் பாெயாளி விாிக்குங் ேகாட் த்
தடவைரக் கயிைல ேயாங்கல் சார்ந்தனன் ெதா

க்கு.
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ன்

101
[ அவ ம் தன்னால் உைரக்க இயலா என அவர்க டன் கலந் சக்ரா தம் தாங்கிய
தி மா ைன அைடந் வினவினர். மா ம் தன்னாற்கூற இயலா என அவர்க டன்
ேசர்ந் கயிைல மைல அைடந்தனர். ]
மங்ைகேயார் பாக மாக வா ைளப் பிறழ்பற் ேபழ்வாய்ச்
சிங்கேவற் றைணயின் ேமலாற் சிவணிய ணர்ப் ங் ெகான்ைறத்
ெதாங்கலார்ப் பாதப் ேபா சு திகள் கன் ேபாற்றிப்
ெபாங்கிய காத னீடக் கடாவ
[உைமெயா

ம் னிதர் ேநாக்கி.

பாகராகச் சிம்மாசனத்தில்

ற்றி ந்த இைறவைர வினவ

375
ம்]

அ ந்தவத் தைலவ ேகண்ேமா அன்னெவந் நரகத் தாழ்வார்
தி ந்திய அறங்கணீ ந் ெதய்வதக் காஞ்சி ைவப்பின்
இ ந்
ன் பாவ மீட் யிறந்தவர் அவர்கள் ெசய்த
க ந் யர்ப் பாவ ேபதங் கைர ெமன் ற ளிச் ெசய்வார்.

376

[அாிய தவத்திற்குத் தைலவேன1 ேகட்பாயாக. அந்த ெகா ய நரகத்தில் மீளாத் ன்பம்
உ ேவார், நல்லறங்கள் நிைலெபற்ற ெதய் கக் காஞ்சியில் இ ந்
ன் பாவம்
ெசய் இறந்தவர். அவர்கள் ெசய்த பாவங்களின் வைகையக் கூ ேவாம் என அ ளிச்
ெசய்வார்]
உ கெவந் ெதாளி ஞ் ெசப் ப் பாைவைய உ ப் த் தீய
இ ைகயிற் ற வி யங்க ணி ம்ைப ள ந் கின்ேறார்
ெப கிய வனப் ேநாக்கிப் பிறர்மைன ெபட் ேளா ம்
ம விய கணவர்த் தப்பி மனவழி ெயா கி ேனா ம்.
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[ெவந் உ கச்சுட ம் ெசம்பாலான பாைவயின் உ ப் க்கைளத் தம் தீய
ைககளால்த வி த் ன்பத் ள் அ ந் ேவார் ெப கிய உடல் வனப்பிைன ேநாக்கிப்
பிறர் மைனயாைள வி ம்பிேனா ம், மணந்த கணவைரப் பிைழத் த் தம் மனம்
ேபானேபாக்கில் ஒ கிேனா ம்]
கு திெகாப் ளித் ப் பாயக் கூாி ப் பாணிகாய்த்தி
யி விழி ெசய்ய வாயின் அ த்தவங் கிைனந் நிற்பார்
ம ள்வளர் விைழவா ேலதின் மைனயவர்ப் பார்த் ேளா ம்
ப வரப் பிறர்பா

ள்ள பழிெய த் தியம்பி ேனா ம்.

378

[இரத்தம் ெகாப் ளித் ப் பாயக் கூாிய இ ப்பாணிைய ெந ப்பிற் காய்ச்சி, இ விழி,
சிவந்த வாய்களில் அ த்தத் ன்பப்ப ேவார், பிற ைடய மைனவியைரக் காம
உண்ர்வாேல பார்த்தவர்க ம் பிறர்பழிைய எ த் த் ற்ாிேயா மாவர்.]
இ ப் ெநட் சி தன்னா ைணக்கரம் ெபாதிர்த் ச் ெசம்
ெந ப்பிைட
க்கி வாக்க ெந ந் ய ழக்குந் தீேயார்

102
க ப் விற் கைணேய

ண்ட காதலான்

த்த

ரல்

அ ப்பிளங் குவ க் ெகாங்ைக அயன்மைன பாிசித் ேதார்கள்.
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[இ ம்பாலான ெநட் சிகளால் ைளக்கப்பட் ெசம்பிைன உ க்கி வார்க்க
ெந ந் யர் உழக்கும் அத்தீேயார் மன்மதன் கைணபட் த் தவறான காதலால்
அயலான் மன்வியின் குவ க் ெகாங்ைகையத் தீண் ேனார்கள்]
காலசூத் திரப்ேபர் வாய்ந்த க நர குழக்கின் றார்கள்
மா னால் குரவ னில்லாள் வன ைல திைளத் ேளார்கள்
ேகாலவார் கரத்ைத வாளாற் குைறத்தட யங்கு கின்றார்
ஏலவார் குழலா ளில்லத் தி ப்பேவற் றவைரத் ேதாய்ந்ேதார் .
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[காலசூத்திரம் எனப் ெபயாிய க நரகில் ய
ேவார் காம மயக்கத்தில்
கு பத்தினியின் வன ைல திைளத்தவர்.அழகிய கரம் வாளால் ெவட்டப்பட் த்
ன்பப்ப ேவார் அழகிய மைனவி இல்லத்தில் இ க்க ேவற் ப் ெபண் ைரத்
ேதாய்ந்ேதார்]
கைறம த் லக்ைக ேயாச்சிச்
ள்கலங்கி ைநவார்
அறி
ற் றிாிக்குந் ேதறல் ெநா
தறம்திறம்பி ேனார்கள்
உ
யர்க் கு திச் ேசற்றின்
சுைளத ற்றார்.
ெநறிபிைழத் தாியன் மாந்தி ெந
திைளத்

ைவப்ப
த்
கிெநஞ்
ங்களி

ேளார்கள்.
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[த ம் உண்டாக உலக்ைகயால் ஓங்கி அ க்கக் கலங்கி ைநபவர் அறிவிைன
திாிக்கும் ம விைன விற்ர் அறெநறி வ வினாராவர். யரத்ைத உ விக்கும்
இரத்தச் ேசற்றில் ழ்கி ெநஞ்சு உைளதல் உற்றவர், அறெநறி பிைழத் க் கள்
ெந ங்களி திைளத் ள்ேளார்கள்]

திம்
ண்

வி ப்ப ங் காள கூட ெவந்நர ெகா க்குந் தீேயார்
ந ப்பிறழ்ந் ைரத் ேளா நஞ்சமிட் யிர்மாய்த் ேதா ங்
கடப்ப வஞ்ச நா ங் ைகயிகந் திைழத் ேளா ங்
ெக ப்ப த் தீய ேகாள்கள் கிளந்தி

நிதிெபற் ேறா ம்.
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[தப்பிக்க இயலாத காளகூடம் என்

ம் நரகம் தண் க்கும் தீேயார் ந நிைலைம

பிறழ்ந் உைரத்தவர்க ம், விஷம் ஊட் ப் பிற உயிைர மாய்த்ேதார், அளக்க
யாத வஞ்சைன ெசய்தவர்க ம் ெக க்க ைடயாத தீய ேகாள்கள் வ த் ம் எனக்
கூறி பாிகாரம் என ெப நிதி ெபற்ேறா ம்]
கூடசன் ம ப்ேபர் வாய்ந்த ெகா நர குய்த் த் தர்
நீ மத் திைகக ேளாச்சி ெநாிதரப் ைடக்க ேநாவார்

103
ஆடைமத் ேதாளி னாைர ய ந் ைண வைரநல் லாைனப்
பீட

மனத்த ராகிப் ேப ற

[கூடசன்ம

த்தி னார்கள்.

எனப் ெபய ைடய நரகத்தில் யம

383
தர்கள் சாட்ைடயால் ெசம்ைமயாக

அ க்க ெநாந் அ வார் யாெரனில் மைனவியைர, அ ந் ைணவைர,
அன் ைடயவைர அச்சு த்தித் ன்
த்திேயார்.]
சுடர்ந்ெதாி வடந்ைதத் தீ ந் ண்ெணன
வலறிச் சாம்பி
யிைடந்தி ங் ெகா ைம சான்ற விர ர
வத் த் ேதாய்ந்ேதார்
அைடந்வர்க் கு க ணாற் ம் அரட்ட ங்
குதைலத் தீஞ்ெசால்
நடந் ழல் சதங்ைக ெமன்றாள் நன்மகக்
ெகாைலெசய் ேதா ம்.

384

[சுடர் விட் எாிகின்ற வடைவ அன ைன உந்தி இதைன உண் என எம தர் வ த்த
வாய்விட் அலறி ெவந் வா இந்தெகா ைம நிைறந்த நிரயத்தில் ேதாய்ந்ேதார்
யாெரனில், கல் அைடந்தவ க்குத் ன்பம் விைளக்கும் அரட்ட ம்(கீழ்மக்கள்)
குதைலத் தீஞ்சில் மழைல நன்மகைவக் ெகாைலெசய்ேதா மாவர்]
ெசறியி ள் நரகி னாழ்ந்த சிதடர்கள் த கண் வாய்ந்
மைறயவர்ச் ெசகுத் ேளார்கண் மாற்ற ங் ேகாைணச் ெசல்லல்
நிைறயசி பத்தி ரப்ேபர் நிகழ்நர க ந்
ர்க்கர்
இ திநால் வ ணத் ேதார்க்கு மிைழத்த ன் ைலைம யாளர்.

385

[இ ள் ெசறிந்த நரகில் ஆழ்ந்த இந்தக் கு டர்கள் ரட் த் தன்ைம வாய்ந்
மைறயவர்கைளக் ெகான்றவர்கள். அசிபத்திரப் ேபர் எ ம் நரகத்தில் அ ந் ம்
ர்க்கர்கள் மைறயவர் அல்லாத பிற நான்கு வ ணத்ேதார்க்கும் ெகா ைம இைழத்த
ன்ைமயர்கள். சங்கரம் அல்ல கலப் வ ணத்தவர்கைள ம் உடன் கூறிற் .]
வாளினா டலம் ேபாழ்ந் வ வறப் ெபா த்தி மீட்
நீளைற யம்மி யிட் ெந ெந ெந ெவன் ெறன்
றக் கு தி ெபாங்கிச் ேசார்தர அைரக்கப் பட்ேடார்
பீளிைன மறமீக் ெகாண்

ேப

ெசய்திட்ட நீரார்.

[வாளினால் உடைலப் பிளந் , அவற்ைறச் ேசர்த்

386
நீண்ட கல் அம்மியில் ெந

ெந

என் எ ம் ெபா படக் கு தி ெபாங்கிச் ேசார்தர அைரக்கப்பட்ேடார் , வன்ைம
ேமற்ெகாண் க விைனக் கைலத்தவர். அைற- பாைற.
ற- ெபா பட. பீள்- க .
ேப - கலக்கம், மயக்கம்.]
ெந ப்ெபன

டற்

மிச்சில் ெந நர குழந்

நின்ேறார்

104
ம ப் னற் கிணற்றின் ஆற்றின் வாவியின் உமிழ்ந் ேளார்கள்
க ப் ெநட்டாைல வாயிற் கைரந் ட ெலா க நின்ேறார்
வி ப்ெபா

சுைவக ளா ம் விற் ழன் மைறவ லாளர்.

387

[மிச்சில்- எச்சில். வாயில் எச்சில் ெந ப்ெபனத் தகிக்க நரகில் உழந்

நிற்பவர்கள்,

நல்லநீ ைடய கிணற்றில், ஆற்றில், குளத்தில் எச்சில் உமிழ்ந் ேளார்கள். க
அைரக்கும் இயந்திரத்தில் அைரபட் த் ய
ேவார் வி ப்பத் டம் அ சுைவ
உணைவ விற்ற மைறயவர்கள்]
காற்றைலப் பிணித் நாற்றிக் க ங்கனன் ம ப்பப் ெபாங்கி
ற்றி ந் னீர் பாய
கி ெமய்ெவ ம் கின்ேறார்
ஏற்றமார் சு தி வாய்ைம யிகந்தி ம் ெபா ள்ேவட் ெடண்ெணய்
கூற் றழ் நஞ்சு பஞ்சி விைலயினாற் ெகா த்த பார்ப்பார்.
[கால் தைல டன் கட் த் ெதாங்கவிட்

388

க ங்கன ல் வாட்ட, இரத்தம் ெபாங்கி உற்

நீர்ேபாலப் பாய உ கி உடல் ெவம் கின்றவர் யாவெரனில், ஏ ம் மிகும்
ேவதமார்க்கத்ைத விட் நீங்கி, ெபா ைள வி ம்பிக் காசுக்கு எண்ெணய், கூற் ப்
ேபால உயிர் ேபாக்கும் நஞ்சு, பஞ்சு ேபான்றவற்ைற விற்ற பார்ப்பனர்.]
ெவ வ ங் கும்பி பாக ெவந்நர குழந் மாய்ேவார்
ஒ வ ந் ேதவ ெராக்கல் வி ந்திைன ட்டா ண்ேடார்
ப வ ம் வறிய கூவன் மறிந்
க்கப் பட்ேடா
இ நிலங் ெகா ங்ேகா ேலாச்சி யிைறைம ண் டாண்ட ேவந்தர்.
[அச்ச

ட் ம் கும்பிபாகம் எ

ம் ெகா

நரகில் உழந்

389

ன்பப்ப ேவார் யாவெரனில்,

நீக்க
யாத ெதய்வம், அதிதி, உறவினர், ஆகிேயாைர உட்டா , அவர்கள்
பசித்தி ப்பதாம் மட் ம் தனித்தி ந் ண்ேடார். வற்றாத கிண
த ய நீர்நிலகைள
வற்றச் ெசய்ேதார். ெகா ங்ேகாலாட்சி ெசய்த அரசராதிேயார்.]
ேவதைன ழப்ப வாளால் ெவகுண் வா ரக கீண்
ேசாதிெவந் தழ ற் காய்த்திச் சுடசுட இ ப்
ள் ம்
ேப றக் கிைளக்கும் வல்வாய்ப்
க்க ம் ெபய்யப் பட்ேடார்
ஏதிலார் ெபா ள்கள் ெவளவி யின்

ங் ெகா ய நீரார்.

390.

[ேகாபத் டன் வாளால் வயிற்ைறக் கீறி ஒளி சும் ெவந்தழ ல் வாட் க் காய்ச்சிச்சிச்
சுடச் சுட இ ம்
ள்க ம்ைள ம் கலக்கம் ெகாள் ம்பைடயாகக் குைட ம் வ ய
வா ைடய
க்க ம் ெபய்யப்பட் ேவதைன டன் வ ந் ேவார், யாவெரனின்,
திக்கற்றாாின் ெபா ள்கைளக் கவர்ந் இன்பமைட ம் ெகா ய இயல் ைடயவர்கள்.]
மாைசயங் கமல ெமன்ன வயங்கிவார்
குடங்ைக தன்ைனத்
சினாற் ெபாதிந் ெநய்யிற் ேறாய்த்ெதாி

105
ெகா த்தப் பட்ேடார்
காச நிதிய ெமல்லாங் கல் மண்
ைதத் ப் ேபணி
யாைசயி னைமயா ராகி ையய ேமற் ழிதந்
ேதார்கள்.

391

[மாச- ெபான். ெபாற்கமலம் என அழகிய ைககைளத்
எண்ெணயில் ேதாய்த்

எாிெகா

த்தப்பட்

ணியாற் ெபாதிந்

வ ந் ேவார் யாவெரனில், தாம் ெபற்ற

ெசல்வங்கைளெயல்லாம் மண்ணில் ைதத் ைவத் ப் ேபய்ேபாற் பா காத் ,
ேபராைசயிேனா யாசகம் ெசய் அைலந்தவர்களாவர்]
ஓத ம் பனிப் ச் சான்ற அேதா க நரகி ற்றார்
ேவதியர் தவத்தின் த்ேதார் வி த்தகு ேதவர் சூழல்
ேபாதலர் பனிப் ந் தீர்த்தம் ெபா ப்பிைவ தமக்கு ேநேர
நீதியி னிகழ்ந்
[ெசால்

தாள்கள் நீட் ய த க ணாளர்.
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தற்காிய ந க்கத்ைதச் ெசய் ம் அேதா கம் எ

யாவெரனின், மைறயவர், தவத்திற்ெபாிேயார், வயதில்
கு யி க்கும் சூழல் (தி க்ேகாவில் ,தி மடம்

ம் நரகில் உற்றவர்கள்
த்ேதார், ெதய்வம்

த யன)

தீர்த்தம், ெதய்வமைல இவற் க்கு ேநேர மாியாைதயின்றிக் கால்கைள நீட் ேயார்.]
சீற்றமிக் க ம்ப வாங்கிச் ெசய்ய நாவாியப் பட்ேடார்
ஏற்றவர்க் ெகா வன் அன்பின் ஈவ விலக்கி ேனார்கள்
ஆற்ற ஞ் ெசல்லற் ெசந்தீ யளற்றின் ழ்ந்த ங் கிேனார்கள்
ேபாற்

மைனக ேடா ம் ெபாங்ெகாி ெகா

த்தி ேனார்கள்.
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[சினம் ெபாங்க, நாவிைன வாையவிட் ெவளிேய இ த் வாங்கி அாியப்பட்ேடார்
தானம் ஏற்றவற்கு ஈயேவண்டா ெவனக் கூறி விலக்கியவர்களாம்.. தாங்க
யாத
எந்தியாகிய ேசற்றில் வி ந் அ ங்கிேயார் யாவெரனில், மக்கள் கு யி க்கும்
மைனகளில் ெந ப்பிட் க் ெகா த்திய ெகா யவர்.]
அணாியிற் ெறாடாிற் ண்
டக்கிைன ய த்தித் க்கி
யிணெராி ம ப்பக் கீழா ரங்கி ெமய்பைதயா நின்ேறார்
நிணம ெதா திப் ள் ம் நீாில்வாழ் உயி ங் ெகான்
தணவ ங் காதல் கூர

கர்ந்த ட் டன்ைம நீத்ேதார்.

[க த்திைனக் கயிற்றில் பிைணத் த் ெதாங்கவிட்
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எாி ம் ெந ப்பில் ம ப்ப,

இரங்கிப் உடல் பைதபைதப்ப வ ந்திநிற்ேபார் யாவெரனின், சைத மிகுதியாக உள்ள
பைறவகள், நீாில்வாழ் மீன்

த ய உயிாினங்கள் ஆகியவற்ைறக் ெகான்

வி ப்பத் டன் தின் , உயிாிரக்கம் அற்ேறா ராவர்.]

106
இலங்ெகாளிக் ெகா வாள் பற்றி யீர்ந் தந்தைசகள் வாங்கி
யலங்குெசந் தீயிற் கா ம் அக ைட வ த் வாாிப்
ங்க ம் ைக நாசி யிர்ப்ப வாய்ப் குத்தப் பட்ேடார்
விலங்குகள் ெகான்

தின்

டல்

க்கி ேனார்கள்.

[அவரவர் தைசையக் ெகா வாளால் ெவட்

அவற்ைறச் ெசந்தீயில் வாட்
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மாமிச

நாற்ற ம் ெந ப் ப் க ம் நாசி கர வாயில் திணிக்கபட்ேடார் யாவெரனில் ,
விலங்குகைளக் ெகான் தின்
ணாக உடைலக் ெகா க்கச் ெசய்ேதார்.
ங்கம்ெந ப் ]
அ ந் யர் உழப்ப நா ம் அங்ைக ந் ைளத் க் ேகாத்த
இ ந்ெதாடர் இ ப் க் கட் இமிழ்ெகாளீஇ நாற்றப் பட்ேடார்
சுரந்தெசல் வத்த ராகி வா நாள் ன்னி யல்லாந்
திரந்தவர்க் கிைலெயன் ேறா ம் இன்ெபா
[தாங்கற்காிய

யர் வ த்தநா ம் அங்ைக ம்

தவா ேதா ம்.
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ைளயிடப்பட் க் ேகாத்த சங்கி யில்

ேகாத்த இ ம் க் கட் ெதாங்க விடப்பட்ேடார் யாவெரனின், ெப கும் ெசல்வர்களாக
இ ந் ம் தாம் வா ம் நாளில் தம்ைம அ கி இரந்தவர்க்கு இல்ைலெயன
ம த்தவர்க ம் இனிய ெபா ைள உதவாதவர்க ம் ஆவர்.]
ெந யதம் டலங் கீழ்ந்திட் ேடந் ெநய்த்ேதா ஞ் ெசந்தீச்
சுடர்தவழ்ந் ெதாி ெநய் ந் ாிசற
குஞ் ெசம் ங்
கு ெயன ட் ேயாச்சக் குைழகின்றா ாிரந் ேளார்க்குக்
க யநீர் நைசய மாற்றக் கமழ் ன

தவ கில்லார்.
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[ தம் ைடய ெந ய உடைலக் கீறி ஒ கும் இரத்தத்ைத ஏந்தி, ெந ப் ச் சுடர்விடத்
தவழ்ந்ெதாி ம் எண்ெணய், உ கும் ெசம் ஆகியவற்ைறக்கு கு ெயன்

தண் த் க்

கு க்க ைவக்கக் கு த் வ ந் ேவார் யாவெரனில், நீர் ேவட்ைகையத் தணிக்கத்
தண்ணீர் உதவாதவர்.]
ம மலர்க் கமலம் ேபா ம் வாண் கங்
குைடந் ெசப்பின்
உ கிய இ ைத வாக்கி ெயா க்கும்வன்
கி மி யட் ப்
ப வர
த்தப் பட் ப் பைதபைதத்
த ங்கா நின்ேறார்
இ
குரவர் தம்ைம ெவகுண்
மி ைத ேயார்கள்.
[மணமிக்க தாமைர மலர் ேபான்ற
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கத்ைதக் குைடந் , எம் ேபால உ கிய ெநய்ைய

ஊற்றி, ன்
த் ம் கி மிகைளப் ெபய் ெகா ைம ெசய்யப்பட் த் யரப்ப ேவார்
யாவெரனில் தம் ெபற்ேறாாிடம் சினந் ெவகுண்
ம் பண்பிலாராவர்.]

107

அரவிய வி ப்
ள்ளிட் ட த்திெவந் தழ ற் கா ம்
மரவ யிவர்வித் ெதால்ைல வழங்குதி ெரன ட் ேகாலால்
ெவாிந்எ ம் ெபா ய ெவாற்ற ெம கின்றார் ெபாிேயார் ன்னர்ப்
ரமர வ களாதி ேமல்ெகா

குந்த நீரார்.
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[அரத்தினால் அராவிய இ ப்
ள்கள் பதித்திட் ெவந்தழ ற் காய்ச்சிய
மிதிய களின் ேமல் ஏற்ாி இனி நடமின் என்
ட்ேகாலால்
ெக ம் ஒ ய
அ க்க ெம பவர் யாவெரனின், ெபாியவர்களின்
குந்தவராவர்.]

ன்னர் காலணிக

டன்

எாிதவழ்ந் ெதாி ம் எண்ெணய் இைடம த் ெத த் ப் பின்னர்
அாில்ப சிறகர் வல்வா யடல்ெக பறைவக் கூட்டம்
நாி தல் பி ங்குங் ேகார நரகின்வாய்ப் ப ப்பப் பட்ேடார்
ெதாிவிலா ெவறிய ராகிப் பாதக ைமந் ஞ் ெசய்ேதார்.
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[ ேமேல ெந ப் த் தவழ்ந் எாி ம் எண்ெணைய இைடயிேல ேபாட் ப் பின்னர்
எ த் ப் பின்னிய சிறகிைன ம் வ ய அலகிைன ம் ேபாாி வன மாகிய க கு
ேபான்ற பறைவக் கூட்டம், நாி

த ய விலங்குகள்

தள்ளப்பட்ேடார் யாவெரனின், ெதளிவில்ல மயக்க
ெசய்ேதார். பாதகம் ஐந்தாவன: கள ,கள்

ழ்ந்

பி ங்குங் ேகார நரகின்

ைடயராகிப் பாதகம் ஐந்ைத ம்

ண்ணல், கு நிந்ைத, ெகாைல, ெபாய்

அாில். Interlacing, as of bamboo stalks growing together; பிணக்கம்.]
ெவள்ெளயி ர ந்தப் பற்றிப் பாந்தளின் வி ங்கப் பட்ேடார்
ெதாள்ைளெநஞ் சுைடய ராகி ெயளியைரத் ளக்கங் கண்ேடார்
ஒள்ளிய
வ ெமல்லாம் ஈக்கணம் ஒ க்கப் பட்ேடார்
ெதள்

ேநான் பிைடேய விட்ட தீக்குணச் சிதட ரம்மா.
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[ெவண்ணிறக் கூாிய பற்களால் அ ந்தப்பற்றிப் பாம் களால் வி ங்கப்பட்ேடார்
இரக்கமற்ற குற்ற ள்ள ெநஞ்சராய் எளியவைர வாட் யவராவர். அழகிய உடலம்
ஈக்களால் ெமாய்க்கப்பட் அாிக்கப்பட்ேடார் நல்ல விரதங்கைள ஒ க்கங்கைள
இைடேய ைகவிட்ட குணக் கு டர். ெதாள்ைள- குற்றம். ெதள் - ஆராயப்பட்ட.]
ேவ
அண்ட நீண் க ாிஞ்ச ெவய்ெத ங் ெகா ந்தழல்
ந ப்பைதக் கின்ேறார்
ெகாண்டல் சூ நம் ெபா ம்பாின் மரங்கைளக்
குைறத் ேவள் வியி ய்த்ேதார்
மண் சீர்நம தாலயத் திட் ைக மாய னாலயத்
திட்ேடார்
வண் பா நம் படப்ைபயின் மலர்பறித் தணிந் மா

108
தைரத்ேதாய்ந்ேதார்.
[ அண்டத்தின் உச்சிைய உரா மா

402
எ ந்த ெகா ந்தழ ன் ந வில் சிக்கிப்

பைதக்கின்றவர் யாெரனில், ேமகம் சூ ம் நம் ேசா யின் மரங்கைள ெவட் த் தீயில்
இட்டவர்கள். நம் ஆலயத் ச் ெசங்கைல எ த் ச் ெசன் தி மாலாலயத்
இட்ேடார் யாவெரனின், வண் பா ம் நம் ேசாைலயின் மலைரப் பறித்
அலங்காித் அவர்க டன் களித்ேதாராவர்.]

மாதைர

கன் மீதி ட் டாண்குறி குணில்ெகா
ைவத்
த் ெத
சி
நிைற ள் தீத்தறி சிரம்ெபாதிர்த் ெதழக்குதத்
தைறயெநஞ் சழிகின்ேறார்
பிைற ாிஞ்ெசயில் ைட
த் ேதாங்குநம்
பீ ைடத் தி க்ேகாயில்
இைறெகாண் தளி நந்தன வனத்தி
மிரண் யக் க நீத்ேதார்.
[
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கல்- கற்பாைற. குணில்- கு ந்த . குதம் – மலவாயில். கற்பாைற மீ

த ெகாண்

ஆண்குறி மீ

தாக்கப் ெபற் , வ ய ஊசி, கூாிய

கிடத்தி, சி

ள், ெகாள்ளி

இைவகள் ெகாண் குதத்தில் அைறய ெநஞ்சழிகின்ேறார் யாெரனில்,
நம்ெப ைம ைடய தி க்ேகாயில் நந்தனவனத்தில் மலசலம் இரண் இயக்க ம்
கழித்ேதாராவர்.]
ெசக்கின் வாயி ட் டைரத்தழற் கும்பியிற்
ெறறக்கவன் ற ேவார்கள்
தக்க வாலயந் தீர்த்த நந்தன வனந்தனி
மடெமன ேவா ம்
மிக்கசீர் வளரர் இடங்களின் அ சில்கள்
மிைசத ங் க ங்கூந்தன்
ைமக்கண் வா தல் மடந்ைதய ாிள ைல
மணத்த
[ெசக்கி ட்

ம் ாிந்ேதார்கள்.

அைரத்

அழல் ந வில் ேவகைவக் கவன்
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அ ேவார் யாவெரனின்,

ஆலயம், தீர்த்தம்,நந்தவனம், சிறந்த தி மடம் எனேவா ம் ெப ைம ைடய
இடங்களில் உண ண் த ம் ெபண்க டன் இன்பந் ய்த்ேதா ம் ஆவர்]
வார்த்த காாி ப் பாணிகள் நாசியின் ம த்
வன்னியிற் ேறாய்த்த
கூர்த்த வான்றறி சிரம் ைடத் ெதாி ெநய்
ெயா க்க ங் குைறகிற்பார்
சீர்த்த நந்தன வனத்தலர் ேதமலர்த் திரள்பறித்
தனர்ேமாந்

109
கார்த்த குஞ்சியின் மிைலச்சிய வறிவிலாக்
காழக மனத்ேதாேர.
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[வார்த்ெத த்த இ ப்பாணிகைள நாசியிேல ெச கி, ெந ப்பிேல காய்ச்சிய
கூர்ைமயான ம வா த்தத்தாெல தைலையச் சிைதத் எாி ம் ெநய்யிைனச் ெசாாியக்
உைறந் அ ப்ேவார் யாவெரனின்,ெப ைம ைடய நன்ந்தவனத்தில் அலர்ந்த
ேதமலர்த்திரள் பறித் ேமாந் காிய சிைகயிற் சூ க் களித்த அ க்கு மனத்தப்வராவர்.
n. < தறி-. 1. A kind of axe; ேகாடாி. ம ]
பிாிவ

ங்ெகா ந் தர்ைகக் கயிற்றினாற்
பிண்டமாப் பிணிப் ண்
ர ம் வண்சிைறத் ம்பிகள் குைடயேநாய்
திர்ந்
ர்ச் சைன ற்ேறார்
குரவன் ெமய்ப்பணிெய மத ட்பணி
ய யவர் குலப்பணி யாதி
ாிய வன்னைவ கண்ட க் கற் ளம்
கர்ப

சிறிேயாேர.
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[தப்பிக்கவியலாதவா இயம தர்களால் கால்ைககள் ஒ ேசரப் பிண்டமாகக்
கட்டப்பட் ெமாய்க்கின்ற வண் ஈக்கள் குைடய ேநாய் திர்ந்
ர்ைச ற்றவர்
யாெரனின், கு ேசைவ, அ யவர் பணி த் யவற்றக்
கண் அ க்கா ெகாண் உள்ளம் மாசுப ேவார்.]
ஒ கி நாெவா காவத நீளமற் தைனெவங்
ெகாைலத் தர்
ெகா வ ணிந்ததிண் கலப்ைபயால் உ
ழக்கிய
கு உப் ண்ணிற்
ஞ் ேசாாி ஞ் சீ மீத்ெதாகுதி ம் ெபாங்க
ெநாந்தயர் கின்ேறார்
வி ம நல்கும்ேவ தாகமந் தைமயிழித் ைரத்தவல்
விைனேயாேர.
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[நாவிைன நீட் அதைனக் ெகா ங்கால தர், ெகா
ட் ய கலப்ைபயால் உ
உழக்கிய கு திேசா ம் ண்ணில்
ம் ஈக்கூட்ட ம் ெபாங்க ெநாந்தயர்கின்ேறார்
யாெரனில், ேமன்ைம நல்கும் ேவதாகமங்கைள
இழித் ைரத்த வல்வின ைடேயாராவர்.]
ைவத்த வச்சிர சிநா
வ ம் நி த் வா டல்ேவவத்
ெதாத்த ழற்சிைக
க்கிய ேலாகநீர் ேதாய்த்ெத த் தடப்பட்ேடார்
பத்தி வாய்ந்தநம் பாத சைனத்ெதாழில் பாித்தல்ெசந் தழேலாம்பன்
ெமய்த்த காத ன் அதிதியர்

சைன விைளத்த ன்

ண ண்ேடார்.
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110
[வச்சிர சி நா

ம் ஊன்றப்பட்ேடார், உேலாகத்ைத நீராகக் காய்ச்சி அதில்

ேதாய்த்ெத க்கப்பட்ேடார் யாெரனின், அன்ெபா
அழேலாம்பல், அதிதியர்
உண்ேடாராவர்.]

நம் பாத

சைன ெசயல்,

சைன ெசயல் ஆகியவற்ைறச் ெசய்யாமல் உண்

ஓ

நீெரன
க்கிய வங்கம்உச்
சியி டப் ப வந்ேதார்
பீ சான்றநங் ேகாயி ற் யின் தம்
பித்ைதெயான் றைன க்ேகார்
நீ
ந்தழற் சலாைககள் நாசியின்
ஏற்றெநஞ் சலமந்ேதார்
பா சார்ந்தநந் தீர்த்தத்தின் அ க்குநீ
ெரா க்கிைனப் பட ழ்த்ேதார்.
[வங்கம்- ஈயம். சலாைக¹ calākai Needle-like tool of steel; சி
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நாராசம் ஓ ம் நீெரன

உ க்கிய ஈயத்ைதத்தைலயில் வார்க்க வ ந்திேயார் யாெரனின், ெப ைம சான்ற
நம்தி க்ேகாயி ல், தைலவாாித் தம் மயிாிைன இட்டவர்கள். தீயிற்காய்ச்சிய
சலாைககள் நாசியில் ஈர்ரக் கலங்கிேயார் யாவெரனின் ெப ைமசார்ந்த நம்
தீர்ஹ்தத்தில் அ க்கு நீைரக் கலக்கவிட்டவர்.]
சுாிைக ெகாண் ெசந் நாவிைனத் ணித்திடத்
ன்பவா ாிதியாழ்ந்ேதார்
வாிய ளிக்கணம் ரன்ெற நந்தன வனத் வாய்ப்
னல்தாழ்த்ேதார்
எாிம த்தெசம்
க்குவாய் பகுந்ெத த் ெத த் வார்த்
தடப்பட்ேடார்
குரவன் இல்வயிற் கண்பைட ெகாண் தம்
பல மிழ் ெகா ேயார்கள்.
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[கு வாள் ெகாண் நாவிைனத் ணித்திடத் ன்பக்கட ல் அ ந்தியவர் யாெரனில்
வண் னம் ரண்ெற ம் நம் நந்தவனத்தில் எச்சில் உமிழ்ந்ேதார். ெசம்
க்கிைன
வாயில் வார்க்கப்பட் தண் க்கப்பட்ேடார் யாெரனின் கு வின் இல்லத்தில் ங்கித்
தாம் லெவச்சில் உமிழ்ந்திட்ேடார்]
ெசன்னி கீ றநட் ெடா த் த ந்ெத மந்
டற் ைளேதா ம்
மன்னி நீள்
க் கிைளப்பெமன் றைசெகா
ப ந் ண ம குற்ேறார்
ன் தீவிைனப் றமதத் தி ந்ெதைமத்
களிெலம் ம யாைர
நன்னர் நீ கண் மணிகைள நைம ணர்

111
குரவைனப் பழித்ேதார்கள்.
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[தைலகீழாகக் கட் த்ெதாங்கவிட் த்
ைளகள்ேதா ம் நீண்ட

ைவத்த

ம் கலங்கி உட் ல் உள்ள

க்கள் கிைளக்க , ெமல் ய தைசகைளக் காகம் ப ந்

த ய பற் உண்ண வ ந்திேயார் யாவெரனின், தீவிைன ெபா ந்திய றமதத்தி
ந் எம்ைம ம் எம் ைடய குற்றமற்ற அ யாைர ம் நன்ைமயளிக்கும் தி நீ
கண்மணிகைள ம் நம்ைம உணர்ந் உணர்விக்கும் கு விைன ம் பழித்ேதார்களாவர்]
ெவ த்த ைளகள் ெதறித்ெதழ
கிய ெவண்ணிணம்
வழிந்ேதாடத்
த் ெமய்ெயலா நீறெவந் தழற்ெகா ந் ெதான்னர
கிைடத்ேதாய்ந்ேதார்
ெக த்த ைவம்ெபாறிக் குரவனிட் ைகசில
ெக த்தவ ர யாாில்
அ த் ெமன் கில் கண்மணி கவர்ந்தவ
ெரன்
[தைல ெவ த்

மப் பழிேயாேர.
ைள ெதாி
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விழ, உ கிய ெவண்ணிறக் ெகா ப் வழிந்ேதாட,

த் , உடெலலாம் க க ெவந்தழல் எாிய பைழய நரகிைடக் கிடப்ேபார்
யாவெரனின், ஐம்ெபாறிகைள ம் ெவன்ற கு
அ யார்களின் இல்லங்களி
ேவ
கூ
மா
தா

ந்

இல்லத்திைன அழித்தர்கள். நம் ைடய

ஆைட, கண்மணி

த யவற்ைறத் தி

யவர்கள்]

ேவ
ப் பைனத் ம்ெவள் வாளினால்
ெவ க்ெகாள அாிந்தந்தக்
மீள ம் உ
ெசய் தங்கியிற்
குைழக்கமிக் கிைனகின்றார்
காஞ்சனம் வ தி ய்த் தளித் நம் படப்ைபயின்
வளர்வாைழத்
பாய்கனி கவர்ந் யர் ேவதியர் தங்கைள
கர்வித்ேதார்.

413

[ேவ ேவ உ ப் க்கள் அைனைத ம் கூாிய வாளினால் அச்சங்ெகாள் அாிந்
அந்தக் கூ கைள ஒன் திரட் ெந ப்ப்னில் வாட் க் குைழக்க வ ந் கின்றவர்
நம் ைடய படப்ைபையப் ெபான் ெகா த் விைலக்கு வாங்கி அதில் வணிகப்
ெபா ள்கைள விைளவித் அவற்ைறக் ெகாண் ேவதியர்கைள கர்வித்தவர்கள்.]
கைறம த்தி த் ெத த் ெநய்த் ேதா கக்
ைகயினாற் பிண் த்
நிைறயின் வங்கேமா டைடத் வாய்
ெவந்
ெந ப்பிடக் ெகாதிக்கின்றார்
ைறெத ாிந்ததங் க ம்ெபமக் களித்தநீர்
திர்ெச ம் பழனத்ைதப்

112
ெபறவிைழந் பல் கான் யன் றரசரால்
உம்ைம ம் ேப ற்ேறார்
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[கைற- ெபாிய உரல். அதம்- . adab. Fear, regard; மாியாைத. 1. Lowness, inferiority;
தாழ் . க ம் - சுற்றம். ெபாிய உர ல் இட்
பிண் த் ஈயச்ெசாம்பில் அைடத் வாய்

இ த் , இரத்தம் ெசாட்ட்க் ைகயினால்
ெவந்ெந ப்பி டக் ெகாதிக்கின்றார்

யாெரனில், சுற்றத்தார் எமக்களித்த பழனத்ைதக் கவர்ந்
யன்
ன் அரசரா ம் தண் க்கப்பட்ேடார்.]

ெகாள்ளப் பலகா

ம்

வார்ந்த வாளரம் பிறழ்ப ன் த குடர் ம ங்குைநந் கப் ட்
ஈர்ந் ெசங்கனற் ெகாதிக்குெநய் யிடக்குளித் ெத ந்ெத ந் தழிகின்ேறார்
சார்ந்த ேவதியர்க் கன்பினாற் பசுத்திரள் தான ய்த் தி ேமல்ைவ
ஆர்ந்த தம்பசு நிைரவயிற் ேசர்ந்தநம் ஆைன ம் உடங்கீந்ேதார்.
[வாள் அரம்பிறழ்ந்த பற்கைளப்ேபான்ற பற்கைள ைடய த
பக்கத்தில் ைநந்

விழத் தாக்கி, ஈந்

எண்ெணயில் குளித்

எ ந்
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ஆகியவற்றால் குடர்

ெகாதிக்கும் எண்ெணயில் இடக் ெகாதிக்கும்

வ ந் கின்றவர், தம்ைம அ த்த ேவதிய க்கு

அன்பினால் பசுக்கைளத் தானம் ெசய்தி ம் ேவைளயில், அந்நிைரயினிடத்ேத
நின்ற நம் ைடய பசுவிைன ம் உடன் ேசர்த் த் தானம் ஈந்ேதார்]
ெந ய வச்சிர மதைலையப் பற்றிநீள்
கனற்ெகா ந் தடமாய்ேவார்
ெகா ய ணிந்ெதயின் ம ங்கு த் ேதாங்குநங்
ேகாயி ன் நடஞ்ெசய் ந்
யி ைடப்பைணத் ேதாளியர் தைமநலந்
ய்ப்பவிற் ெசறித்திட்
வி தல் ெசய்கலா தரசரால் உம்ைம ம்
ேவதைனக் கடலாழ்ந்ேதார்.
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[வச்சிரப் ப ைமையத் த் வி, தீக்ெகா ந் அட மாய்ந் அ ேவார் யாெரனின் நம்
ேகாயி ல் நடனமா ம் பணிெச ம் மகளிைரத் ய்ப்பதற்கு இற்ெசறித்திட் அவர்களி
வி விக்காதவர்கள். அவர் ன் அரசரா ம் தண் க்கப்பட்ேடார்.]
வாயில் ஒன்ப ம் உ க்கிய தமனியம் வாக்கிவன் னியினிட் க்
கா ம் ைவ திக் க விகள் தைசநி த் தி த் றக் கைரகின்றார்
ய மாைழயின் அாில்தபப் ாிந்தநந் மலர்த் ெதாைடத்ேதாளின்
ஏ ம்

ப் ாி

[உட ன் நவ

ல்கவர்ந் தீத்தவர் ைனந்தவர் இவர்மாேதா.
வாரங்களி
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ம் உ க்கிய ெபான்ைன வாக்கி, ெந ப்பி ட் க் கா ம்

கூாிய திக் க விகைளத் தசியில் குத்தி வ த்த அ கின்றவர், நல்ல ெபான்னினால்
ெசய்யப்பட்ட நம் மாைலைய ம்
ைல ம் தி
வற்றவ ம் அதைன
வாங்கியவ மாவர்.]

113

ஒ க்கும் ெவவ்வழல் ெநய்யின் ழ்த் த ந்தவாப்
ப்பைனத் தி ங் ேகாத்திட்
க்கி நாசிகண் காதினிற் சலாைகக ேளற்றெநாந்
யிர்ப்பில்லார்
இறப்ப ெமய்வ ந் தியெபா ெதம் ைடச்
சினகரத் ெத மிச்ச
நிறப்ப ழஞ்சுடர் விளக்குெநய் கவர்ந் ேதாய்த்
ெதாத்திநன் ெனறிநீத்ேதார்.

418

காதம் நான்குறக் கண்கணா வளர்ந் ேபாய்க்க கு
நாய்நாி ெவளவ
ஆத காெதன யங்கிய சீத்ைதயார் ஆலயத்
ெதைமப்ேபாற்றப்
ேபா ம் ஏல்ைவெமய் வளிெயழீஇ ெயா சுடர்
ெபான்றவன் ன காணார்
ஓ ம் அவ்விளக் கவிந்தைம கண் ைர யாதவ
ாிவர்மன்ேனா.
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என் பின் மங் கிைனபவர் தைமெயலாம் இவாிவ ெரனக்கூறி
மன்ற இங்கிவ ரளற்றின்நின் ேறற ம் மதிக்கினீ யிர்கள்வல்ேல
ெசன் மற்றிவர் தைமக்குறித் தத்தி க்காஞ்சிமா நகர்ைவப்பின்
ஒன் ம் அன்பின்நம்

சைன

ஞற் மி ெனன்றனர் உைமபாகர்.

420

[இவ்வா எ த் க் கூறிய பின் ம், அங்கு வ ந்திக் கிடப்ேபார் தைமெயல்லாம்
இவாிவர் இன்னின்ன் காரணங்களல் ன்
கின்றனர் என ம் இவர்கள் இந்த
ன்பச் ேசற்றினின் ஏற ம் க தினீர்களாயின் நீங்கள் விைரந் ெசன்
இவர்கைளக் குறித் தி க்காஞ்சிநகரத் தி த்தலத்தில் ஒன் ம் அன்பி டன்நம்ைமப்
சைன ெசய்க என்றார், உைமபாகர்.]
அ

ம் வாய்ெமாழி ேகட்ட
வைகயி
ன ந்தவன் தலாேனார்
க ைண நாயகன் றி வ பணிந்தனர்
விைடெகா க ெதய்தி
கு நாறிய காஞ்சியி ேனகம்ப
தல்வைன வழிபட் ப்
ெப கு தீர்த்தமா ெயா கிய கம்ைபயின்
ெப மணிக் கைரப்பாங்கர்.

421

[இைறவன் அ ளிய ெமாழிையக் ேகட்ட அ ந்தவ னிவன் தலாேனார் க ைண
நாயகைனப் பணிந் ,விைடெகாண்

கம்ைபயாற்றின் கைரய கில்]

114

ேதவ நாதெனன் ேறாங்கிய ெபயாினாற் சிவக்குறி நிறீஇப்ேபாற்றப்
பாவ காாிய ரைனவ ம் ப வ கும்பியின் படர்ேநாய்தீர்ந்
ேதாவில் காஞ்சியி ற்பவித் ேதகம்பத் ம்பைன றப் ேபாற்றி
நாவ ேலார் கழ் கயிைலயிற் சிவகண நாதராய்ப் பயில் ற்றார்.
[ேதவநாதன் எ

ம் நாமத் டன் ஒ

422

சிவக்குறி நி வி அழிபட, பாவிகள் அைனவ ம்

நரகத் ன்பத்தினின் ம் வி பட் க் காஞ்சியில் பிறந் , ஏகாபேரசுவரைனப் ேபாற்ாி
வழிபட் , கயிைலயில் சிவகண நாதர்களாக வதிந்தனர்.]
மற்ெறார் காைலயின் அத்தகு ெகளதம
மாதவன் கயிலாயம்
உற் நாதைரத் ெதா பவன் மற்றிஃ ைரக்கு
வான் நைககாட் ப்
பற்ற லார் ரம் ெபா த்தவ காஞ்சியிற்
பயிற் தீ விைனயா
ற் ம் ஓதிைன ண்ணியப் பயைன ம்
ெமாழிெகன வ ள்ெசய்வார்.

423

[ பின்னர் ஒ நாள், அக்க தமமா னிவன் கயிைல ெசன்
ெசய்த தீவிைனப்பயனின் இயல்
ெமாழிக என அ ல்ெசய்வார்]

வழிபட் க் காஞ்சியில்

ற் ம் கூறினாய், இனிப் ண்ணியப் பயைன ம்

த த்த ைவம்ெபாறி
வேன ேகண்மதி
சார்ந் நீ ெரமக்கன்பிற்
ெறா த்த சைனப் ேபற்றினாற் கும்பியிற்
ய ழந் தவர்யா ம்
அ த் நம்வயின் இேதாகண நாதராய்
அமன்றனர்கா ெணன்னா
ம த்த காத ன் ெமாழிந் மற் ெறத்திறப்
பயன்க

ம் வகுத் திட்டார்.

424

{ஐம்ெபாறிகைள ெவன்றவேன! ேகட்பாயாக. நீர் எமக்கு அன்பிெனா ெசய்த
சைனப் ேபற்றினால் கும்பி நரகத்தி ழன்றவர்கள் யாவ ம் நம்ைம அ த்த
கணநாதர்களாய்த் தங்கினர் காண் என ெமாழிந் காஞ்சியில் ெசய்த
ண்ணியப்பயனின் இயல் கைளக் கூறினர்]
ேவ
இன்னபல் ெப ைம சான்ற ெவழில்குலாங் காஞ்சி தன்ைன
ன்ெனா கற்பத் ம்ப லகில்வாழ் ைறேதர் தச்சன்
கன்னிேயார் பாகத் தண்ணல் க ைணயி ேனவப் ெபற் த்
தன்

ெதாழின்ைம

ற்றத் தனிநக ராக்கப் க்கு.

425

115

ேவ
கிழக்கு வாய்தல் தனின்மாயா ரங்ேகழ் கிள ம் ெபான்னகைர
இழிக்கும் ெதனா வாய்த ைட யிராச ராச ர ேமல்பாற்
ெசழிக்கும் வாய்தல் தனில்வளங்கள் ெசறிமார்த் தாண்ட ரம்பவேநாய்
அழிக்கும் வடா

வாய்தலாி கண்ட ர ம் வகுத்தைமத் .

426

[கிழக்குவாச ல் மாயா ரம், ெதற்கு வாச ல் இராசராச ரம், ேமற்கு வாச ல்
மார்த்தாண்ட ரம், வடக்கு வாச ல் அாிகண்ட ர ம்வகுத்

அைமத் ]

நாலா யிரத்ைதத் தைலப்ெப நாற் பதினா யிரவாய் தல்களியக்கி
லால் ஒ க்கிக் கவின்ெகாழிக்கும் றா யிர திகள் ேபாக்கி
ேமலாய் விளங்கு நாற்சாதி தலாங் கு ெவவ் ேவறி விச்
சாலா விைனதீர் சிவ ரப்ேபர் தழங்க ந வண் நகர்ெசய்தான்.

427

அங்கண் அாிேயற் றைணயின்மைல யணங்ேகா னி
ற் றி ந்
ெசங்கண் அாிநாண் மலர்க்கட ள் ேதவர் தேலார் பணிேகட்பத்
திங்கண் மிைலத்த ெபாலஞ்ச லத் ேதவ நாதர் தனிேவந்தாய்ப்
ெபாங்கு க ைண

ற்ெற ப்பப் வனம்

ம் ரந்தி ந்தார்.

428

உலக
ந் தைலயளிெசய் ேதாம் ம் பதத்தின் அயன்ெச ந்தாள்
மலர்கள் பணிந் ேவண் த ம் மல்லல் மிகும்பங் குனிச்சா
குலவ நடவி த்திரத்திற் குன்றத் யிர்த்த ெபண்ண ைத
யலகி

யி ங் களி

ங்க மன்றல்விைனயாற் றினர்வாழ்ந்தார்.

429

[பங்குனிச் சா - பங்குனி மாதத்தில் நிக ம் தி விழா. அயன் ேவண்ட
நைடெப கிற .பங்குனி உத்திரத்தில் ேதவநாதன் உயிர்கள் எல்லாம்
இன்ப ற்ேறாங்க மைலஉயிர்த்த கனி பார்வதிைய மணம் ாிந்தார்.]
க நிைலத் ைற
பின்னர் ஒவ்ெவா காலத் ப் பிஞ்ஞகன் அ ளால்
அன்னம் ஊர்பவன் அாிமக வானிவர் தா ம்
இன்னல் ஓப் மக் காஞ்சிைய யிைறைம ண் டளித்தார்
மன்ன ெரண்ணிலர்

ைறப்ப

யாண்டவர் மாேதா.

430

அ சீர்க்கழிெந லாசிாிய வி த்தம்
கேவள் ஐங்ைகப் த்ேதண் ெமாய்கதிர் இமயம் ஈன்ற
தி
தல் இவர்கள் அல்லால் ேதங்கமழ் தனிமா லத்
ெதா வனார் மகிழ்ந் ைவகும் உலப்ப ங் காஞ்சி
ர்ப்
ெப ைமைய

ம் யாேர

ைரத்தி ம் ெபற்றி வல்லார்.

431

116

க வி த்தம்
வாழி நான்மைற வாழிய ைசவ ல்
வாழி மன்னவர் ெசங்ேகான் ம ெநறி
வாழி நீண் கில் ைவயகம் யாைவ ம்
வாழி வாழி வளநகர்க் காஞ்சிேய.

432

அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்.
அஃறிைண ம் யர்திைண ம் எனப்பகுத்த
யிர்கள்ெதா ம் அைவேய யாகிச்
சிஃெறாழி ஞ் ெசய்யா ெசய் விைனத்
திறன த்திச் சிறிேயன் ெநஞ்சக்
கஃறைன ம் கைரத்
க்கித் த த்தாண்ட
கச்சிேய கம்ப ேமய
பஃறைலய பாப்பரசின் அங்கதத்தான்
குஞ்சிதத்தாள் பரசி வாழ்வாம்.

433

[அஃறிைண உயர்திைண எனப் பகுத்த எல்லா உயிர்க

ட

ம் உயி க்குயிராய்

நிற்கும் கலப்பினால் அைவேயயாகி, சிறி ம் க விகளால் ெதாழில் ெசய்யா
சங்கற்பத்தினால் ஐந்ெதாழில் ெசய் , உயிர்க

க்கு விைனப் பயைன ஊட் ,

உய்வித் , சிறிேய ைடய ெநஞ்சக் கல் ைன ம் கசிவித் உ க்கித் த த்தாண்ட,
கச்சிேயகம்பேமயவனின் க்கிய தி வ ையப் ேபாற்றி வாழ்வாம். பஃறைலய
பாஅப்பரசின் அங்கதத்தான் – பலதைலகைள ைடய பாம்பரசைன அைணயாகக்
ெகாண்ட தி ேமனியான். ]
இ பத் ெதண்டளிப் படலம்

ற்றிற்

ஆகத்தி வி த்தம் 2113
காஞ்சிப் ராணம் இரண்டாங் காண்டம் ற்றிற் .
கச்சியப்ப னிவரர் கழ ைண வாழ்க

