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கடம்பர்ேகாயில் உலா
இயற்றிய ஆசிாியர் இன்னாெரன்ப  ெதாியவில்ைல

 உ
 கணபதி ைண.
      கடம்பர்ேகாயில் உலா
      இ
      மஹாமேஹாபாத்யாய-தாக்ஷிணாத்யகலாநிதி
      Dr. உ.ேவ.சாமிநாைதயரவர்களால்
      பாிேசாதித் த் தாம் தனமாக எ திய குறிப் ைர டன்
      பதிப்பிக்கப் ெபற்ற .

      ெசந்தமிழ்ப்பிரசுரம் - 69
      ம ைரத் தமிழ்ச்சங்க த்திராசாைல,
      ம ைர
      1932. விைல அணா 6.
      ------------------------

      உ
      கணபதி ைண.

      க ைர.
      தி நா க்கரசுநாயனார் ேதவாரம்.
      தி ச்சிற்றம்பலம்.

      ஆாியந்தமி ேழா ைச யானவன்
      கூாியகுணத் தார்குறி நின்றவன்
      காாிைக ைட யான்கடம் பந் ைறச்
      சீாியல்பத்தர் ெசன்றைடமின்கேள.

      ேதவாரைவப்

      "காவிாிசூழ் கடம்பந் ைற ைறவார் காப் க்கேள."

      "கைட கா ர் கடம்பந் ைற
      கயிலாய நாதைனேய காணலாேம"

      "மயிலா ைற கடம்பந் ைற யாவ ைற
      மற் ந் ைறயைனத் ம் வணங்குேவாேம" -தி நா,
      "பரங்கூ ெரங்கள் பிரா ைற ங் கடம்பந் ைற"   - சுந்தர.

      காடவர்ேகான் தி ெவண்பா.

      அழகு திாிகுரம்ைப யாங்க  விட் டாவி
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      ஒ கும் ெபா தறிய ெவாண்ணா-கழகு
      கழித் ண் டைலயா ன் காவிாியின் ெறன்பாற்
      குழித்தண் டைலயாைனக் கூ .

      தி ச்சிற்றம்பலம்.

      உலாெவன் ம் தமிழ்ப்பிரபந்தம் பாட் ைடத்தைலவன  பவனிையச் 
சிறப்பித் ப் பாடப்ப தலால் இப்ெபயர்ெபற்ற ; உலா-பவனி. தைலவன் தியிற் 
பவனிவ ைகயில் அவ் தியின்க ள்ள ேபைத தற் ேபாிளம்ெபண் ஈறாகிய 
ஏ ப வமகளி ம் அவைனக்கண்  காதல்கூர்ந்ததாகக் கவிெவண்பாணற் 
பாடப்ப வ  இ , தத்தம் லைமத்திறத்திற்ேகற்பக் க த் க்கைளத் ெதாடர் ெபற 
அைமத்  விாித் த் தாம் வழிப ெதய்வங்கள்மீ ம், தம் ஆசிாியர்மீ ம், தம்ைம 
ஆதாித்த உபகாாிகள்மீ ம் பல லவர்கள் உலாக்கைளப் பா யி க்கின்றனர்.

      ேசரமான்ெப மாணாயனாரால் இயற்றப்பட்ட ஆதி லா ம், தத் வராயரால் 
இயற்றப்ெபற்ற ஞானவிேநாதன்உலா ம், கவிச்சக்கரவர்த்தியாகிய ஓட்டக்கூத்தரால் 
இயற்றப்ெபற்ற வ லா ம் ஆகிய பைழய ல்கள் ைறேய இம் ன்  வைகக்கும் 
உதாரணங்களாக உள்ளைவ.

      தலங்களி ள்ள ர்த்திகைளத் தைலவராகக்ெகாண்  பாடப்பட்ட தமிழ்ப்-
பிரபந்தங்கள் பிற்காலத்  ம ந்தன. அவ்வைகயில் உலாக்க ம் இயற்றப்பட்டன. 
"நன்ென  தியின், மதகளி ர்தன் தனிைல யாகும்" பன்னி பாட் யல், சூ 216) 
என்ற சூத்திரத்ேதா  இையயப் பாட் ைடத்தைலவர்களாகிய அரசர்கள் களிற்றின்மீ  
பவனிவந்தனெரன வ லாவிற் காணப்ப கின்ற . ஆதி லாவிற் சிவெப மான் 
இடபவாகனத்தின்மீ  எ ந்த ளியதாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள . தலசம்பந்தமாகப் 
பி்ற்காலத்  இயற்றப்ெபற்ற உலாக்களில் அவ்வத் தலத்தி ள்ள நாயகர் 
(ேஸாமாஸ்கந்தர்) தி த்ேதாில் எ ந்த ளியதாக அைமக்கப்பட் ள்ள . 
ெசாக்கநாத லாவில்மட் ம் ேதர் த ய ஏ வாகனங்களிற் ெசாக்கநாதர் 
ஏ நாள் உலாப்ேபாந்ததாகக் காணப்ப கின்ற .

      தலசம்பந்தமான[௧] உலாக்கள் அவ்வத்தலத் க்குாிய கணிைகயர்களால், 
ெதான் ெதாட் ப் பாடப்ெபற் வந்தன. உலாக்களிற்கூறப்ப ம் எ ப வமகளி ம் 
ெபா மகளிராத ன் இப்பிரபந்தம் அவர்கேளா  ெதாடர் ைடயதாயிற் .
      ----
      [1] இப்ெபா  இந்த வழக்கம் பலதலங்களில் அ கிவிட்ட . ெசாக்கநாத லா, 

க ைரையப் பார்க்க.
      ----

      மகளிர்க்குாிய ஏ ப வங்களின் இயல் கள் ஒவ்ேவா லாவி ம் வ ணிக்கப்-
ப ேம ம் ஒவ்ெவான் ம் தனித்தனியான சிறப் க்கேளா  விளங்கும். 
ெப ங்கைதயில் நீராட்டரவம் என் ம் பகுதியில் இவ்ேவ ப வ மகளி ைடய 
இயல் கள் கூறப்பட் ள்ளன. நிற்க.
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தலவரலா .

      கடம்பர்ேகாயி லாெவன்ப  ேசாழநாட் ற் காவிாியின் ெதன்கைரயி ள்ள ம் 
ேதவாரம் த யவற்ைறப் ெபற்ற மாகிய கடம்பர் ேகாயிெலன் ம் தலத்தில் 
எ ந்த ளி ள்ள சிவெப மாைனத் தைலவராகக்ெகாண்  பாடப்ெபற்ற . இதைன 
இயற்றிய ஆசிாியர் இன்னாெரன்ப  ெதாியவில்ைல. ஆனா ம் தி த்ேதைர, 
"தி வா வ ைறயி, ெலம்பிரா னன்ப ாிதயேமா" (கண்ணி,84) என்பதனால் அவர்
 தி வாவ ைறயாதீனத்  அ யவராகிய ஒ  ெபாியவெரன்  க தப்ப கிறார்.

      இத்தலத்  ர்த்தி கடம்பவனநாதர், சுந்தேரசர், ெஸௗந்தரெரன வழங்கப்
ெப வர்.

      அம்பிைகயின் தி நாமம் ற்றா ைலயம்ைமெயன்ப  (29,57,74,179); 
இ  வடெமாழியில் பாலகுசாம்பிைக என வழங்கும்.

      தலவி ட்சம்: கடம்பமரம், 13,25,41.. 

      தீர்த்தம்: காவிாியா ; 16,34,46,58,361. 
      பிரமதீர்த்தெமன்ற ஒ  தீர்த்த ம் உண் ;
      ேகாைவயாாில்,
      "தண்கடம் ைபத்தடம் ேபாற்க ங் கானகந் தண்ெணனேவ" (220) 
      என்  ெசால்லப்ப ம் கடம்ைபத் தடம் இ வாக இ த்தல்கூ ெமன்  
ேதாற் கிற .

      இத்தலம் கடம்ைப, கடம்பந் ைற, கடம்பவனம், தட்சிணகாசி, குழித்தண்டைல-
ெயன ம் வழங்கும். பிரமேதவர் வழிபட் த் தி க் ேகாயில் த யன அைமத் த் 
தி த்ேதர்விழா ம் நடத்தினைமயாற் பிரம ரெமன் ம் (௧௯),ேசரமகாசுரனிடத்தி-

ந்  தி மால் ேவதங்கைள மீட்டற்குக் காரணமாகிய தி வ ைளப்ெபற்ற 
இடமாத ற் ச ர்ேவத ாிெயன் ம் (33-6), கேவள் சித் ப் ேப ெபற்றைமயிற் 
கந்த ரெமன் ம்(37) இ  ெபயர்ெப ம். இத்தலத்திற் சத்தகன்னியர் சித் ம், 
தம்ைமப்பற்றி வ ந்திய பிரமகத்தியினின் ம் நீங்கினர் (21-6); ேவதசன்மாெவன் ம் 
ஓரந்தணர் தவம் ாிந்  ம ைரயில் நிகழ்ந்த தி மணக்ேகாலத்ைத இங்ேக 
தாிசித்தனர்(27-31); அகத்திய னிவர் சித் ப் ேப ெபற்றனர்; 32.

      இத்தலத் த் தி க்ேகாயி ல், பிரமேதவர், சத்தமாதர்கள், அகத்திய னிவர் 
த யவர்க ைடய தி வங்கள் தனித்தனிேய உள்ளன. இப்ெபா  [2] 

கடம்பர்ேகாயிைலச்சார்ந்த ம், குழித்தைலஎன வழங்குவ மாகிய ஊாின்கண் உள்ள 
ஆலயத்தில் எ ந்த ளியி க்கும் ஸ்வாமியின் தி நாமம் சுந்தேரசுவரெரன்ப . 
அம்பிைகயின் தி நாமம் மீனாட்சிெயன்ப . இவற்ைற ேநாக்கும்ெபா  
கடம்பர்ேகாயி ற் சிவெப மான் தி மணக்ேகாலம் காட் யதன் அறிகுறியாக 
இவ்வாலயம் பண்ைடக்காலத்தில் அைமக்கப்ெபற்றெதன்  க தப்ப கின்ற .

----
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      [2] இச்ெசய்திைய ம் ேவ சிலவற்ைற ம் எனக்குத்ெதாிவித்தவர், குளித்தைல 
ேபார் ைஹஸ்கூல் ஸம்ஸ்கி த பண் தர் ப்ரம்ம  அ ணாசலசாஸ்திாிகள். 
----

      இத்தலத்திற்குத் தி நா க்கரசுநாயனார் அ ளிய ேதவாரப் பதிகம் ஒன் ம், 
ஐய கள்காடவர்ேகான் நாயனார் அ ளிய தி ெவண்பா ஒன் ம், அ ணகிாிநாதர் 
அ ளிச்ெசய்த தி ப் க ம் உண் .

      120-ஆம் கண்ணியால் காளத்திெயன்பவரால் இயற்றப்ெபற்ற அந்தாதி ஒன்  
உண்ெடன்  ெதாிகின்ற . ம ைரத் தி ப்பணி மாைலயால், பாைகெயன் ம் 
ஊாி ந்த காளத்தியப்ப த யாெரன்பவர் ஒ வர் ம ைரயிற் சில தி ப்பணிகள் 
ெசய்தாெரன்  லப்ப கின்ற . அவர் இவ்வந்தாதி ெசய்தவராகக் க தப்ப கிறார்.

      இைவயன்றி வடெமாழியில் ஒ ராணம் உண் . தி வா ர்  த் ஸாமி 
தீக்ஷிதெரன் ம் சங்கீதவித்வானால் ேகதார ெகௗளராகத்தில் இயற்றப்ெபற்ற 
மிகச்ெசவ்விதாகிய, "நீலகண்டம் பேஜ" என் ம் வடெமாழிக் கீர்த்தனம் ஒன் ம் 
இத்தலத்திற்கு உண் .

      "ேசர்ெதாண்ைட மண்டலத்ேதார் ெசய்தெப ம் ண்ணியேமா, ஈெதன் ம் 
ெபாற்றடந்ேதர்"(85) என் ங் கண்ணியால் இத்தலத்தில் அக்காலத்தில் இ ந்த 
சிவபக்திச்ெசல்வர்களாகிய ெதாண்ைடமண்டல ேவளாளர்களால் தி த்ேதர் 
இயற்றாப்ெபற்றெதன்ப ம், 86-7-ஆம் கண்ணிகளால் பாைகெயன் ம் ஊாி ந்த 
சரவைணெயன் ம் ஒ  ெசல்வர் இத்தலத் ச் சிவெப மா க்குத் தி வாபரணங்கள் 
ெசய்  சாத்தினெரன்ப ம் ெதாியவ கின்றன.

      பாைகெயன்ப  ெதாண்ைடநாட் ல் தி க்கூவெமன் ந்தலத் க்கு அ கி ள்ள 
பாகசாைல ெயன் ம் ஊர். அவ் ாினராகிய சரவண த யாெரன்பவர் இற்ைறக்குச் 
சற்ேறறக்குைறய 200 வ டங்க க்கு ன்  திாிசிராப்பள்ளி நவாபினிடம் மந்திாியாக 
இ ந்தவர். அவர் இத்தலத்தில் இ ந்த தி வாவ ைர ஆதீனத்  மடத்தில் 
மடபதியாக இ ந்தவர்பால் ேநசம் உைடயவராக இ ந்தார். அவ்வி வர்க ம் 
ேசர்ந்  கடம்பந் ைறக்ேகாயிைல ப்பித் த் தி த்ேதர், தி வாபரணம் த யைவ 
ெசய்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். ம ைரக் ேகாயி ம் அக்காலத்தி ந்த மாணிக்க-
வாசகத் தம்பிராெனன்பவர் லமாக சில கட்டைளகைள நடத்திவந்தார். க யப்தம். 
4790-இல் பலஜமீன்தார்கள் இவர  ெதய்வபக்தி த யவற்ைற உணர்ந்  
இவ க்குப்பல கிராமங்கைள ெசப் ச்சாஸனம் லமாக அளித்தி க்கிறார்கள். 
இவ ைடய உ வம் கடம்பந் ைறக்ேகாயில் ணில் அைமக்கப்பட் ள்ள . 
க .௪௮௯0இல் இவர  ெபளத்திரராகிய சரவண த யாெரன்பவர் காலத் ம் சில
 நிலங்கள் அவர்களால் ெகா க்கப்பட் க்கின்றனெவன்  ெதாியவ கின்ற .

லாராய்ச்சி.

ஏ ப வமாதர்க ைடய இயல் க ம் விைளயாட் க்க ம் மர  வ வாமல் 
இந் ற்கூறப்ப கின்றன.
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 ேபைத.

      ஆசிாியர் ேபைதைய வ ணிக்ைகயில் மன்மதன் விற்குணத்ைதக் கண்டறியா 
ெமல்ல ம்  தான்உைரக்கும் ெசாற்குணத்ைத ஓராச் சுகப்பிள்ைளெயன்  உ வகம் 
ெசய்கின்றார். இக்கைதத்ெதாடர்பைமய,
      "ெபாற்ைக, உைழயார் கடம்பலாிமட் ண்டதான வண் " (144-5)
      என்கின்றார்.
      "கடம்ப ைறயன் கட ளிளஞ்சூகத்தின் ெகாம்பி ைறயாக் குயிற்பிள்ைள" 
(ஏகாம்பரநாத லா)
      "என்னாைனக்கற்றா ாிமயத்தராதரத் , ........" (தி வாைனக்கா லா)
      "ைமதிக  நீலகண்டன் வாழ்கின்ற ட்பவன ெமய்தினீேரா விளஞ்சு ம் " 
(தி ப் வணநாத லா)
      எனப் பிற ம் இங்ஙனேம கூ தல் காண்க.

      பின் ம் இவர், "சீணிலத்  மக ம் கைலெபா ந்த மான்கன் ", "நீர் பின்னஞ் 
ெசயலறியாப் பிள்ைளயன்னம்" எனச் சிேலைடநயம்பட உ வகம் ெசய்கின்றார். 
அவ ைடய க்கப்படாத கூந்த க்கு எ வாய்ப்பயனிைலயின்றி க்கப்-
படாம க்கும் ன்கவிஞ ைடய ெசய் ைள உவமிக்கின்றார். அவ ைடய இனிய 
மழைல ெமாழிக்கு உவைமயாகத் ெதாண்டர்கள் பக்திபரவசர்களாகி இைறவன் ன் 
நாத்த த த் க்கூ ம் திையச் ெசால் தல் அறிந்  மகிழ்தற்குாிய . அவள் 
பாைவெயா  பயிலல் சிற்றி யற்றிச் சி ேசாறட்  விைளயாடல் த ய ேபைதப்-
ப வத்திற்குாிய ெசயல்கைள மர  வ வாமல் அைமக்கின்றார். சி  ேசாற்ைற, 
"அரனார்க் கிட்ட ம், அன்ப லகத் த ந்தா த ந்தி சிற், றின்பெமன" 
அவ ண்டாெளன்பதனால், அன்பர்க ைடய இயல்ைபப் லப்ப த் கின்றார். 
அவள் கடம்பவன நாதைரக்கண்  இவர்யாெரன்  ெசவி யைரக் ேகட்ப அவர்கள் 
விைட கூ ம்பகுதியில் அவள் ப வத்திற்ேகற்ப, " அண்டங்கைளச் சிற்றிலாகச் 
சைமத்  விைளயா ம் பாலன்" என் ம் ெபா ள் ேதான்றக்கூறிப்பின் பல ைற 
பாலெனன் ம் ெபயர் ெதானிக்குமா  இைறவ ைடய தன்ைமகைள அவர்கள் 
எ த் ச் ெசால் வதாக அைமத்தி க்கின்றார்.

ெப ம்ைப

      ெப ம்ைப, அன்  அ ம்பி ம் அ  ற்றாப்ப வத்தினள். இப்ப வம் 
ைனவதற்காியெதன்பைத, "ேபசு லாவிற் ெப ம்ைப " என் ம் ெசய் ட் 

பகுதியால் அறியலாம். இப்ப வத்ததினைள, "ேபைதகுணம் பாதிமங்ைகப் ெபண்-
குணத்திற்பாதிகலந், ேதா  ப வ  ெப ம்ைப" (172) எனத் தகுதிெபற 
இவ்வாசிாியர் கூறியி ப்ப  பாராட்டத்தக்க . இங்ஙனம் ேவ  யா ங் கூறியதாகத் 
ெதாியவில்ைல. காதெலன் ம் வித் ைளத்  ெநஞ்ைசக் ெகா ெகாம்பாகக்-
ெகாண் , வள ந் தன்ைமயினெளன அவளியல்ைபப் லப்ப த் கின்றார்.

      அவள  க்கப்பட்ட கூந்த க்குத் தவங்கள் பல ெசய் ம் ெபறாமல் 
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ஈசன ெளய் ங்காலத்திேல நிைறேவறி ஞ்ெசயைல உவைமயாக்குகின்றார். 
அவள், நீலம், த் , பச்ைச, மாணிக்கம், ேகாேமதகம், ைவரம், பவளெமன் ம் 
ஏ வைக மணிகளாலாகிய ஏ  கழங்குகைள எ த்  ஆடத்ெதாடங்கியதாக ஒ  
ெசய்திைய அைமக்கின்றார். இப்பகுதியில் அவ் ேவ  கழங்கிற்கும் சிவ 
ெப மாேனா  ெதாடர் ைடய ெபா ள்கைளேய உவைம கூ கின்றார்.

      ெப ம்ைபப்ப வப்ெபண்கள் ஏ கற்கைளேய ம் ஏ ய்கழற்சிக் காய்கைள-
ேய ம் ஒ வைகப் பாட் ப்பா  ஆ தல் தமிழ்நாட் வழக்கு. அப்பாட் ல் ஒன்

தல் ஏ  எண் வைர ள்ள ெபா ள்கள் ைறேய கூறப்ப ம். இம் ைறையப் 
பின்பற்றி இங்ேக ஆசிாியர் ஒன் தல் ஏ  எண் வைரயி ள்ள எண்கள் அைமயத் 
தலப்ெபயைரேய ம் தலங்களின் ெசய்திகைளேய ம் எ த் க்காட் கின்றார். 
அவ்வைகயில் ஒன் க்கு ஏகாம்பர ம், இரண் க்கு இ வர்ேத ம் மைல ம், 

ன் க்குத் திாிசிராப்பள்ளி ம், நான்குக்கு நான்மாடக்கூட ம், ஐந் க்குப் 
பஞ்சநதி ம், ஆ க்கு ஆ ெபண்கள் அட்டமாசித்திெபற்ற பட்டமங்ைக ம், ஏ க்கு 
ஏ லகத்தலங்க ம் அைமக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  ஏ கழங்குக க்குாிய 
பாடற்ெபா ளாகத் தலச்ெசய்திகள் அைமக்கப் ெபற்றி த்தைலத் தி வாைனக்கா-

லா, ஏகாம்பரநாத லா, தி க்காளத்தி நாத லா, இரத்தினகிாி (வாட்ேபாக்கி) லா, 
தி ேவங்கட லா என்பவற்றிற் காணலாம்.

      ெப ம்ைப, கடம்பவனநாதைரத் தாிசித்தைத, "மாலளந்  காணா மைலைய 
யி விழிக்ேகா லாலளந்தாள்" என்கின்றார். அவள் நிைலையக் கண்ட தாய்மார், 
"தன்ைன யறி ம் த ணம்வந்த தாற்றைலவன், றன்ைன மனக்குறிப்பிற் றானறிந்தாள்" 
என்  கூ கின்றனர். இதன்கண், ெப ம்ைப மங்ைகப்ப வத் தன்ைம-வாய்ந்தன-
ெளன்ப  குறிப்பிக்கப் ப கின்ற ; "நன்றறிவார் ெசான்ன நலந்ேதாற்  
நாண்ேணாற் , நின்றறி  ேதாற்  நிைறேதாற்  நன்றாகக், ைகவண் ம் கண்வண்  
ேமாடக் கைலேயாட, ெநய்விண்ட ங்குழலாணின் ெறாழிந்தாள்" (ெப ம்ைப) என 
ஆதி லா ம், "மல்கு வைகக் க ழி வரவாப்,பில்கு....... ெகாங்ைகப் வர ம் 
ேதா ம் குைறநிரம்ப, மங்ைகப் ப வத்ேத வாங்கினாள்" (ெப ம்ைப) என 
இராசராசேசாழ லா ம், "உ வமிகப்பாாித் ெதாளிபைடத்  மற்ைறப், ப வ 
ெமனப் ளகம் பாாித் ெதா வாத, ேபரழகு நத்தம் ெப மாட் க் ெகய்திய " எனச் 
ெசாககநாத லா ம் கூ கின்றன. ெப மைபயின் நிைலகண்ட ெசவி யர் 
இைறவைனேநாக்கி, "ேமற்பசப் க், காட்ெமான் காட யிைசக் கானமறி 
யாதெவங்கள் ட் மான் ைகக்ெகாளேவா திவந்தீர்" என்  கூ ம் ெசாற்களில் 
சிேலைட ம், மாைனக்காட்  மாைனப் பி ப்பெதன் ம் வழக்க ம் அைமந் ள்ளன.

மங்ைக

      மங்ைகப்ப வத்தினைள, "காைலய ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி, மாைல-
மல மிந்ேநாய்" என்றாற்ேபாலேவ, "ேபைதய ம்பிப்ெப ம்ைப யந்தப்ேபாதாகி, மா  
மலர்ந்த வனப்பினாள்" என்கின்றார். இக்க த்  ற்ப வத்  நிைலைமைய ம் 
இப்ப வ நிைலைமைய ம் லப்ப த்  கின்ற . "நாணம், மடம், அச்சம்,பயிர்ப்  
என் ம் மந்திாிமார்கள் சூழ நகிலாகிய மகுடத்ைதச்சூட் ப் ெபண்கள் மன்மத க்-
குாிய மந்திரங் கைள ைரக்க மனமாகிய சிம்மாதனத்திேலற்றிச் சிவெப மா ைடய 
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கழாகிய அபிேஷகத்ைதச்ெசய்  ர்த்திகா ண்டாக்கி ேமாகமாகிய அரச க்குப் 
பட்டந்தாித்தாள்" என்பதில் அவள  காதல் ற்றிய தன்ைமைய விளக்குகின்றார். 
அவள் சிவெப மான் கைழப்பா  அம் மாைனயா னாெளன்பைத, "அம்மாைனயா
வந்த வம்மாைனப்பா ேய, யம்மாைன யா மளவிேல" என்  ெசாற்பின் 
வ நிைலயணிபடச்ெசால்  கின்றார். தி வாைனக்கா லாவில் அாிைவப் ப வத்தில் 
அம்மாைன கூறப்ப கின்ற . தி க்காளத்திநாத லாவில் மங்ைகப்ப வத்தில்,
 "தன்ைன மறந்தாட் த் தைலபைடத்த வம்மாைன, அன்ைனதைனயீன்ற மைல 
யம்மாைன- ன்ைனநாட், ெகாள்ைகெயா  ன் ைடய ெகாம்ைப ய ளம்மாைன, 
யங்ைகயிேல ற்றி க்கு மம்மாைனக்-கங்ைகெய ம் அம்மாைனப் ெபற்ற 
சைடயம்மாைனப்பா யவ, ளம்மாைனயா மளவிேல" என வ வ ம், இரத்தினகிாி-

லாவில் மங்ைகப்ப வத்தி ம் தி ப் வன நாத லாவில் மங்ைகப்ப வத்தி ம் 
அம்மாைனகூறப்ப ம் பகுதி க ம் இதேனா  ஒப் ைம உைடயன.

 மடந்ைத

      மடந்ைதப்ப வத்திற் பின் ள்ள ெசய்தி கூறப்ப கின்ற ; மடந்ைதப்ப வப்-
ெபண் தன் பாங்கி ஒ த்திைய விளித்  "ஓர் ஓவியைன அைழத் வந்  கடம்பவன 
நாதர் தி வத்ைத எ ம்ப  கூ வாயாக" என்றாள். அதற்குப் பாங்கி, 
அப்ெப மாைன யாெர தவல்லார்? அவன  தி ைய எ தினா ம் அதிேல 
கங்ைகைய எவ்வா  அைமத்தி வாய் தி ெநற்றிைன வைரத ம் அதி ள்ள 
அக்கினிக்கண்ைண எங்ஙனம் எ வாய்? மற்ற இரண்  கண்கைளத்தீட் னா ம் 
அவற்றில் அ ட்பார்ைவைய எப்ப ப் ெபா த்த ம்? தி ச்ெசவியில் ேதா கைள 
எ தினா ம் அத்ேதாட்  வ வமாக ள்ள கம்பளாசுவதரர்கெளன் ம் 
இைசவல்லார்களின் பாடைலப் லப்ப த்த ேமா? தி க்க த்ைத எ தினா ம் 
அ  ேவதத்ைத ழங்கும்ப  ெசய்ய ேமா? தி க்கரங்கைள எ தினா ம் 
அைவ உன்ைனத் த விக்ெகாள் ம்ப  ெசய்வாேனா? தி வ கைள எ தினா ம் 
கால்மாறியாடைலக்காட்ட ேமா? அவைன அவறவர்கேள அறிவார்கள். 
இப்ப ய னிவ் வ னிவ்வண்ணத்தன் - ஒப் ைடயன், ஆெமன் ெற தவல்லா 
ாியாேர" என்  விைட கூறினாள்.

      ஓவியத்திற் கட ளின் தி ைவ எ வித் க்கண்  மகி ம் வி ப்பம் 
மடந்ைதக்கு இ ந்தைமைய இவ்வாசிாியர் கூ தைலப் ேபாலேவ சிலசில ேவ பா -
க டன் ெவவ்ேவ  ப வப்ெபண்கள் அங்ஙனம் வி ம் வைதச் சில உலாக்கள் 
கூ கின்றன. எகாம்பரநாத  லாவில் அாிைவப்ப வத்தினள் ஒ  சித்திரசாைலயிற் 
ெசன்  காஞ்சித் தலசம்பந்தமான வரலா கைளப் லப்ப த் ம் ஓவியங்கைளக்-
கண்  மகிழ்ந்தாெளன் ம், தி ப் வணநாத லாவில் ெதாிைவப்ப வத்தினள் ஓர் 
ஓவியைன அைழத் த் தி ப் வணநாதர் தி விைளயாட்  த ய வற்ைற எ
மா ெசய்  கண்  களித்தாெளன் ம், சங்கர ங்க உலாவில் ேபாிளம்ெபண்-
ப வத்தினள் சித்திரசாைலயிற்ெசன்  அங்ேக எ தியி ந்த சங்கர ங்கத்தின் 
தி விைளயாடல்களின் உ வத்ைதப் பிற க்குக்காட் னாெளன் ம், தஞ்ைசப் 
ெப ைடயா லாவிற் ெப ம்ைபப்ப வத்தினள் ஓவியன் ஒ வைனக் கண்  
ேசாமாஸ்கந்த ர்த்தியின் தி வத்ைதத் தீட் த்தரச்ெசய்  கண்டா ெளன் ம் 
கூறப்பட்ட ெசய்திகளால் இவ்வழக்கத்ைத அறியலாம்.
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அாிைவ.

      அாிைவயில் வ ணைனயில் சிேலைடெயா கூ ய தற்குறிப்ேபற்ற அணி 
அைமந் ள்ள . அவ ைடய கண் மாைன ம ட்  வண்ைடச் சிைறப்ப த்தி மீைனப் 
பய த்தி வனசத◌்ைதப் ங்க றச்ெசய்  குவைளைய வனத்தில் ஏற்றி வாாிதிைய 
அேதாகதியாகப் பண்ணி விஷத்திற்கு நித்யகண்டேம ம் நிைலெகா த்  சீவல் 

ைனையச் சத்தியிைலெயன ம் கத்திைய உைறயிடக்காணாெதன ம் ெசால்லச் 
ெசய்  ெகாைலக்குணத்தில் தன்ைனேநாக்க யமன் த மெனன் ம் ெபயரால் 
வழங்கச்ெசய்தெதன்  ைன ம் பகுதியில் அவ்வப்ெபா ள் களின் இயற்ைகத்-
தன்ைமைய ம் ெதாழிைல ம் ெபயைர ம் ேவ  ெபா ள்ப ம்ப  ேதாற்றச்ெசய்  
அைமத் ள்ளார். அவள்குழல், "சூாியன்வந்தா ம் நீர் என் வந்தீர்? என்  
அஞ்சாமற் ேகட்கும் இ ைளப்ேபான்ற " என்  ெசால்வதில் நைகச்சுைவ 
காணப்ப  கின்ற .

      அவள் ஒ  விற ைய அைழத் த் ேதவர்க க்குள்ேள ரம் க ைண அழகு 
என் ம் ன்றினா ம் மிக்கவர் யார் என்  ேகட்ப' அவ்விற  காமதகனம், 
திாி ரசங்காரம், தக்கயாகசங்காரம், பிரமன் தைலையக்ெகாய்த , அந்தகாசுர 
சங்காரம், காலசங்காரம் த ய ரச் ெசயல்கைளச் ெசால் ச் சிவெப மான  

ரத்ைத ம்; யாைன, வண் , சிலந்தி, பாம் , காிக்கு வி, பன்றிக்குட் கள், எ ம்  
த ய விலங்கினங்கட்கும் தி வ ள்ெசய்தைதச் ெசால்  அவர  ெப ங்-

க ைணைய ம்; னிவர்க ம் ெபண்ைமைய அவாவிய ேபரழைக ைடய தி மாேல 
ெபண்ணாகி அவா ம் அழகுைடயவெரன்  ெசால்  அவர  அழைக ம் 

லப்ப த்தி, " ரப் ெப க்கழகன் ெமன் க ைணச் சீரழகன், ஆரத் தி ேமனி 
யாரழகன்" (௩0௯) ஆகிய அவேர யாவற்றி ம் மிக்கவெரன்  ைணவாசித்தல் 

கமாகக்கூறினாெளன்ற ஒ ெசய்தி காணப்ப கின்ற .

      இவ்வா  பாட் ைடத்தைலவ ைடய ஏற்றத்ைதப் லப்ப த் ம்வழக்கு ேவ  
சில உலாக்களி ம் உண் . ஏகாம்பரநாத லாவில் ேபாிளம்ெபண் அந்தண-
ெரா வைரேநாக்கி, "சிவெப மான்நிைலக்கும் எைனத்ேதவர்நிைலக்கும் வாசி கூ க" 
எனக் ேகட்க, அவர் சிவெப மான்ெப ைமையப் லப்ப த்தியதாக அைமத்த 
ெசய்தி ம்; தி க்காளத்திநாத லாவில் அாிைவ விற ெயா த்திைய அைழத் ப் 
ெபண்கைள ஆட்ெகாண்ட அழகுைடய நாயகர்க க்குள்ேள சிறந்தவர் யாெரன்
ேகட்ப அவள் ஒவ்ெவா வர்க்கும் ஒவ்ெவா  குற்றம் கூறிச் சிவெப மாேன 
சிறந்தவெரன நி வதாக உள்ள ெசய்தி ம்; இரத்தினகிாி லாவில் மடந்ைத 
பாங்கியர்கைளப்பார்த் , 'விண் க்கு மண் க்கும் ேவறா லகுக்குங், கண் க் 
கினியவராங் காவலைர எண்ணித்தான், ெசால் ர்" என்ன அவர்கள் சிவெப மாேன 
அத் தைகயவெரனக் காரணங்காட் ப் லப்ப த்தியத◌ாகக் கூறப்ப ம் ெசய்தி ம் 
இவ்வைகையச் சார்ந்தனேவ.

ெதாிைவ.
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      ெதாிைவப்ப வத்தில் குறத்தியின்ெசய்தி ஒன்  ெசால்லப்ப கிற . அ  
வ மா :

      ெதாிைவ மணிேமைடயில் ற்றி க்ைகயில் குறிெசால் ம் குறத்தி ஒ த்தி அங்ேக 
வந்தாள். அவைளக்கண்ட ெதாிைவ, "என் மனக் குறிப்ைபயறிந்  ெசால்வாயாக" 
என்றாள். அவள், "ஒ  வ டம் ெசால்வாயாக"என்றாள். "பதிேனாராவ  வ டம்" 
என்றாள் ெதாிைவ. அவ்வ டம்'ஈசுவர' ஆத ன், "ஈசுவரன்பால் உனக்கு வி ப்பம் 
இ க்கின்ற  என்றாள்.பின் ஒ மாதத்ைதச்ெசால் என்  அவள் கூற, ெதாிைவ, 
"நான்காவ மாதம்"என்றாள். அம்மாதம் ஆ  யாத ன், "மன்றா மீதில் வி ப்பம் 
உனக்கு இ க்கிற " என்றாள். பின் ம் குறத்தி ஒ வாரத்ைத ேகட்க இரண்டாவ  
வாரெமன்றாள். அ ேசாமவாரமாத ன், "நீ ேசாமேசகரைன வி ம் கின்றாய்" 
என்றாள். குறத்தி. அவர் வ வாேராஎனத் ெதாிைவேகட்ப, "வந்  அவர் அ ள் 
ெசய்வார்" என்  குறத்தி கூறிப்பாிசுெபற் ச் ெசன்றாெளன்ப .

      இவ்வா  குறத்திபாற் குறிேகட்கும்வழக்கம், உலா ல்க ள் சங்கர-
ேசாழ லாவில் ெப ம்ைபப்ப வத்தில், " ற் , விசும்பின் மைழக ப்ப ெமய்க்-
குறஞ்ெசான் னாட்குப், பசும்ெபான் மைழெபாழியப் பார்த் ம்" எனச் சு க்கமாக ம், 
தஞ்ைசப்ெப ைடயா லாவில் மடந்ைதப்ப வத்தில் குறத்தி தைலவியின் 
ைகேரைகையப்பார்த் க் குறிெசான்னாள் என் ம்பகுதியில் விாிவாக ம் காணப்-
ப கின்ற .

ேபாிளம்ெபண்.

      ேபாிளம்ெபண் வ ணைனயில் அவள்குழைலப் பிராயத்திற்ேகற்ப, "இ ட்டைற-
ட் பல்கணியி ெலய் நிலாக் கூ ம், இ ட்டைனேக  நைர ெயய் ம்- தி க்குழல்" 

என்பார். ணணிதைல ம் ைமயி தைல ம் அவள் நீத்தவெளன்பார். இவ்வாேற 
பிற உலாக்களி ம் காணப்ப  கின்ற .

      அவள் ஒ  ங்காைவ அைடந்  அங்ேக உள்ள ஒவ்ெவா  மரத்ைத ம் கண்  
அவ்வம் மரம் தலவி ட்சமாக உள்ள தலத்ைத நிைனத்  பரவினாெளன்கின்றனர். 
இம் ைற, தி வாைனக்கா உலாவில் ேபாிளம்ெபண்ப வத்தி ம், ெசாக்கநாத-

லாவில் அாிைவப் ப வத்தி ம் காணப்ப கின்ற .

      ேபாிளம்ெபண் இைறவர  ேசைவையேய ெசய் ெகாண் ப்பவ ெளன்ப  பல 
உலாக்களிற் கூறப்ப ம். இவர், "பரன்ேசைவ யன்றிப், ைம விழிக்குப் 
ெபா ந்தாள்" என்பதில் அக்க த்ைதச் சிேலைடயில் நன்கு அைமத் க் 
காட் கின்றார்.

பிறதலங்கள்.

      இந் ல் பல தலங்கைளப்பற்றிய ெசய்திகள் இைடயிைடேய கூறப்ப கின்றன.
      கடம்பவனநாதர் எ ந்த ைகயில் இன்ன இன்ன தலத்ைத ைடயவர் 
வந்தாெரன்  தி ச்சின்னம் ழங்கின எனக் கூறப்ப ம் பகுதியில் பலதலங்களின் 
ெபயர்கள் ேவ ெதானிப்ெபா ள் ேதாற்  கின்ற அைடெமாழிகேளா  ஆளப்-
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ப கின்றன. இதைன 'அங்கயற் கண்ணிசார் கூடலான், ஆட்ைடவிடாப் ரான், 
சண்மதத்  ேமலான தந்திவனத்தான், மண்பர  ற்றிடத்தான், ஆவணத்  ற் ம் 
விைலயா ெமன்றவன், வணத்  வாசப்ெபா ள், ன்பக்கடல் கடத் ந் 
ேதாணி ரத்தான், இன்பெவள்ளத்  ஐயாற்றிைற, ேதவி ம ங்கம ம் காஞ்சி ரன், 

திக்ைகெபற்ற வாரணவாசியான்,ைபக்கு ளடங்காத மாணிக்கமைலயான், 
ஆனந்தத்ேதைன அன்பர்க்கு கூட் ைவக் கும் ஈங்ேகாய்மைலெயம் பிரான்' 
என்பனவற்றா லறியலாகும். இப்பகுதியிற் ெசால்லப்பட்டதலங்கள் ைறேய ம ைர, 
தில்ைல, தி வாைனக்கா, தி வா ர், தி ெவண்ெணய்நல் ர், தி ப் வணம், சீகாழி, 
தி ைவ யா , காஞ்சீ ரம், காசி, இரத்தினகிாி, தி ங்ேகாய்மைல என்பன. (112-9). 
ெப ம்ைப கழங்கா ைகயிற் பா வதாக அைமத் ள்ள தலங்கள் தி ேவகம்பம், 
தி வண்ணாமைல,திாிசிராப்பள்ளி, ம ைர, தி ைவயா , பட்டமங்ைக என்பன. 
பின் ம் விற ெயா த்தி இைறவர்க ைனையப் லப்ப த்தற்காக அவைர வழிபட்  
அ ள் ெபற்ற விலங்கு த யவற்ைறக்கூ ம் வாயிலாகச் சிலதலங்கள் குறிப்பிடப்-
ப கின்றன. அைவ, தி க்காளத்தி, தி வாைனக்கா, ைசலம், தி வண் ைற, 
தி க்குடந்ைதக்கீழ்ேகாட்டம், தி நாேகச் சுரம், தி நாைகக்காேரானம், தி ப்பாம்-

ரம், தி ப்பாம்பணி, தி க்ேகதீச்சுரம், தி வாலவாய், தி க்குற்றாலம், தி ெவ ம்-
பீச்சுரம் (303-5) த யன.

      ேபாிளம்ெபண், ங்காைவ அைடந்  ஒவ்ெவா  மரத்ைத ங் கண்  அவ்வம்-
மரத்ைதத் தமக்குாிய வி ட்சமாகப்ெபற்ற தலங்கைள நிைனந்  வழிபட்டதாகக் கூ ம்
பகுதியில் வந் ள்ளைவ: தி ப்ைபஞ் ஞீ , தி க்குற்றாலம், தி ெநல்ேவ , 
தி ல்ைலவாயில், தி ேவகம் பம், தி வாட்ேபாக்கி, தி ங்ேகாய்மைல, 
தி வாலீசம் (அயி ர்) என்பன. அவன் இன்பத்ைதப் பயிாின் விைளவாக உ வகம்- 
ெசய் ம் பகுதியில், "காட்சிக்கதிர்ேதான்ற, ஏம  ெநல்ேவ  யீசேர" எனத் 
தி ெநல்ேவ  அதற்கு இைய ற எ த்தாளப்ப கின்ற .

      கடம்பவி ட்சம், தி மணக்ேகாலக்காட்சி, சுந்தரெரன் ம் தி  நாம ெமன்ப- 
வற்றால், இத்தலம் ம ைரேயா  ஒப் ைம ைடயதாத , அத்தலச் ெசய்திகள் பல 
இதன்கண் எ த்தாளப்ப கின்ற ; "ெசல் லாகுஞ் ேசாைலத் தி வால வாயதனில், 
வில்லாகும் பதிரவிமானத் ட் கல்லாைண, சித்தரகு ளாற்க ம்  தின் மாநாட் -
ெடன்னனணி, த்  வடம் ேபா மிள ரலாள்" (150-51) என்பதில் தி வாலவா-
ெவன் ம் தி நாம ம் இந்திரவிமான ம் கல்லாைணக்குக க ம்ப த்திய 
தி விைளயாட ம், "ைமேயந்  ேசாைல ம ைர நகர்க ாி, ைகேயந்  பாலன்" (167) 
என்பதில் வி த்தகுமார பாலரான தி விைளயாட ம், "மீனக் ெகா யன் விைரவிற் 
பயந்ததால்" (௨௩௮) என்பதில் தடாதைகப் பிராட்  தி வவதார ம், "தாண்மாறி 
ஆட் விகசுப் பாண் யனா ரல்ல ேவ" (௨௬0) என்பதில் கான்மாறியா ய தி விைள-
யாட ம், " ன்னா ளிைசவா  சாய்ந்திடேவ, எம்பிரான் கூட ைறவன ளாற் 
சயித்த, கும்ப ைல மாமயிேல" (292-3) என்பதில் இைசவா ெவன்ற தி  விைள-
யாட ம், "வல்லைமயில் லாதகய வாய்தமக்கும் ெவல்லமாில், அன்ைன யிழந்த 
வடேலனக் குட் கட்கும் அன் தவி (303-5) என்பதில் காிக்கு விக்கு உபேதசம் 
ெசய்த தி விைளயாட ம், பன்றிக் குட் க்குப் பால்ெகா த்த தி விைளயாட ம் 
குறிக்கப்ப கின்றன.
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      கடம்பவனநாத க்குாிய தசாங்கங்கள் 369 ஆங் கண்ணி த ய வற்றில் மடக்கணி 
அைமயச் ெசால்லப்ப கின்றன. அைவ வ மா :- (1) மைல: கயிைலமைல, (2) ஆ : 
காவிாி, (3) நா : ேசாழநா , (4) நகர்: கடம்பர்ேகாயில், (5)மாைல: ெகான்ைற, 
(6) குதிைர: ேவதம், (7) யாைன: அயிராவணம், (8)ெகா : இடபம், (9)குரல்: ஓங்காரம், 
(10) ஆைண: சந்திரன் த யவற்ைற நிைலெபயரா  ஒ கச்ெசய் ம் ஆைண.

      சிவெப மான் ெப ைம.

      இன் ம் சிவெப மான  ெப ைமகைளப் பலவாற்றா ம் எ த் ப் பாராட் -
வார். சக்தியாக ம் சிவமாக ம் அ ள் ாி ம் தன்ைமயான்௧(௧). மணமாக ம் 
மலராக ம் உள்ளவன்(3) என்  இவர் கூ தல், "வாச மலெரலா மானாய் நீேய" 
என் ம் தி  வாக்ைக ம், "உள்ளத்தி ள்ளன் ைடயார் க த்தறி ம், வள்ளல்" 
என்ப  "மனத்  ணின்ற க த்தாைனக் க த்தறிந்  ப்பான் றன்ைன" 
என்பைத ம் நிைனப்பிக்கின்றன. பட் ைமயில் லா ளத்தின் பாக்கியேம"(268) 
என்பதில் வஞ்சகமில்லா ைடய உள்ளத்தில் ற்றி க்குந் தன்ைமையப் லப்ப த் -
கின்றார். "ெமய்ய யான், திங்கட் சுைதெயனேவ ெசய் ெமா  ப்பா ஞ், 
சங்கத்தி ட் ந் தமிழ்ப்பாலன்"(167-8)என்பதனா ம், "ெதள் தமிழ்ச் ெசால்ேல, 
ெபா ேள"(380-381) என்பதனா ம் இைறவ க்குத் தமிேழா ள்ள ெதாடர்ைபக் 
கூ கின்றார்.

      ெபா ளணிகள்.

      கடம்பவனநாதர் தி லாப்ேபா தற்கு ன் தி வாைட த யன அணிந்  
ெகாள்வதாகாக் கூறி ள்ள பகுதியில் (59-68) சிேலைடெயா  கூ ய தற்குறிப்ேபற்ற 
அணி அைமந் ள்ள . திலகம் தீட் யைத, ேதவிேயா  ேசர்ந்தி க்கச்ெசய் ம் 
மன்மதைனக் ேகாபித்த அக்னியி க்கும் ட் ன் கதைவப் ட்  ஒ  த்திைர-
யிட்ட ேபால இ ந்த ெதன்கின்றார். தி க்குைடநிழற்றல் த யவற்ைறச் ெசால் ம் 
பகுதியி ம் (77-82), அவ்வணி அைமந் ள்ள . மங்ைகயர்கள் சாமைர இரட் ய  
சிவபிரான் தி யி ள்ள கங்ைக கிாீடத்தால் மைறக்கப்பட்டைமயால் அதிற்ெசன்  
விைளயாட எண்ணிய அன்னங்கள் அதைனக்கானாமற் சுழல்வ  ேபான்றி ந்த  
என்கின்றார். சூாிேயாதயத்ைதச் ெசால் ைகயி ம், அாிைவயின்வ ணைனயி ம்
(274-85) அவ்வணியினைமதி காணப்ப கின்ற .

      137,147,203,346-7-ஆம் கண்ணிகளில் சிேலைடயணி அைமந் ள்ள .237-9-ஆம் 
கண்ணிகளில் கடம்பவனநாத க்கும் அம்பிைகக்கும், மங்ைகக்கும் சிேலைட ம், 337-
9-ஆங் கண்ணிகளில் மன்மத க்கும் ேவட க்கும் சிேலைட ம் காணப்ப கின்றன. 
ெசாற் ெபா ட்பின்வ நிைல(73), ெசாற்பின்வ நிைல(125,166-70,225), 
நிரனிைற(296-8,318-21),என் ம் அணிக ம் இைடயிைடேய உள்ளன.

      44-5-ஆங் கண்ணிகளில் இரதம் த ய நாற்பைடகளின் ெபயர்க ம், 46-ஆம் 
கண்ணி த யவற்றில் அரசன்,மந்திாி, தளகர்த்தன், ஸ்தானாபதி,ராயசத்தன், 
அதிகாாி, காரணிகன், கற்பித்ேதான்,மகா ஜனன்,பிரவர்த்தகன் என் ம் உத்திேயாகப்-
ெபயர்க ம், ௧௧௨-ஆம் கண்ணி த யவற்றில் ேவ சிலெபயர்க ம், ௨0௫ ஆம்
 கண்ணியில் காட் மான் என்ப ம் ெதானியில் அைமந் ள்ளன.
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      பலவைகயான மடக்கணிக ம் (38, 40-12, 126-7, 141, 235, 247, 258, 269-71, 
360-67), திாி ம் (காப் , 13, 32, 41, 43, 256, சந்த ம் (195-7, 226-7), இன்றியைம-
யாத இடங்களில் வைக ளி ம் (34-5, 106, 146),இந் ற் காணப்ப ம்.

      ெசால்லாட்சி

      மந்த்ாி (46), விக்ரமன், ப்ரைப, சக்ரம் (196), அ க்ரகம் (197), மந்த்ரம் (217), 
சித்ரமணி(291) என வ வனேபான்ற ஸம் க்தாக்ஷ ரங்களைமந்த வடெசாற்கைள ம்; 
தீனப்ரவர்த்தகன் (49-50), அங்க்ரார்ப் பணம் (52), ெசார்க்க மத்ய பாதலம் (101,) 
பாதாதிேகசபாியந்தம் (129), சீதள ேசாம திவாகர ேலாசன, ேவத ெசா ப விேனாத 

ராதன, மா த பாகவ மாதவ சாயக, ேம  சராசன ர சேரா க பாதன் (226- 8), 
ரப்ரதாபவிசயம் (322) என வ வனேபான்ற வடெசாற்ெறாடர் கைள ம்; வத்திரம், 

வர்ச்சித்  (59), ெதக்கணம் (12), பிரமவத்தி(24), ெகங்காதரன் (62), நாதிக்க (162) 
த ய வடெசாற்றிாி கைள ம் ஆ கின்றார்.

      வச்சு (35), ஆச்சு  (266), தணிச்ச (283) என்பனேபான்ற ம உெமாழிகள் உாிய 
இடங்களில் அைமந் ள்ளன. இவர் எ த் தாண்ட சில அ ம்பதங்கள்; திண்  (88), 
கும்  ெதம் , (141), பாணினி (விற ) (295), சாி(346), ெதாியலர் (பைகவர்) (282), 
உச் சிதம் (323); ெபா ந்த என் ம் ெபா ளில் ஏல என்பதைன ம் (104, 177), 
ஒ ங்ேக என் ம் ெபா ளில் ஒ மிக்க என்பதைன ம் (106, 191), நன்கைமத்த-
ெலன் ம் ெபா ளில் பாணித்தெலன்பதைன ம் (118, 252), யாைனெயன் ம் 
ெபா ளில் ஒர்ைகெயன்பைத ம் (364) இவர் வழங்குகின்றார்.

      இத்தைகய அாிய ைல இயற்றிய இவ்வாசிாியர் சிவபக்திச் ெசல்வ ம், 
சிவெப மான  க ைணைய வியந் பாராட் ம் தன்ைம ம், சிவன யார் பக்தி ம், 
சிவதலங்களில் அன் ம், பல லாராய்ச்சி ம், ஆசிாியபக்தி ம் உைடயவெரன்  
ெதாியவ கின்ற .

      இவ் லாவின் ஈற்றிற் காணப்ப ம், 'வி ப்பி க்கும்' என் ம் ெசய் ளால் 
அக்காலத்  அ யார்கள்ெசய் ம் தி ப்பணிக க்குச் சிலர் இைட  ெசய்
வந்தார்கெளன் ம் அ கண்  இவர் மிக வ ந்தினாெரன் ம் ேதான் கின்ற .

      இந் ல் ஏட் ப்பிரதி ஒன்  ஏறக்குைறய ௫0-வ டங்க க்கு ன்  
தி வாவ ைற ஆதீனத் ப் த்தகசாைலயிற் கிைடத்த ; அதைனப் பிரதிெசய்
ெகாண்ேடன். அ தல் இன் வைர ேத ம் ேவ பிரதி கிைடக்கவில்ைல. 

கடம்பவேனச ைடய தி வ ள் கூட் வித்ததனால் இப்ெபா  குறிப் ைர டன் 
ெவளியிடலாயிற் .

      கடம்பர்ேகாயில் சம்பந்தமான அாிய சில ெசய்திகைள அவ் ர் ஆ ர்ேவத-
ைவத்தியர் மகா-ராஜ-ராஜ-  எஸ் கு சாமி த யாரவர்கள் அன் டன் விசாாித்  
விளங்கச்ெசய்தார்கள்.

      இதைனப் பதிப்பிக்குங்காலத்  உடனி ந்  பலவைகயான உதவி ாிந் வந்த 
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உபகாாிகளின் அன் ைடைம மறக்கற்பாலதன் .

      பலவ ஷங்களாகத் ேத ச் ேசகாித் ப் பாிேசாதித்  ைவத்தி ந் ம் பலவிதமான 
காரணங்களால் ெவளிப்ப த்தாம க்கும் இைதப்ேபான்ற பிரபந்தங்கள் பல 
உண் . தனித்தனிேய ெவளிப்ப த்தினால் காலம் நீட் க்குெமன் ம் ேவ  
காரணங்கைளக் க தி ம் சிலகாலமாக மாதப்பத்திாிக்ைககள் லம் அைவ 
ெவளியிடப்ெபற்  வ கின்றன. அவ்விதம் ெசந்தமிழ்ப்பத்திாிக்ைகயில் இக்காலத்  
ெவளிவ ம் ல்களில் இ  ன்றாவதாகும்.

      ெசன்ைன,4-11-1932 
      இங்ஙனம்,
      ேவ.சாமிநாைதயர்.
      -----------

      உ

      சித்திவிநாயகர் காப் .

      ெவண்பா.

      ெபான்ம  ெதன்கடம்ைபப் ரணவி லாச லா
      நன்ம ரமாகேவ நவிற்றேவ-என்மனத்
      வஞ்சத் தி ப்பதஞ்ெசய் ைமந்  சித் திக்களிற்றின்
      கஞ்சத் தி ப்பதேம காப் .

      அைவயடக்கம்.

      நன்னிலஞ்ேச றாக்கி  நன்குமகிழ் வார் னியார்
      ெசந்ெநல்விைள ெவய் ஞ் சிறப் ைடேயார்-இந்நிலத்தில்
      என்ெசா க ழார் லேவா ாீச லா ெவன் ெகாள்வார்
      ன்ெசாலனார் ெகாள்வார் ெபா ள்.

      ல்.

      க ெவண்பா.
      இைறவன் ெப ைம.

 1. சீர்ெகாண்ட சத்தி சிவமா ய ள் ாி ம்
      பார்ெகாண்ட ேசாதிப் பசுபதியாய்-ஏர்ெகாண்ட

 2. அண்டமா யண்டத்தி னப்பாலா யிப்பாலாய்ப்
       பிண்டமாய்ப் பல் யிாின் ேபதமாய்ப்- பண்ைட

 3. அ வா வா ய வ ெமான்றாய்
      ம வாய் மலாின் வ வாய்ப்-ெப வாழ்வாய்

14



 4  எல்லா யிர்க க்கு மின்பம் ண்ர்த்திைவக்கும்
      வல்லான் க ைண மகாேதவன் - ெதால்ைல

      தல விேசடம்.
 5. வாேனார் திக்க மைற ழங்க வாேனா ம்
      ஏேனா ம் வந் பணிந் ேதத்ெத ப்பத்-ேதனா ம்

 6. ெவள்ளி வைரயின்மிைச ற்றி ப்பப் ங்கமலத்
      ள்ளி ப் ேபானன் டன்பணிந் -வள்ளேல

 7. அன்ப ன்னாற் ெபற்ற வழியாப் ெப ம்பதவிக்
      ெகன்பதவி ெசால்  னிைனயாேமா-மின்ப தி

 8     ஒக்குேமா ெவன் ற் ணர்ந்ேத ன வ த்
      மிக்க சி ட்  விரத்தி ற்ேறன் - இக்கணேம

9.  த்திப் பதத்தின் ைற ைரக்க ேவண் ெமன
      அத்த னைகத்தங் க ள்ெசய்வான் - பித்ெதாழிந்

 10. வந்தைனேய ன்னாண் மறந்தைனேய யஞ்ச னிச்
      சிந்தைனெயன் ேகளாய் திைச கேன-பந்தமற்ேறார்

 11. இம்ைம ம ைமெயன்ப ெதல்லா மறிந்தறிவால்
      தம்ைமயறிந் ெதம்ைமயன்ேற தாமறிவார்-ெசம்ைமமனப்

 12. பக்குவத்த னல்ைலயி ம் பாாிடத்தின் ேமலான
      ெதக்கண காசிெய ஞ் சீர்ெபா ந் ம்-மிக்க

 13. கடம்பவன ெமான் ள  கண்டா  ள்ள
      மடம்பவநந் தக்கதி ம் வாய்க்கும்-இடம்ெபாிதாம்

 14. அத்தலத்தி னீெசன் றாியதவஞ் ெசய்தக்காற்
      ைகத்தலத்தி ெனல் க் கனிெயனேவ- த்தி

 15. ெநறி  ெநறிக்கு நிைலயான நந்தம்
      குறி  மறிவாய் குறித்தங்-கு திெயன

 16. ேவதன் பணிந்ெத ந்  ேம ெபான்னி நீரா
      மாதவங்கள் ெசய்  மகமியற்றி-நாதன்

 17. அ ள்ெபற் றணிநக  மாலய ஞ் ெசய்
      ம ளகற்  சித்திைரயின் மன் ம்-தி விழாக்

 18 . கண்டழியாப் ேப ெபற்ற காரணத்தி னாற்ெகாண்ட
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      தண்டைல ெயன் ந் தனிப்ெபய ம்-ெகாண்ட

 19. பிரம ர ெமன் ம் ெபய ம் பைடத் ப்
      பர  கடம்ைபப் பதியான்-சுரைர

 20. ஒ க்கும் ைகக்க ெணா வா ளரக்கன்
      இ க்கண் ெபாறாம ெலதிர்த்ேத-க த் ப்

 21. ெபா ைமயிடற் காய்ந்தடன் ேபார்க்குத் ைனயாய்
      வ திற  ேனாங்குசத்த மாதர்--ெப வ யாற்

 22. சா ப் ெபார ஞ் ச த்  ம ண் பயந்
      ேதா ச்ெச ம்ேபா ெதா வஞ்சம்--நா ேய

 23. ஆதித் தைனப்பார்த் த ந்தவஞ்ெசய் மா னிபாற்
      ேபதித் தவன்மைறந்த ெபற்றிதைனச்--ேசாதித்

 24. திடாேத யவனிவெனன் ெறண்ணி னிைய
      அடா  ெசயப்பிரம வத்தி--விடா

 25. ெதாடரப்பல் ேகா தலஞ் சூழ்ந் ந் தவிரா
      திடர்ெதாைலக்கு நீபவனத்ெதன்றாய்-உடனி க்கும்

 26. தன்ைன ய ச்சிக்கத் தான்மகிழ்ந்  நின்றி ேமழ்
      அன்ைனயர் பாவ மகற்றிேனான் -- ன்ைனவிைன

 27. மாசக ம் ேவதசன்மா மாமைறேயான் ெசய்தவ ம்
      சைன ங் கண்டவன் ன் ேபாந்த ளிக் --ேகசவைன

 28. ஒப்பாய் நமதன் ைடைமயினால் ேவண் வெதன்
      ெசப்பா ெயன ைரக்கத் ெதன்ம ைர--ெமய்ப்பதியில்

 29. ேதான்  மலயத் வசன்மக ளாய்க்கயற்கண்
      ன் ைல ற்றவண் ற் றா ைலயாய்-ஏன்றிடப்பின்

 30. எந்ைத மணஞ்ெசய் தியனறதி க் கல்யாண
      சுந்தரனாந் தன்ைமயிங்குத் ேதாற்றிெடன-அந்தப்

 31. ப ேய தாிசன ம் பா த்தாட் ெகாண்ேடான்
      அ யார்க் ெகளியவ னாதி- யாச்

 32. சுகத்தியன் மா னிேவார் சூழ்ந்  பா ம்
      அகத்தியன் சைனெச ையயன்-சகத்தசுரச்

 33. ேசாமகன் ேவதத் ரகதத்ைதப் பாதலத்தில்
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      ஏம றக் ெகாண்ெடாளித்தங் ெகய்திட ம்-தரேமா

 34. தான்வணங்கி நின்  தவம் ாியச் ைசவாத்
      திரங்ெகா க்க வாங்கித் தி க்கா-விாியிலவன்

 35.மச்ச  வா ததி மார்க்கத்திற் ெசன்றவன் ஞ்
      சச்ெசகுத்  மீண் தி ச் சந்நிதியில்-வச்சு

 36. வணங்கமைற வாயி ந்த மாமைறவாய் ேதா ம்
      இணங்குச ர் ேவத ாி யீசன்-குணங்கடந்ேதான்

 37. கந்தேவண் ந்தக் க மலரா லர்ச்சித் ப்
      ந்திமகிழ் கந்த ரநாதன்-பந்த ற

 38. வல்லார்க்கு ந் ற வல்லார்க்கு மில்லார்க்கும்
      எல்லார்க்குந் தாயா யினிதளிப்ேபான்-ெதால்ைலப்

 39. ப க்கு னந் தா வனப் பாைவயர் ன் ெசன்ேறான்
      எ க்கு மரசளிக்கு ெமந்ைத- த்ேதால்

 40. உைடயா ெனைனயா ைடயான்ெசால் தப்
      பைடயான் கணிச்சிப் பைடயான்-விைடேய

 41. வானனத்தன் வானனத்தன் வந்  திக் குஞ்சாம
      கானனத்த னீள்கதம்ப கானனத்தன்-மீனவிழிப்

 42. பாணிெகாண்ட ெசன்னிப் பசுபதிபஞ் சானனத்தன்
      பாணிெகாண்ட ெசன்னிப் பரேமட் -நாணிெகாண்ட

 43. மாகனக வில் யிம வா த ம் வல் யிடப்
      பாகனக வில் ற் பதிெகாண்ேடான்-ேயாகனகன்

 44. நாவி ரதெனா  நால்ேவதத் தந்தியான்
      ெவண் சாீரத் ரகத்தான்- வன்

 45. அம்பலத்  ணின் நட மா ம் பதாதியான்
      நம்பலைரப் பார்த்  நைகெசய்ேதான்-ெசம்ெபானதிச்

 46. சுத்தக் கடம்பந் ைறயரசன் ெறய்வதமாய்
      ைவத்தசத்த ேகா  மகாமந்த்ாி-அத் விதன்

 47. தற்பரன் த தளகர்த்தன் றாரணியிற்
      பற்பலவாந் தானா பதியினான்-ெபாற் ற்
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 48. ெறா வ ராயசத்த ேனாங்குகுலத் ேதாைரக்
      க மத் தடக்குமதி காாி-ெபா குதிறற்

 49. கா  கரணிகன் பாட ேல கற்பித்ேதான்
      மானசச் சீர்ைம மகாசனன்-தீனபிர

 50. வர்த்தகன் பண்ைண வகுத் ைரக்கும் பங்காளி
      அத்த னமல னமேரசன் -கர்த்தன் னந்

 தி விழா.

 51. ேதாடல ங் கஞ்சன் ெறாகுத் ப் பணிதி நாள்
       ேமடமதிச் சித்திைரயின் ேம த ம்-நா ேய

 52. ணவங்கு ரார்ப்பண ம் ெபாற்பைமத் க் காப்பணிந்
      கா ந் சாேரா கணஞ்ெசய் -நாணிைறய

 53. ஒன்றிரண்  ன்ேறா ெடா நாைலந் தாேற ம்
      ெசன்றிடப்பி ெனட்டாந் தி நாளில்-அன் தய

 54. காலத் தி விழாக் கண் வந்  வந்த ளி
      மாைலவிழா தி லா வந்ததற்பின்-ஞாலெமல்லாம்

 55.ேபாற் மணி மண்டபத்திற் ெபான்னைனயா ராடல்கண்
      ற்றி ந்  ெபாற்ேகாயின் ேமவிேய-ேதாற் வின்

 56 மன்மதைனக் ைகெய த்  மண்டலத்ேதார் ெகாண்டாட
      ெமன்மலர்ப் ம் பள்ளியைண மீதைணந் -ெதான்ைமயகி

 57.லாண்ட  மீகுற ற்றி லா ைலெயன் னம்ைமெயா
      காண்டகுேசா திக் கட ள் கண்மலர்ந் -நீண்டசைடக்

      தி மஞ்சனம் ெகாண்ட தல்.

 58.கங்ைகக்கு ேமலாகக் காவிாிேமன் ேமன்ேமன்ைம
      தங்கத் தி மஞ் சனமா -மங்குெலாத்த

      அலங்காரம்.

 59.சுத்தக் க ப்ெபன் ஞ் ெசான்னீலப் ள்ளிெயன் ம்
      வத்திரங்ெகாள் வத்திரங்கள் வர்ச்சித் -ெமய்த்ததிக்காம்

 60. எட்டாைட மின்னா ாிைடப்பட்ட ெவன்ெறா விப்
      பட்டாைட பீதாம் பரஞ்சாத்தி-இட்ட டன்
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 61. ஆதியந்த மில்லா வ க ேமற்
      ேசாதி மணிமகுடஞ் சூட் ேய- தித்

 62. திாி ண் டரமணிந்  ேசணா ாிமய
      கிாி த ங் கன்னிதைனக் ெகங்கா- தர டேன

 63. கூட் ைவக்கு மாரைன ன் ேகாபித்த வக்கினிதன்
      ட் ன் கதவைடத்  ேம கப்- ட்

 64.ஒ த் திாிெபாறித்த ெதாக்கேவ மிக்க
      தி ெநற்றி யிற்றிலதந் தீட் ப்- ெப குதவத்

 65.தின்னிைச ைண யி ேவா ாிைசந்தாடப்
      ெபான் சல் ேபாற்குைழகள் ட் ேய-மின் மணி

 66. மாமாைல த்  வடமாைல ெபான்மாைல
      மாைல மாைலப் யத்தணிந் -ேதாம சீர்

 67. இத்தலத்  மான்மியங்க ெளத்தலத்  மின்ெறனத்தன்
      ைகத்தலத்தினா ைரக்குங் காட்சிெயன-ைவத்த

 68. வாத வபய  மான்ம ங்ெகாண்ட
      கரதலங்கள் ேசர்கங் கண ம்-இரவிெயனத்

 69. ேதாளணிகண் மார்பந் ளங்குப  தம்பதக்கம்
      வாளணிகண் ற் ம் வைனந்த ளி-நீளணிெகாள்

 70. பட் ைக ஞ் ேசர்த்த ண பாதார விந்தமிைசக்
      கட் ைச ஞ் ெசம்ெபாற் கழல் ைனந் -சிட்டர்

 71. ெசவியி ன தாச் சிலம் ஞ் சிலம் ம்
      கவினத் தாித் க் கனிவாய்ப்- வி க ம்

 மகா ைச

 72.அவ்வியமி ெனஞ்சத்தி னாதிைசவ ராகமத்தால்
      திவ்வியமா ைச ெசயமகிழ்ந் -கவ்ைவ

      தி திக்கு எ ந்த ளல்.

 73. மைற ழங்க வந்  ெதா  வார் ழங்க வர்
      ைற ழங்கச் சங்க ழங்கக்- குைறவிைலந்

 74. ந் பிகல்ெலன்  ெதானிப்பவகி லாண்டெமல்லாம்
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      தந்த ற்றி லா ைலச ேமதனா-எந்ைத

 75. உலகெமலாங் கண் ெதா  ய்யேவ ெசம்ெபான்
      இலகு மணித்தி த்தண் ேடறித்-திலக தல்

 76. மின்னார்க ளாட விைடயின் ெகா யிலங்கப்
      ெபான்னால வட்டமண்டம் ேபார்த்தாட- ன்ென நாட்

 77. ேபரரவி ட்கிடந்த பிள்ைளமதி வா ெமன
      ஈர மதிெநஞ் சிரங்கிேய-ஆர தம்

 78. ேபாதத் திரட் ப் கட் வேபால் ெவள்ளியங்காற்
      ேகாதிலா த்தின் குைடநிழற்ற-ஆதியிேல

 79. ஒன்றாய் விாிவா ெயா க்கமாய்ப் பின்விாிவாய்
      நின்றா னிைலைமயி  நீர்கா ம்-என் ெசால் த்

 80. ேதவ க்கும் யாவ க்குஞ் ெசப் வேபாற் பஞ்சவண்ணப்
      பாவாைட மீ  பணிமாற-ஓவா

 81. ைபத்த மணி ம் பனிமதி  ள்ளடங்க
      ைவத்த கிாீட மைறத்ததனால்-ெமாய்த்தனங்கள்

 82. கங்ைக கும்வழி காணா சுழல்வனேபால்
      மங்ைகயர்கள் ெவண்சாமைரயிரட்டத்- ங்க

 83. மணிக்ேகா ரநிைரயின் வாயில் பலெசன்
      றணிக்ேகால் தி யைணந் - கணிப்பாிய

 தி த்ேதாில் எ ந்த ளல்.

 84. ெசம்ெபாற் கிாிேயா தி வா வ ைறயில்
       எம்பிரா னன்ப ாிதயேமா-கம்ைபநதி
  
 85. ேசர்ெதாண்ைடமண்டலத்ேதார் ெசய்தெப ம் ண்ணியேமா
        ஈெதன் ம் ெபாற்றடந்ேத ேரறிேய - நீதிநிைற

 86. பாைகச் சரவைணதன் பாக்கியேமன் ேமல்வளர
      ஓைக டன் சிந்ைத வந்தைமத்த - நாகாிகச்

 87. ேசாதி நவமணியின் சுந்தரப்ெபான் னாபரனச்
      சாதிகள்க பாய்த்தகட் ற் றாமிலங்கக் - ேகாதில்லாத்

 88. திண்ெடா கு பஞ்சைண ஞ் சீர்ெபா ந்த ெவத்திைச ம்
      ெகாண்ட பதாைக குைடவிளங்க - மண்டலத்திற்
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 89. பல்லா யிரேகா  பா  தித்தெதன
      வில்லார்சிங் காதனத்தில் ற்றி ப்ப - மல்லா ம்

 உடன் வ ேவார்

 90. தந்தி கக்கட ள் சண் கத்  ேவற்கட ள்
       நந்தி தற் தகண நாத ைம - ஐந் வ

 91. மிக்கசிவன் ேபாற்கட ள் ேவறிைல ண் ெடன்பவர்க்குத்
        தக்கன் ம தைலேய சாட்சிெய ம் - உக்கிர ம்

 92. பால நயனப் பதிேனா த்திர ம்
      மாலதி ஞ் சூல வயிரவ ம் - ேம ைசத்த

 93. கற் ைணயா ற்ற கடல் கடந்  கற்பைனயிற்
      ெசாற் ைணயி னாலமணர் சூழ்கடந்  - நற் ைனயாய்ச்

 94. சாரத் தி ப்பதிகஞ் சாத்தி மலர்க்ைக ழ
      வாரப் பணிவிைடெகாள் வாக்கிைற ம் - ேபரறிவால்

 95. ேத ஞ் சமயஞ் சிவசமய ெமான்ெறனேவ
      கூ ம் பரசமய ேகாளாி ம்- ெறா த்தி

 96. வா  நடத்தின் மகிழ்ேவாைன யா ாில்
       நடத்திைவத்த சுந்தர ம்-ேமதகுேபர்

 97. ஆனந்த ெவள்ளமகத் தாறாக மாறாமல்
      ஊனந் தவிர்நயனத் ற்ெற க்கத்-ேத ந்

 98. பாைவதி ச் சிற்றம் பல ைடயார் ைகெய த்தாம்
      ேகாைவ ைரத்ெதைமயாட் ெகாண்டவ ம்-ஓவ சீர்த்

 99. தாைத ய ையத் த ந்தரைனப் சித் த்
      தீதகற் ந் தண் த் தி த்ேத ம்-மாதவனாம்

 100. கார்ெகாண்ட ேமனிக் கட மம் ேபா க ம்
      சீர்ெகாண்ட விந்த்ராதி ேதவ டன்-ஏர்ெகாண்ட

 101. பான்மதி ஞ் ெசார்க்கமத்ய பாதலத்  ேமற் விளக்
        கான ெவா பனிெரண் டாதவ ம்-வானகஞ்சூழ்

 102 தலத்திற் ேப ெபற்ற ண்ணிய  ெமண்ணாிய
       பாதலத்  ேமலான பன்னக ம் - ேபாதநிைற
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 103 ேமானந் தவாத னிேவா  ெமய்ஞ்ஞான
       ஆனந்த சித்த ரைனேவா ம் - வானந்தம்

 104 ஏலப் வன மி ற் றி பத்
      நாவிற் கட ள  ந்ண்னிேய - ேகாலமணித்

 105 ேதர்திகழ்வி மானஞ் சிவிைக தற் றங்கடங்கள்
      ஊர்தி களி  வந்ேதறப் - ேபெரா ேசர்

 வாத்தியங்கள்.

 106 தக்ைக க்ைக தடாாிதவில் ேபாிெயா
        மிக்க ழங்க வி தார்ப்ப - மிக்கெதானி

 107 மத்தளங்ைகத் தாளெவா  மாாி ழங்ெகா ேபால்
      தத்தளங்ெகன் ேறபாதஞ் சாதிப்ப - எத்திைச ம்

 108 ம்  ைண சுரமண்டலம் பாடற்
      ற ம்  நாதந் தனியிைசப்ப - உம்பரல்லாம்

 109 ஆர்ப்ப மைறக ள ண் வர் பாடலண்டம்
      ேபார்ப்பவிைசத் தன்பர் றஞ்சூழப் - பார்ப் றத்தில்

 110 இன்  த்ேத ாிைசந்த த்திச் ெசல்வதனால்
      ன் பழந் ேதர்வயி  சூ ைளந்  - நன் த

 111. ைபஙகுழவி ெயான்றீன்ற பான்ைமெயன ேமன்ைமத ம்
      ெசங்கதிேரான் ேறர்கீட் ைசேதான்றப்-பஙகயப் ந்

 தி ச்சின்னம்.

 112. தாட் ைணயா ளங்கயற்கண் சார்கூட லான்வந்தான்
      ஆட்ைட விடாப்  ரான்வந்தான்-நாட் ைவத்த

 113. சண்மதத்  ேமலான தந்திவனத் தான்வந்தான்
      மண்பர  ற்றிடத் தான்வந்தான்-உண்ைமயன்பன்

 114. ஆவணத்  ற் ம்விைல யாெமன் றவன்வந்தான்
      வணத்  வாசப் ெபா ள்வந்தான்-ேமவினர்தம்

 115. ன்பக் கடல்கடத் ந் ேதாணி ரத் தான்வந்தான்
      இன்பெவள்ளத் ைதயாற் றிைறவந்தான்-நம் ம்

 116 அ ங்கு தச் ெசவ்வா யறம்வளர்த்த ேதவி
      ம ங்கம ங் காஞ்சி ரன் வந்தான் - ெந ங்குசடா
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 177 தாரண மா னிேவார் தந்தந் திக்ைகெபற்ற
      வாரண வாசி யான்வந்தான் - ேபரணியாய்ப்

 118 பாணித் தணிந்தபணிப் ைபக்குளடங் காதெப
      மாணிக்க மாமைல யான்வந்தான் - தாணிைறயத்

 
119 ேதங்ேகாய்வில் லானந்தத் ேதைனயன்பர்க் கூட் ைவக்கும்
      ஈங்ேகாய் மைலெயம் பிரான்வந்தான் - தீங்ைக

 120 அ ம்பாமன் காளத்தி யந்தாதி ெகாண்ட
      கடம்ைபச் சிவசங் கரனாம் - ெந ங்கயிைலக்

 121 குன் ைடயான் ெறாண்டர் குழா ைடயான் வந்தாெனன்
        ெறன் தி ச் சின்ன ெம த்திைசப்ப - மன்றல்

 122 இைசந்ததி த் ேதர் திக் ேகக டன் கூ
      வசந்தன் றி த்ேதர் ம வப் - பசும்ெபான்னிப்

 குழாங்கள்.

 123 தலத் ப் ைவய ம் ெபான்னாட் ன் மின்னா ம்
      பாதலத்தி னாககன்னிப் பாைவய ம் - சீதம

 124 ெகாண்டன் ழக்கங் குறித்தமயிற் கூட்டம்ேபால்
      எண் ைச ங் ெகாள்ளா ெததிர்நின்ேற - அண்டர்

 125. ெப மாைன மாைனப் பி த்தி ெபம் மாைனப்
      ெப மாைனப் ேபார்ைவப் பிராைன-ஒ மாைன

 126. ஆகத்  ைவத்தவைன யந்தகைன யங்கணம்ேபால்
      ஆகத்  ைவத்தவைன யங்கணைன-ஏகத்

 127. ெதா வைனயான் ேபாற்ற வந்தாைன ெயன் ம்
      ஒ வைனயான் றன்ைனய  ேளாைனக்- க விழியாம்

 128. உற்பலத்தா லர்ச்சித்தா ள்ளன் டன்பணிந்தார்
      பற்பலவாத் ேதாத்திரங்கள் பண்ணினார்-ெபாற்பம ம்

 குழாங்களின் கூற் .

 129. பாதாதி ேகச பாியந்தம் பார்க்கவிழி
      ேபாதாெதன் ெசய்ேவாெமனப் கன்றார்-ேவதாதி
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 130. லறியா யா  வலறியா நா யயன்
      மாலறியாத் ேதவர் வ வழைகச்- சாலேவ

 131. கண் தவப் ேப ெபற்ேறாங் காத ற்ேறாங் ெகான்ைறய ள்
      ெகாண் தவப் ேபெறமக்குக் கூடாேதா-ஒண்ெடா யார்

 132. எல்லார்க்கு நல்லார்கெளன்ப மக்கிைலேயா
         கல்லார்க்கு ெநஞ்சு கனியா -ெதால் லகில்

 133 தன் யிர்ேபான் மன் யிர்க்குத் தானிரங்க ேவண் ெமன
        ன்ன ம ன் ைற ைரத்தீர்-என்னெசால்ேவாம்

 134 மிஞ்சு மதிப்பைகக்கும் ேவனிரதத் ெதன்ற க்கும்
      அஞ்சா தரவி னணிெகாண் ம்-குஞ்சரமாம்

 135 கங்கு க்கு ைமந்  கைணய ம் க் கும்ேவட்கும்
      ங்கவிழி யா ச் சுடர்ெகாண் ம்- ங்கவர்க்கா

 136 ஆக்கங் க தி யமர்க்குத் ணிந்தமதன்
      ேபார்க்குனிவில் வாளி றப்பட் த்-தாக்க ன்பின்

 137 பார்த்தீர் விழித்தீர் பயந்தைலக்ெகாண் டீ டலம்
      ேவர்த்தீ ெரா பாதி ெமய்யானீர்-ேதாத்திரமாச்

 138 ெசால்லேவா ேவ மக்குத் ேதாற்றாேனா ேதாற்றீர்நீர்
      அல்லேவா மாலீ தறியாேனா-வல்லைமயால்

 139 ஆண்ெபண் ணி வ ேமா ராைடகட்டச் ெசய்த ம்
      ண்ேபச்ேசா ங்கள் விைளயாட்ேடா-நாண்ேபாக்கித்

 140 தாைனெயல்லாம் ேபாக்கித் தரணியிெலங் ெகாங்ைகமத
      யாைனெயல்லாம் ெவட்டெவளி யாக்கிேய-ேசைனெயல்லாம்

 141. கும்பிட்  நம்பைகையக் கும்பிட்ட ெதன் மதன்
      ெதம்பிட் ச் சீறிச் சினந்திட்டான்-வம்பிட் த்

 142. ைதயல ந் ற்றினார் சற்ேற கைடக்கணித்தால்
      ைமயலெரன் ைறயலர்க்கு வாேடாேம- ய்ய கழ்

 143. ஈசேர ெயன்ெறன் ெற த் ப் பலபலவாப்
      ேபசு மவாி ெலா ேபைத- சன்மதன்

 ேபைத
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      144. விற்குணத்ைதக் கண்டறியா ெமல்ல ம்  தா ைரக்கும்
 ெசாற்குணத்ைத ேயாராச் சுகப்பிள்ைள-ெபாற்ைக

      145. உைழயார் கடம்பலர்மட் ண்டறியா வண்
 மைழயார்ப் ணராத மஞ்ைஞ-இைழ கா

      146. மாணிக்க மீச க்கு மாரன் பணிந்  ைவக்கும்
      காணிக்ைக யானதங் கக்கட் -நீணிலத்

 147. மன் ங் கைலெபா ந்தா மான்கன்  பாற்ப நீர்
      பின்னஞ் ெசயவறியாப் பிள்ைளயன்னம்- ன்கவிஞர்

 148. பாட்  ென வாய் பயனிைலேபா ெலான்ெறான்
      கூட்  யாக் குழ னாள்-வாட்ட ம்

 149. அண்டத் தமரைர ன் னஞ்செலனக் காத்தசிவன்
      கண்டத் தமர்விடம்ேபாற் கண்ணினாள்-மண் னற்

 150. ெசல்லா ஞ் ேசாைலத் தி வால வாயதனில்
      வில்லா  மிந்த்ர விமானத் ட்-கல்லாைன

 151. சித்தர  ளாற்க ம்  தின் மந்நாட் ெடன்னனணி
      த் வடம் ேபா மிள ரலாள்-நத் ல

 152. பாணிக்குட் சிற்ற ம்பாம் பங்கயம்ேபால் ெவற்றிமதன்
      ணிக்கு ளக்கைணயின் ேறாற்றம்ேபால்-வாணிெதா

 153. நாாிெசங்ைக யான்மைறத்த நாத னி விழிேபால்
      சூாியனிற் சந்த்ரகைல ேதாய்த்த ேபால்-வாாிதியில்

 154. பண்ட த கும்பம் பதித்தி ந்தாற் ேபாலெவளிக்
      ெகாண் னிேமற் ேறான் ங் குவி ைலயாள்-ெதாண்டர்

 155. அரகர சஙகரெவன் றானந்த வின்பக்
      குைரகடற்கு ளாகிக் குளித் ப்-பரவசமாய்

 156. ஏ ைடயான் ன்ன ாிைசநாத் த த த் க்
      கூ ந் திேபாற் குதைலயாள்- ைடய

 157. வள்ள றி ச்சைடேமல் ைவத்தபிைற ேபாற்களங்கம்
      எள்ளள  ெமய்தா விதயத்தாள்-உள்ளமகிழ்

 158. ைவ டன் ேபசியந்தப் ைவெசான்ன ெசால்ைலமரப்
      பாைவக்குத் தாேன பயிற் வாள்-ஆவ டன்
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 159. த்  வயிர நீலங் ேகாேமதம்
      வித் ம மாணிக்கம் ெவள்ளிெசம்ெபான்-இத்தைன ம்

 160. அட்  ல கலங்க ளம்மி ர லக்ைக
      வட் ெலனச் ேசா  வகுத்தானாற்-கிட்ட ம்

 161. அன்ப லகத் த ந்தா த ந்தி சிற்
      றின்பெமனக் ைகயா ெல த் ண் -நன்கைமந்த

 162. திக் கணித்தாக ேம த  ரங்கள்
      நாதிக்கக் ைகத்தாயர் நற்றாயர்-ேபைத டன்

 163. ெசன்  பரைனத் ெதாிசித்தா ரவ்வளவில்
      இன்  த் ேதர்மீதி லீங்கிவரார்-என்ற ேம

 164. அண்டம் வன ம ஞ்சக்ர வாளகிாி
      விண்டலேமழ் பாதலம்ெபான் ேம வைர-மண்டலங்கள்

 165. சிற்றிலா கச்சைமத் ச் ெசல்வவிைள யாட்டய ம்
      பற்றாக் குதைலெமாழி பாலெனன-மற்றிவ ம்

 166. நாடாிய பால ட னானி ந்  கூடவிைள
      யாடநம தில்  லைழ ெமனக்-ேகாடரத்தில்

 167. ைமேயந்  ேசாைல ம ைர நகர்க்க ாி
      ைகேயந்  பாலன ட் காபாலன்-ெமய்ய யான்

 168. திஙகட் சுைதெயனேவ ெசய் ெமா  ப்பா ம்
      சங்கத்தி ட் ந் தமிழ்ப்பாலன்-அங்கச க்

 169. காமள  நாமத் தனங்கெனனப் பின் ெமா
      நாமந் தாித்தநய னப்பாலன்-மாமைறக்கும்

 170. அப்பா க் கப்பால னன்பா ன் பாலைண ம்
      இப்பால் விைளயாட்  ெனய் ேமா-ெசப் ெகனத்

 171. ேதர்தி ம்ப மற்ேறார் ெத வி வைளமட
      வார்தி ம்பக் ெகாண்  மைன குந்தார்-மீெதா த்தி

      ெப ம்ைப

 172. ேபைதகுணம் பாதிமங்ைகப் ெபண்குணத்திற் பாதிகலந்
      ேதா  ப வ ெப ம்ைப-காதெல ம்
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 173. வித்தங் குாித் வளர் ெமன் ஞ் சி ெகா க்குச்
      சித்தங் ெகா ெகாம்பாஞ் ெசய்ைகயினாள்-ெமய்த்தவங்கள்

 174 ஈட்  மீசன  ெளய்தி ப்ப ேபால்
      கூட்  க்குங் குழ னாள்--நாட்ட தல்

 175 ஏற்குெமம்மான் ைகம்மா னினேமா ெவனம ண்
      பார்க்கும் தியம ட் பார்ைவயாள்--சீர்க்கமலன்

 176 இவ்வள  ெசய்ேதா மினிநிகாி லாதெவழில்
      அவ்வள  ாித் தைமப்பத க்--கிவ்வாெறன்

 177 ேறலத்தன் சிந்ைத ள்ேள ெயண்ணி க்குநிகழ்
      காலத் தைமந்த ைலக் கன்னிைகயாள்--சாலநிைற

 178 விற்பளிங்கு மாளிைகயின் ேமனிலத்  மின்னைனய
      ெபாற்பளிங்கு வா ெமனப் ந்திமகிழ்--அற் ைடய

 179 தன்னைனய ெபண்க டனித்தனிேய சூழ்ந்தி க்க
      ெவன்னைன ற் றா ைலபங் கீசெனழில்--மன் தி க்

 180 கந்தரம்ேபா னீலக் கழங்குங் களங்கமில்லாச்
      சந்திரன்ேபான் த்தின் றனிக்கழங்கும்--எந்ைத டற்

 181 பாதியன்ன பச்ைசப் பசுங்கழங்கும் பாதிெயழிற்
      ேசாதிமா ணிக்கச் சுடர்க்கழங்கும்--தாதல ம்

 182 ெகான்ைறயந்ேத னன்னநிறக்ேகாேம தகக்கழங்கும்
      ன் கங்ைக ேபால்வயிரச் ெசாற்கழங்கும்--மன் ைடயான்

 183 ேவணியன்ன ெசம்பவழ ெமன்கழங்கும் பங்ைகயப் ம்
      பாணி யதனிற் பாிந்ெத த் --நீணிலத் ப்

 184. பாகாங் குதைலெமாழிப் பாைவகுறித் ெதான்ைறெய த்
      ேதகாம் பரத்தினிைசபா -வாகாகக்

 185. கூ  மிரண்ெட த் க் ெகாண்டா  யன்றி வர்
      ேத  மைலயின் ெசயல்பா -நாடாிய

 186. வள்ளிதழி ன்ெற த்  மன்  திாிசிராப்
      பள்ளிெய ந்தலத் ைதப்பா -உள்ளமகிழ்

 187. வாடலா னாெலன் ற த்ெத த்  நான்மாடக்
      கூடல்வளம் பா மிகக்ெகாண்டா த்-ேதாடவி ம்
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 188. கிஞ்சுகப் ஞ் ெசவ்வாய்க் கிளிெமாழியா ைளந்ெத த் ப்
      பஞ்சநதி மான்மியத்ைதப் பா ேய-கஞ்சவிழி

 189. அத்திறத்தா லாெற த்தன் றா மின்னா ரட்டமா
      சித்திெபற்ற ெமய்த்தலத்தின் சீர்பா க்-ைகத்தலத்தில்

 190. ஏெழ த் ப் பாாிடத்தி த்தலங்களாதியா
      ஏ லகத் ெதம்மா னிைசதலங்கள்-சூ ம்ேப

 191. ெறல்லாங் கடம்பநக ெரய்திேனார்க் குண்ெடனேவ
      எல்லா ெமா மித் தினிெத த் ச்-சல்லாப

 192 க்குத்தி த்தாட த்  வடமாட
      ேநாக்கிரண்  மாட சுப்பாட--ஆக்கமகள்

 193 ெகாண்டாட மா ெசங்ைக ெகாண்டா ம் ேபாதிேல
      வண்டா ங் கூந்தலைன மாரதைனக்--கண் ங்

 194 கைம  மைம மட வன்னேம ெயன் ம்
      அைமய மதனிெலைம யா ம்-உைமபாகன்

 195 அத்த னி த்த ன க்கண் மலர்க்கைண
      ைவத்திட ெமச்சி மகிழ்ச்சிெப--றத்திாி

 196 விக்ரம க்கு மிகுத்த ப்ரைபக்கன
      சக்ரம ளித்தி  தற்பரன்-உக்ரம

 197 குக்குட ற்ற ெகா க்கர ைசச்ெசா
      திக்ைக யைனத்த  சிட்டன- க்ரக

 198 சச்சிதா னந்தச் சதாசிவனம் ெபாற்றடந்ேதர்
      விச்ைசமணி திதனின் ேம த ம்--பச்ைசமயில்

 199 ஆயமன்ன சாய லணியிைழமின் னா டேன
      தாய ம்ேபாற் றிப்பணியத் தான்பணிந்தாள்-- யனத்தண்

 200 மாலளந்  காணா மைலைய யி விழிக்ேகா
      லாலளந்தா ளந்த வளப்பறிந்தார்--பாலைனமார்

 201. தன்ைன யறி ந் த ணம்வந்த தாற்றைலவன்
      தன்ைன மனக்குறிப்பிற் றானறிந்தாள்-மின்ெனனேவ

 202. எண்ணிய ேபாதி வர்பாகம் பச்ைசயாய்
      நண்ணியவா ேற  நவி ெமனக்-கண்மணிேய
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 203. சூ க்குப் பச்சுடம் ஞ் ெசான் ைலப்பா ம்ெப கப்
       பா க்கு ெமன் ெசால்லாற் பாராட் ச்-ேசல்விழிப்ெபண்

 204. மாைலயிட வந்தீாிம் மாதி க்கு நீர்வ ய
      மாைலயிட வந்தெதன்ன மார்க்கேமா-ேமல்பசப் க்

 205. காட் மான் காட் யிைசக் கானமறி யாதெவங்கள்
      ட் மான் ைகக்ெகாளேவா திவந்தீர்-ேகட்டீேரா

 206. நன்றாச்சு ைதயர் நடத்ைதவிடர் ல்ல ேம
      நன்றாச் சாியெமன நா வார்-என்ெறன்

 207. ெசப் ம் விேனாதந் திறெமனக்ெகாண் ேடய தம்
      ஒப் மிள் ர ட ேனார் திக்-கற் த ம்

 208. ெசல்லக் கனிவாய்ச் சி குயி  மின்னா ம்
      இல்லத் தி ந்தா ாினிெயா த்தி-வல்லதி

 209. மங்ைககைல மங்ைகமைல மங்ைகெய  வ மிந்
      நங்ைகதைனக் கண்டக்கா னம்பதிகள்-இங்குநைம

 210. வஞ்சிப்ப ெரன்  மனம்வாக்குக் காயத்தில்
      அஞ்சா தி க்கெவழி லார்மங்ைக-எஞ்சா

 211. காைல ய ம்பிப் பகெலல்லாம் ேபாதாகி
      மாைல மல  மயெலன்றாற்-ேபாலேவ

 212. ேபைத ய ம்பிப் ெப ம்ைபயந்தப் ேபாதாகி
      மா  மலர்ந்த வனப்பினாள்-ேசாதிமணிப்

 213. பன்னாகம் ண்ேடான் பரைவயிைடத் ெசன்ற
      அந்நா ளி ள்ேபா லளகத்தாள்-உன்னாமல்

 214. அன் நைம ெவன்றகண்ெணான் றாமினிச்ெசய் ைகயிெதன
      நின் நின்  பார்த்  நிைனத் மதன்-இன் சிவன்

 215. க்கைண ம் ெவல்ல நீல க்கைணயா
      இக்கைணேயா ெடய்ேவ ென ங்கண்ணாள்-தக்கதிறல்

 216. நாண்மடமச் சம்பயிர்ப்பா நன்மந் திரர்சூழப்
      ண் ைலயா மாமகுடம் ெபாற்பைமத் -மாணிைழமார்

 217 அங்கசன் மந்த்ரெமல்லா மாக்கம் ெபற ைரப்பத்
      தங்குமனச் சிங்கா தனத்ேதற்றி-அங்கணன்றன்
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 218 சீர்த்தி யபிேடகஞ் ெசய்  தைலைமெப
      ர்த்திகா ண்டாக்கி ேமாகெம ம்-பார்த்திப க்

 219 கிட்ட மிகுந்தநல்லா ெரல்லா ங் ெகாண்டாடப்
      பட்டந் தாித்த ப வத்தாள்-கட் ைசந்த

 220 ெசம்ப ம ராகச் ெச மணிப்ெபான் னாடரங்கில்
      அம்ப ைம மின்னா ர கி க்க-விம்பவிதழ்

 221 அன்ன ன்னந் தா வனத் தங்கைனமா ேரந்தியபால்
      அன்னெமன த்தினணி யம்மாைன-தன்னி ைகக்

 222 ெகாண்டா ளிைசயாற் றாயினாணச் ெசங்கு தம்
      விண்டா ெள த்  விைளயாடல்-கண்ேடார்கள்

 223 ன்றன ன் றங்ைகெயனச் ெசால்வனசப் விரண் ல்
      ஒன்றி க்க ெவான்ெற வ ெதாக்குெமன-ெவன்றிம

 224 வல்லா ெவளியின் மாைல ெயனத்திரண்
      பல்லாரங் கன்ெற ந்  பார்ப்பெதன-வல்லைமெசால்

 225 அம்மாைன யா ெவன்ற வம்மாைனப் பா ேய
      அம்மாைன யா  மளவிேல-எம்மானாம்

 226 சீதள ேசாம திவாகர ேலாசன
 ேலத ெசா ப விேனாதப-ராதன

 227 மா த பாலக மாதவ சாயக
 ேம  சராசன ரச-ேரா கப்ெபாற்

 228 பாதன் கயிைலப் பரமன் கடம்பவன
       நாதன் றி தி நண் த ம்-மா கரத்

 229 தம்மைனைய ைவத்தா ளனமைனயார் தங்க டன்
     அம்மைனநின் ேறகி ய பணிந்தாள்-ெசன்மக்

 230 க வி ையக் கண்ணாரக் கண்டாள்கண் காணா
     உ வி ையக் காெணன் க்கி-ம மத்

 231 ெதா ேகால் ெசவிமட் றவாங்கி விட்டாள்
     கு ேகா ங்கரப் ங் ேகாைத--ெவ விேய

 232 அம்  ெயன்ப தழற்க ம் ேயா
      வம் ைரக்கப் ெபண்கண்மட மானாேரா--கும்ப னி
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 233 குன்றிற் பிறந்த குழவியிளங் கா டலம்
     கன்ற ைதத்தி ம்வன் காலாச்ேசா--ஒன் குயில்

 234. ஓைசெயல்லாம் காளகண்டத் ற்றேதா ள்ளடங்கும்
      ஆைசயினி யாைசக் கடங்காேதா-ேபசுெமாழி

 235. அஞ்சுகமன் னீாிரவின் யாமெமா  நா மினி
      அஞ்சுகேமா வா கேமா வாரறிவார்-ெநஞ்சுகந்

 236. கூட் ைவக்க வல்லீேரா கூ ெமனத் ெதள்ள தம்
      ஊட் ைவத்த ெசால்லா ைர ெசய்வார்-ேகட்டீேரா

 237. பாதி டம்பாய்ப் பசப்ைப ற்ற ெபண்பாலாற்
      ேபாதவன்னி யத்தமனப் ேபா றலாற்-ேகாதிலா

 238. மீனக் ெகா யன் விைரவிற் பயந்ததால்
       ஊனக் ெகா யக  ள்ளைடயா-ேமானர்

 239. இமய வைரயளித்த ெவந்ைதயைன ெயன் ம்
        உைம  ைம ேம ெயாத்த-அைமவால்

      240. இவ க் ெகா பா ைச ெமனப் பாகத்
       தவ க் கறியா தைமக்கும்-உவைம

 241. அபய கரத்திலங்க ைவந்த வின் ேமலாம்
      உபயன்மற்ேறார் திதனி ற்ற - அபாி

 242. மிதமான தா வன ேம  னிேவார்
      இதமா யிவண்ம  மின்பம்-உதவாத

 243. சங்ைகத் தவேம தவஞ்ெசய்ேதா ெமன்னமன் ம்
      மங்ைகக்கு ேமலான மாமடந்ைத-ெபாங்குகதிர்ச்

 மடந்ைத.

 244. சந்திரனாற் சூாியனாற் றள் ண் டனடந்ேதா
       வந்  குந்  மைறந் மைறந்- ய்ந்திடேவ

 245. வானா ாி ட்கு மலேரான் வகுத் ணர்த்த
      கானா ராண்ேபாற் க ங்குழலாள்-ேதனா ம்

 246. ெசால்லாண் மதன க்குஞ் ெசால் வாள் த்திெகாங்ைக
        கல்லாள்ெகாக் ேகாக ற் ங் கற்றறிந்தாள்-எல்லாம்

31



 247 க ம் வ வில்லாள் கமழ்கமல வில்லாள்
          க ம் வ வில்லாள்ேலற் கண்ணாள்-அ ம்

 248 நைகயா டளிரன் னைகயாள் பணிேம
         னைகயாள் விேம னைகயாள்-சகமகி ம்

 249 ங்கு தச் ெசங்கனிவாய்ப் ைவதனித் தில் ந்ேதார்
      பாங்கிதைனக் கூவி யிர்ப் பாங்கிேய-ஈங்ெக ம்

 250 ஓவியங்ைக வந்த ெவா வைன ற் றாத ைலத்
      ேதவி மணாளன் றி ைவ-நீவகுப்பாய்

 251 என்னப் படத்தி ைசத் வா ெவன்ன ேம
      அன்னமன்ன ேதாழி யறிந் ெசால்வாள்- ன்னவன்றன்

 252 ேவணி ெய தவல விஞ்ைசகற்றா ேன மதிற்
        பாணிதைன ெயவ்வா  பாணிப்பான்-மாணைமந்த

 253 ெநற்றி ெய தவல்ல ேநர்ைமகற்றா ேன மதில்
      உற்றகனற் கண்ெண த ெவாண்ணாேத-மற் மி

 254 கண்ெண தக் கற்றாேனா கற்றா ந் தண்ண ள்கூர்
       வண்ண மைமக்க வசமாேமா-உண்மகி ம்

 255 ேதாெட த வல்லெனன்  ெசான்னா ம் ைணவல்ேலார்
      பாட ைசக்கப் ப வேதா - நா  நின்

 256 ெசம்பவள வாய்வ த் ச் ெசய்தா  ன்னதர
      விம்பவள ேதன ந்த ேவண்டாேமா - நம்பரமன்

 257 சுந்தரம்ேபா ேலெய தக் கற்றாேன யானா ம்
      ந்தச் சு தி ழங்குேமா - வந்தவிஞ்ைச

 258 யா ங்க னங்கரங்க ளாெள தி னா ன்ைன
      ங்க னஞ்ெசயைல யாரைமப்பர் - மாலறியா

 259 நித்தன் தி மார்  நின்ெற தி னா ன்ேமற்
        சித்த மகிழ்வெதனச் ெசய்யவல - வித்தகேனா

 260 தாட் ைணகள் ேபாெல தித் தந்தா ந் தான்மாறி
      ட் விக்கப் பாண் யனா ரல்லேவ வாடங்கண்

 261 மின்ேன மணிேய விளக்ேக விைலமதியாப்
      ெபான்ேன நால்ேவதப் ெபா ளாவான் - தன் ைவத்

32



 262 ாிைகயி னாெல தச் ெசன்னெதன்ேன த்தியத்த
      நாாிதைனக் காணி ள நாணாேதா ேபறிஞர்

 263. அப்ப ய னவ் வ னவ்வணத்த ெனன்றறிவார்
      இப்ப ய னிவ் வ னிவ்வணத்தன் -ஒப் ைடயன்

 264. ஆெமன் ெற தவல்லா ாியாேர மலாிதழித்
      தாமந் தாித்தவிண்ேணார் தம்பிரான்-மான்மியஞ்ேசர்

 265. உள்ளத்தி ள்ளன் ைடயார் க த்தறி ம்
      வள்ளல் வ ய வ ெமன்னத்-ெதள்ள த

 266. வாாி பவள மைலேபான் மைலயைனய
      ேதாின் வரமகிழ்ந்  ெசன்றைணந் -பாாினின்

 267. கண்டா தித்தாள் கனிந்தாள்ேப ராைசேமன்ேமற்
      ெகாண்டாள் பணிந்ெத ந்  கும்பிட்டாள்-எண் ைச ம்

 268. கட் ய தாைனக் க ணா காநிதிேய
      பட் ைமயில் லா ளத்தின் பாக்கியேம- ட் ேல

 269. ஐயம் பைடத்தவனா ைலயா பாிகலத்தில்
      ஐயம் பைடத்தவர்ேபா லாயிேனன்-ெமய்யணிேயா

 270 ெடன்பணி ங் ெகாண்டீ ாிமய மடந்ைதையப்ேபால்
      என்பணி ங் ெகாண்டாலா ேரசுவார்- ன் பச்ைச

 271 மாைலயளித் தீெரனக்கு மாைலயளித் தீரதற்கு
      மாைலயளித் தீெரன்றால் வாழ்த்ேதேனா-சூல

 272 தாேர ெயனவா தரத்தா ைரக்க
       வரதன் மனமகிழ்ந்  மற்ேறார்-தி தி

 273 ெசன்றா னிவ ந் தி மைனயிற் க்கி ந்தாள்
       நின்றாாிற் பின் ெமா  ேநாிைழயாள்-நன்றிைசந்த

 அாிைவ.

 274 மாைன ம ட் வாி வண்ைடச் சிைறப்ப த்தி
      மீைனப் பய த்தி விண்டலர்ந் -ேதனார்

 275 வனசத்ைதப் பங்க ற வாட் க் குவைள
      இனசத் ைவவன ேமற்றிச்-சினமா
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 276 வ ைவ வ ச்ெசய்  வா திேயா ேமன்ைமப்
      ப ெமன் றேதாகதியாய்ப் பண்ணிக்-க வி க்கு

 277 நித்யகண்ட ேம  நிைலெகா த்  ேவன் ைனக்குச்
      சத்தியிைல ெயன்னெவற்றி தான்ெகாண் -கத்தி

 278 உைறயிடக் காணாெதன் யிாின் ெகாைலக்கு
      மற தன்ம னாெமனப்ேபர் ைவத் -விறலார்

 279 உ ைவ ைடயா ைடய கைணேபான்
      றாிைவ கண் ணாிைவ-ப வ ற் ம்

 280 நாளிேக ரத்திைனத்தன் னல்ல ழ்த் திச்சக்ர
      வாளத்ைத ேயாட் ெக  வான் குத்தித்-தானத்ைத

 281 ஒன்ெறான்  தாக்கவி த் ேதார்தாளிற் றாமைரைய
      நின்றிெடனத் தண்ட நியமித் த்- ன்

 282 காிையக் கிாிைவத் க் கன்னிகா ரத்ைதத்
      ெதாியலர் ற் றச்சி ைம ெசய் -பாிய

 283 மணிச்ெசப்ைப வாயைடத்  ைவத்த பணி ள்
      தணிச்ெசாப்பில் கூவிளத்ைதச் சாலக்-கணிப்பாிய

 284 வித்ைத ள்ள ெவல்லாம் ெவளிப்ப த்தக் கண் சிவ
      பத்த ாிடத்தி க்கப் பா த் -ெமாய்த்தமலர்ச்

 285 ெசண்ைடப் லர்த்தித் தினகரர் சூழ்ந்தி ம்ேவ
      தண்டத்ைதப் ேபாாிற் றைலமடக்கிக்-கண் த்

 286 திைணத்தி கி விம்மி யி மாந் திளகிப்
      பைணத் த் திதைல பாந் - ைணக்கண்

 287 க த்  ெவளியிைடயிற் காணாதிைடைய
      ஒ த் ப் ைனகச் சுவந் -ம ப்படரச்

 288 சந்தந் திமிர்ந்  தரள வடம் ைனந்
      கந்தங் கம ங் கனதனத்தாள்-அந்தரத்தின்

 289 என்ற த்  வந்தா  ெமன் வந்தீ ெரன்ெறதிர்த்
      நின்ற த் க் ேகட்குமி  ேணர்குழலாள்-வன்றிறல்ேசர்

 290 அங்ேகால மாரேவ ளாக்கிைன ஞ் சக்கர ம்
      ெசங்ேகா ம் ேபான்ற திற னாள் - ெபாங்குகதிர்ச்
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 291 சித்ரமணி ேமைடதனிற் சிங்கா தனத்தி ந்
      வித்தாரப் பாடல் விற க்கு - த்தாரம்

 292 ந் கில் சந்தம் ைனய வளித் மகிழ்ந்
      ேதந்திைழேய ன்னா ளிைசவா  - சாய்ந்திடேவ

 293 எம்பிரான் கூட ைறவன  ளாற்ெசயித்த
      கும்ப ைல மாமயிேல கூறக்ேகள் - உம்பாிேல

 294 ரங் க ைண மிகுந்த ச ந்தர ம்
      ேச ங் கட ளர்யார் ெசப்ெபன்ன - ஆர்வ டன்

 295 ைண யிடந்தழீஇ ெமன்மா டகந்தி த்திப்
      பாணினி  மின்னிைசயாற் பா வாள்-ஆண்ைமமிகு

 296 காமன் ரத்ைதக் க தார் திாி ரத்ைத
      மாமன் சிரத்ைதமல ேரான்சிரத்ைத - ஏம றா

 297 அந்தகைன யந்தகைன யாதி யைடயலைர
      ந்தத் த ந்த ைறேகட்கின் - விந்ைதயாம்

      298 பார்த்  நைகத் ப் பாிகாித் க் கிள்ளி ைதத்
      தார்த்  ெவகு ளாதவிைள யாட்டமைர - ேநர்த்திடேவ

 299 எத்ேதவர் ெசய்வா ாிஃேதவ ரான் ம்
      அத்ேதவ ெரல்லா மட ற்றால்-ெமய்த் ைணகள்

 300 கூ வா ரா தங்கள் ெகாள்வார் சமாி ைடந்
      ேதா வார் மீள்வா டற் வார்-நாடாிய

 301 வஞ்சைனயால் ெவல்வார் ம த்தக்காற் ெசய்வெதன்ெனன்
      றஞ்சுவார் ர மறிேயாேமா-மிஞ்சும்

 302 அாிபிரம ேர ன மாணவ ற் றாேரல்
      அாிய னாியதவத் தன்பர்க்-குாியெனன்

 303 ெசால் வ  நிற்க னந் ம்பி சிலந்தியரா
       வல்லைமயில் லாதகய வாய்தமக்கும்-ெவல்லமாில்

 304 அன்ைன யிழந்த வடேலனக் குட் கட்கும்
      என்ேனேயா ாிக்கு ெம ம் க்கும்-தன்னிடத்தில்

305 அன் தவி ெயன்  மழியாப் ெப ம்பதவி
      பின் தவி யாள்க ைணப் ெபம்மா ம்-நம்பான்காண்
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 306 ெபண்கண்மயக் கற்றதவப் ேபரறி  தானிழந்
      ெபண்கள் வ ெவ த் ப் ேபெரழில்கண்-ெடண்களிப்பி

 307 னாேல ெயா பதினா றாயிர மா னிேவார்
      மாலாய்ப் ணர்ந்ததி  மாேலெபண்-பாலாய்

 308 ம வி னிமவான் ம க னழகுக்
      ெகா வாிைண யாவா  ண்ேடா-ெபா ம்விசய

 309 ரப் ெப க்கழகன் ெமன்க ைணச் சீரழகன்
       ஆரத் தி ேமனி யாரழகன் -ஓரழகுக்
 
 310 ெகவ்வள  மீச னிைணயி ெயன் ேற ைரக்கும்
      அவ்வளவிற் பல் யத்தி னார்ப்பரவம்-ெகாவ்ைவயிதழ்

 311 மா  ெசவி ற ம் வந்த ேத ெரன்ெற ந்தாள்
      நாத ன பணிந்  நா ேய-சீதம

 312 காெவல்லா மாரன் கைணேய கைண தி ம்
       ெவல்லா நாணின் ெபா த்தேம-ேம வயல்

 313 ேமெடல்லா மன்மதன்ைக வில்ேல கு யி க்கும்
       ெடல்லாஞ் ேசைன விளக்கேம-கூ ம்

 314 இரெவல்லாம் ேவள்களிற்றி னீட்டேமெகால்ைலப்
       பரெவல்லாம் ெசால்வாம் பாிேய-தரணியிேல

 315 எங்ெகங்ேக பார்த்தா  ெமன்னெவளி கண்டவிடத்
       தங்கங்ேக ேத  மவ ேம-சங்கரேர

 316 ேதவாீர் சித்தந் தி ம்பினா க்கணேம
     யா  றவா யிணங்குெமன் -பாைவ

 317 கலக் கைடக்கணித் ப் ேபாந் பின்ேனார் தி
     திகழ வதிேலார் ெதாிைவ-மகி ம்

 ெதாிைவ.

 318 அயி  மயி  மன ங் கன ம்
     குயி ம் வட ங் குட ம்-இய ம்

 319 ெகா ந் ங் குளி ந் தளி ம்
      ப மிைசக் காந்தெளா  பாந்தள் - அ ைமெய ம்
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 320 ேமன்ைமெப  கண்சாயல் திநைட கூந்த ைசப்
     பான்ைம தரம் பேயாதரங்கள் - வான்ம ங்குல்

 321 ெமல்ல ெசங் ைகநிதம்ப மிஞ்சு ச ந்தரஞ்ேசர்
    வல்  மதனகலா வல் யாள் - ெதால் லகில்

 322 ரப்ர தாப விசயமன்னர் கப்பமிடப்
     பாரப்ர தாபம் பைடத்தமன்னர் - ேநெராக்க

 323 வச்ரமணி ேமைடதனில் வாளாிச்சிங் காதனத்தில்
       இச்ைச டன் ற்றி க்கு ேமல்ைவதனில் - உச்சிதஞ்ேசர்

 324 அங்குறப்ெபண் ணாெமா த்தி யானகுறி ெசால்வெனன்ேற
      அங்குறப்ெபண் ணார த மாயினாள் - பங்க றா

 325 ேதார்ந்ெதன் மனக்குறிப்பி ெலான் ள  ெசால்ெலனேவ
      ேதர்ந்  மைலக்குறப்ெபண் சிந்ைதமகிழ்ந் - தாய்ந் நன்றாய்

 326 ஓர்வ ட ேமார்மாத ேமார்நா ெளா வாரம்
     ஆர்வ டன் ெசால்ெலன் றவளிைசப்பச் - சீர்ெபா ந்த

 327 உன் ம் வ ட ைரக்கும் பதிெனான்றாம்
       என் ன்ேன யீச்சுரன்ேம ச்ைசெயன்றாள் - பின் மவள்

 328 மாதெமா  நாெலன்றாண் மன்றா  தன்மீதிற்
      காத ற்றாற் ேபா ங் க த்ெதன்றாள் - ேபதமில்லா

 329 நாளி ேமா ராெறன்றா ணன் தி  வாதிைரயான்
      ேதாளின்ேமன் ைமயாெலன்  ெசால் னாள்- ேகாளிலகு

 330 வார மிரண்ெடன்றாள் வாழ்ேசாம ேசகரைனச்
      ேசர மனதிற் சிறந்தெதன்றாள்-ஆரணங்கும்

 331 ஆெமன  ேயாகத்தா லந்தக் கரண டன்
      தாம மளிப்பேரா சாற்ெறன்ன - மாமயிேல

 332 வந்ேதார் கணப்ெபா தின் மாைல த மதிற்
      சந்ேதக மில்ைலெயனத் தா வந்  - விந்ைதமிகு

 333 ெபான்னாைட மின் மணிப் த  மவ்வளவில்
      பன்னாகப் ணா பரணத்தான் - தன்ென ந்ேதர்

 334 மங்கலங்கள் ேசர் தி மன் த  நன் த ம்
      அங்கலங்கண் மின்னெவ ந் தாங்கைணந்தாள் - ெசங்ைக
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 335 மலைரக் குவித்  வதனமலர்ந் தாண்ேமல்
      மலைரக் குவித் விட்டான் மாரன் - அலெர த்

 336 நல்லா ந் ற்றினார் நாண்மடமச் சம்பயிர்ப்பாம்
      எல்லாேமார் பக்கத் தி த்திைவத் ச் - ெசால்ல ற்றாள்

 337 வில் ேல வண்டன் வி ங்கைணயிற் றப்பி
      வில் லேன ெயன்றா  ெமய்தி வான்-ெசால் ேல

 338 கூெவன் ஞ் சின்ன ற்ேறான் கூ ெமய்ேய யில்லாேதான்
       காெவன்றால் வந்த க்கக் காத்தி ப்பான்-ேதவாீர்

 339 இவ்ேவ டைனவிட் ெடைனவ த்தி னாெலவர்க்கும்
      ஒவ்வா  நீதி ய்ைடயாேர-எவ் லகும்

 340 ேபாற்ற வரசுாிைம ண்ட ச ந்தரேர
       ஆற்  மயேலைன யா ெமனக்-ேகாற்ெறா தான்

 341 ேபசிய ேபா  ெப மான் றி ளத்தில்
      ேநசம்ைவத்தாற் ேபாலமற்ேறார் நீள் திக்-ேகாைசமிகு

 342 ாியம் ேபாி ெதானிப்ப ற்றான் ெபண்ைமதனிற்
      ேபாிளம்ெபண் ணானெவா  ேபாிளம்ெபண்-ேச ம்

 ேபாிளம்ெபண்.

 343 இ ட்டைற ட் பல்கணியி ெனய் நிலாக் கூ ம்
       இ ட்டைனேந நைர ெயய் ம்-தி க்குழளாள்

 344 ற் றி கும் ணர் ைலக்குப் ணிலதாற்
      கா றேவ சாய்ந்தைச ங் காட்சிெயன-நாண் தலா

 345 ற்றாப் ெப ம்ைப தற்ப வந் ேதா ம்விஞ்ைச
      கற்றாய்ந் தைமயாக் கவினைமத் ச்-ெசாற்ற

 346 ெதாிைவ வைரக்குந் திரட் ைவத் ப் பார்த் ச்
     சாிெயன்றாற் ேபா ந் தனத்தாள்-அாிய

 347 ப ைம யைனயாள் பான்ேசைவ யன்றிப்
      ைம விழிக்குப் ெபா ந்தாள்-ம கரங்கள்

 348 ஓலமி ம் ங்காவி ற்ெறவ் ெவா த வாய்ச்
      சாலெவதிர் கண் கண்  தான்மகிழ்ந்தாள்-ேகாலமிகு
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 349 மஞ்ைஞ யைனயமின்னாள் வாைழதைனக் கண் தி ப்
      ைபஞ்ஞீ  யாைனப் பாவினாள்-இஞ்ஞாலத்

 350 ற்றார்க் குதவி பலாக் கண் தி க்
      குற்றால நாதெனன்  கும்பிட்டாள்-சுற்றியதன்

 351 வல்ேவ  யாக வளர்ேவ க் கண் தி
      ெநல்ேவ  யீசைனேய ேநசித்தாள்-பல் ன்

 352 ம ல்ைல வாயாள் வளர் ல்ைல கண்
       தி ல்ைல வாயில்சிந் தித்தாள்-ஒ மாச்

 353 ெசறி ற் றிட ஞ் சிவைன ைலயாற்
      குறியிட் டவைனக் குறித்தாள்- றியா ம்
 
 354 நிம்பெமதிர் கண்டா ணிமல னிராச ங்கச்
      சம் ைவ ன் கண்டெதன்னத் தான்மகிழ்ந்தாள்-உம்பாிைச

 355 திந்தி ணி கண்டா ங்ேகாய் மாமைலயில்
      எந்ைததைனச் சிந்ைததனி ேலத்தினாள்-கந்தநிைற

 356 வில்வெமதிர் கண்டாள் விைசந் ெசாக்க நாயகிேசர்
      ெசால்வா  நாதெனனச் சூழ்ந்திைறஞ்சிப்-பல் யிர்க்கும்

 357 தன்ன யி னீழ ற வாற்குத் தான்ேமலாய்த்
      தன்ன யி னீழ ற ங்கடம்ைப- ன் றக்கண்

 358 டன்பிற் குைழந்தாங் க பணிந்  ைககூப்பி
      இன்ப ட ெனண் வா ளிக்கடம்பின்-நம்பரமர்

 359 கூடலாய் வந்தி ந்  ெகாண்டக்கா வ்விைடேய
      கூடலா ெமன்  குறித்தி ன்-நீ ம்

 360 கைலயா னிைடபிங் கைலயான் மைலய
      மைலயான் கயிைல மைலயான்-இலகியெவள்

 361 ேளற்றினா னின்பமன்பர்க் ேகற்றினா ெனன் யைர
      ஆற்றினான் காவிாிப்ேப ராற்றினான்-சாற் மைறக்

 362 காட் னான் ேபாற் ெநறி காட் னான் றன் ைரைய
      நாட் னான் ேசாழவள நாட் னான்-ஈட் ம்

 363 தியா தரத் தியா னிடத்தம்
      பதியான் கடம்ைபப் பதியான்-ச ர்ேவதன்
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 364 ஆரணியன் ெமய்யன  யாரணியன் மாவிரதம்
      தாரணியன் ெபான்னிதழித் தாரணியன்-ஓர்ைக

 365 உாியான் பணிேவார்க் குாியாெனண் ணாைரப்
      பாியானால் ேவதப் பாியான்-ம ெசங்ைக

 366 வாரணத்தன் ேகாட் ெவள்ைள வாரணத்தன் வாணிம
      வாரணத்தன் ேபாற் மயி ராவணத்தன் -பாரப்

 367 ப ேயர் ெபா ந் ம் ப ேய ெச ம் ங்
      ெகா ேய ண ங் ெகா யான்-ெந

 368 வழங்கும் வனத்  மன் யிர்க்குந் தானாய்
      ழங்குேமாங் கார ரசான் -எ ங்கதிேசர்

 369 சந்திர ஞ் சூாிய ந் தானவ ம் வானவ ம்
     இந்த்ராதி திக்குக் கிைறயவ ம்-ஐந் ெப ம்

 370 த ம் தப் ணர்ப் ம் கன்றச ர்
     ேவத ம் ேவத விதிவிலக்கும்-ேபாதனால்

 371 தாேன யைமத்த சராசர  ற்பவத்தில்
     ஆன நிைலெபயரா வாைணயான்-ேமான

 372 னிக்கணங்கள் சூழ்க ைண ர்த்திநால் ேவதத்
     தனிப்ெபா ெளல் லார்க்குந் தைலவன் -குனிப் ைடேயான்

 373 வந்தா ெனனேவ மணிச்சின்னந் தானிைசப்பத்
      தந்தா ாிைடயா ந் தான்ெசன் - ந்திப்

 374 பணிந்தா ெள ந்  பக மதன் ேபார்க்குத்
      ணிந்தா ள த் நின்  ெசால்வாள்-அணியா ம்

 375 ெமய்யா நிலத்தினிற்கா ேவாியம்  பாய்ச்சி
      ைதய றா ேத ளக மங்குாிப்பத்- ய்யதாம்

 376 காமப் பயிாிைலயாக் காட்சிக் கதிர்ேதான்ற
      ஏம ற ெநல்ேவ  யீசேர-ேசமித்

 377 ேமாக விைள  திரேவ ளாண்ைமெசய்தால்
      ேபாக மக்ேக ெபா ந் ேம-மாக ைணச்

 378 சுந்தரேர ெயன்னமற்றத் ேதாைகயர்பல் லாண் ைசப்ப
     அந்தரத்ேதார் பாதலத்ேதா ரம் விேயார்-ெசந்தமிேழார்
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 379 ேதேன கனிேய ெச ம்பாேக ெதள்ள ேத
      ஊேன ட  யிர்க்குயிேர-ேகாெனெயம்

 380 உள்ளேம ள்ளத்தி ள் ணர்ேவ ேபாின்ப
       ெவள்ளேம ெவள்ைள விைடப்பாகா-ெதள் தமிழ்ச்

 381 ெசால்ேல ெபா ேள திேச ாி நிதிேய
        எல்ேல யஞ்ஞான வி ளகற் ம்- வல்லாேன

 382 என்ெறன்  பன் ைறநின் ேறத்த வ ளிமதி
        ஒன்ெறான்  ெசஞ்சைடயா ேனார்கா ம்-குன்றாத

 383 சீ ைடயான் ெசல்வச் சிறப் ைடயான் ெறன்கடம்ைப
        ஊ ைடயான் ேபாந்தா லா.

 கடம்பர்ேகாயில் உலா ற் ப்ெபற்ற .
 --------

 வி த்தம்.

 வி ப்பி க்கு நினத யார் ெசய்பணிக்கிங் கிைட  விைளக்கும் பாவ
 இ ப்பி க்கு டர்தம தி ப் மன க்கிவிடற் கியல்பாய்ச் ெசங்ைக
 ெந ப்பி க்கப் படவரவத் த்தி மங் கி ப்பெதன்ன நிைனயா ெதன்ேனா
 தி ப்பி க்கு விைலேவற் பைட ைடய கடம்பவனத் ேதவர் ேதேவ.
 --------------

 குறிப் ைர.
 காப் :
 ெபான் - தி மகள், வஞ்சத்  இ ப்  அதம் ெசய்:
 அதம் -அழி , ைமந்  - வ .
 அைவயடக்கம்:
 விைளைவப் பின் எய் ம், சிறப் ைடேயார் மகிழ்வாெரனக் கூட் க.

 3. அ -அ பம், அ வம்- பா பம், ம வாய்-மணமாகி, மலாின் வ வாய்; 
   "வாசமலெரலாமானாய் நீேய" - தி நா.ேத.

 6.ெவள்ளிவைரயின்மிைச-ைகைல மைலயின்ேமல், ங்கமலத் ள் 
 இ ப்ேபான் - பிரமன்: எ வாய்.

 7. மின் ப தி- மின்னலான  சூாியைன.

 8. சி ட்  விரத்தி-பைடத்தற்ெறாழி ல் ெவ ப்ைப,

 9.என-என்  பிரமன் ேகட்க, அத்தன் -சிவெப மான், பித் -மயக்கத்ைத, 
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கமலத் ள்ளி ப்ேபான்(௬)என(௯)

 10. இனி அஞ்சல், சிந்தைன-கவைல

 12. அல்ைல-அல்லாயாதலால்; இன் ம் அல்ைல.

 13. உள்ளம்மடம்-மனத்தி ள்ள அறியாைம; உள்ள:ெபயெரச்ச மாம். பவம்-பிறப் . 
நந்த-ெகட. கதி- த்தி.

 15. குறி-தி வம்; ஸ்வ பம். என-என்  ைகைலயிற் சிவெப மான் கட்டைளயிட.

 17. சித்திைரயில்-சித்திைரமாதத்தில்; 51-ஆம் கண்ணிையப் பார்க்க.

 18. கண் -ெசய் . தண்டைல: இ  குழித்தண்டைலெயன ம் வழங்கும்; 
  "குழித்தண் டைலயாைனக் கூ " என்பர் ஐய கள்காடவர் ேகானநாயனார்.

 19. கடம்ைபெயன்ப  கடம்பர் ேகாவில், கடம்பந் ைற, கடம்பவன ெமன்பவற் ள் ஒ
ன்றன் ம உ; 120,363,383, கடம் -தலவி ட்சம்.

 20. அரக்கன் இ க்கண்-அரக்கன் ெசய்த ன்பத்ைத. க த் -ேகாபித் .

 21. மயிடற் காய்ந்தாள்--மகிஷாசுரமர்த்தினி; ர்க்ைக சத்தமாதர்--ஏ  கன்னிைககள்.

 22. சா -அ த் , வஞ்சம்-மாயச்ெசயைல.

 23. அவன்- ைகக்கண்ணரக்கன்.

 23-4. ேசாதித்திடாேத-ஆராயாமல். அவன் இவெனன் -அந்த அரக்கன் இந்த 
னிவெனன் . அடா ெசய-ெகால்ல; இ  மங்கலவழக்கு.பிரம பிரமஹத்தி.

 25. ெதாடர-ஏ கன்னியைரத்ெதாடர.என்தாெயன்ற  அம்பிைகைய.

 26. தன்ைனெயன்ற  சிவெப மாைன.

 27. ேவதசன்மாெவன் ம் ெபயைர ைடய ெபாிய அந்தனன்.

 27-8.அன் ைடைமயினால் ேகசவைன ஒப்பாய்; சிவதத் வ விேவகம் ௯ஆம் 
ெசய் ைளப் பார்க்க.

 29. கயற்கண்ைண ம் ன் ைலைய ம் உற்றவள்; அங்கயற்கணம்ைம 
ற்றா ைல: இத்தலத்  அம்பிைகயின் தி நாமம்.

 30. எந்ைதெயன்ப  ன்னிைலயின்கண் வந்த . என-என்  ேவத சன்மா 
ேவண் க்ெகாள்ள.

 31. எளியவன் ஆதி.
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 31-2. யாச்சுகத் -ேபாின்பத்தில்.

 32-3. அசுரச் ேசாமகன்-ேசாமகாசுரன். ரகதம்-குதிைர. அங்கு-அப்பாதலத்தில்,

 33-4. தாேமாதரன்-தி மால். ைசவாத்திரம்-பாசுபதாத்திரம். அவன்-தி மால்.

 35. மச்ச உ வாய-மீனவ வமாகி. உததி-கடல். ஞ்ச-இறக்க. வச்சு-
ேவதங்கைள ைவத்

 36. மைறவாயி ந்த-கண் க்குப் லப்படாமல் இ ந்த.

 37. பந்தம் உற-பாசம் உ த னாேல.

 38. வல்லார்க்கும்-வல்லைம இல்லாதவர்க க்கும். றவல்லார்க்கும்- றத்த ல் 
வன்ைமைய உைடயவர்க்கும்; ற: தனிைலத்ெதாழிற்ெபயர். வல்லார்:'வல்லார் 
திைறெகாள்வர், வல்லார்திைறெகா ப்பர்' (இ.ெகா.உைர, உதாரணம்.) 
இல்லார்க்கும்-வ ைமைய ைடயவர்கட்கும்.

 39. ப க்குச் ெசன்ேறான். எ க்கும்: உம்ைம இழி சிறப் . அரசு-அரசாட்சிைய. 
இக்கண்ணியிற்குறிப்பிட்ட  மகாப  சக்கரவர்த்தியின் வரலா ; "ெவண்ெண 

ண்ண ெவண்  வந் , நந்தா விளக்ைக ந்  ெபயர்த்த, தா ல் ெல க்கு 
ல காள, ெநாய்தினி லளித்த ைகவளம் ேபாற்றி" ேகாயினான்மணிமாைல, ௪0.

 39-40. ேதால் உைட-ேதால் ஆைட. பைட-ேசைன, ஆ தம்.

 40-41. விைடேய வான். அனத்தன்-பிரம ம். வான நத்தன்-ெப ைம ெபா ந்திய
 சங்ைக ைடய தி மா ம். சாமகானன் அத்தன்.

 41-2. மீனவிழிப்பாணி-கங்ைக; பாணி-நீர். ெசன்னிையப் பாணியிற் ெகாண்ட-
பரேமட் ; ெசன்னி-பிரமகபாலம்; பாணி-ைக.

 43. கனகவில் -ேம மைலைய வில்லாக உைடயார். வல் -பார்வதி. இடம் பாகன். ந
க இல் ல்-மைலயாகிய ட் ல்; அக இல் ெலன் ெகாண்  அன்பர்கள  
இதயமாகிய ட்  ெலன ம் ெபா ந் ம். ேயாகு அனகன்; ேயாகு-ேயாகம்.

 44. நாவில் இரதன்-நாக்கிற் சுைவயாயி ப்பான். ேவதத்  அந்தியான் - ேவதத்தால்
ெசய்யப்படாதவன். சாீரத்  உரகத்தான்; உரகம்-பாம் .

 45.பதாதியான்-பதத்ைத ைடய தல்வன். நம்பலைர-பைகவைர. ெபான்நதி-காவிாி
யா .

 44-5.இவற்றில் இரத த ய நால்வைகப் பைட ைடயாெனன் ம் ெபயர்கள் 
ேதான் கின்றன.
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 46.மந்த்ாி-மந்திரத்ைத ைடயவன்.

 47. ததளகர்த்தன்- தப்பைடக்குத்தைலவன்.

 48. வர்ஆய- ம் ர்த்திகளாகிய. சத்தன்-உண்ைமப்ெபா ளாக உள்ளவன். 
க மத் -தத்தம் ெதாழில்களில்.

 49. கால் கர் அணிகன்-காற்ைற உண் ம் பாம்பாகிய ஆபரணத்ைத ைடயவன்;அண
◌ிகம்-ஆபரணம்; அணிதிாிந்  அணிகமாயிற்ெறன்பர்; (சீவக. 2811,ந.) பாட ல்-இச
ை◌க◌்கு. ஏகல் பித்ேதான்- தாகப்ேபாதைல ைடய பித்தன்; "பாதஞ் சிவக்கப் 
பசுந்தமிழ் ேவண் ப் பரைவதன்பாற், தன் ெசன்றெதன் னா ர்த் தியாகர்" 
(தி வா ர்க்ேகாைவ.) மானசம்-மானஸம். மனத்தி ள்ள ய்ைமயாகியசிறப்ேப 
தனக்குப் ெபாிய ஆசனமாகஉைடயவன்.

 49-50. தீன பிரவிர்த்தகன்-ஏைழகைள நடத் பவன். பண்ைண-இைசைய. 
பங்ெகன்ற  உைமைய. ஆளி- ஆள்பவன்.

 46-50. இப்பகுதியில், அரசன்,மந்திாி, தளகர்த்தன், தானாபதி (ஸ்தானாபதி), 
ராயசத்தன், க மாதிகாாி, கரணிகன், கற்பித்ேதான்(ஆசிாியன்), மகாசனன், 
பிரமர்த்தகன், வர்த்தகன் என் ம் ெபயர்கள் ேதான் கின்றன.

 51. கஞ்சன்-பிரமன்;கஞ்சம்-தாமைர. ேமடதி- சித்திைரமாதம். தி நாள் ேம த ம்.

 52. காப் -ரைக்ஷ. சாேராகனம்-ெகா ேயற்றம்.

 54. உவந்  வந்த ளி.

 55 ெபான்னைனயார்-உ த்திர கணிைகயர்.

 58. கங்ைகக்குேமலாக என்ற  சிவெப மான் தி யிற் கங்ைக இ த்தைல 
நிைனந் . மங்குல்-ேமகம்.

 59. சுத்தக்க ப்  - க்க ப் ;என்ற  யாைனத்ேதாைல; கி ணாசின  மாம். 
நீலப் ள்ளி ெயன்ற  த்ேதாைல. வத்திரம்- கம், ஆைட. இரண் ம் தைலேயா  
கூ யி த்தலால் 'வத்திரங்ெகாள் வத்திரம்' என்றார். வர்ச்சித் -நீக்கி; "ெபால்லா 
விைனவர்ச்சி ெயன்றர்ச்சி ேயெனா  ெவ த்ேத" (பழனி இரட்ைடமணிமாைல,௨0) 
ெமய்த்த-ெமய்யாகிய திக்கு ஆம்-திைசகளாகிய.

 60.மின்னார் இைடப்பட்ட- த காவனத்  மகளிர்களிைடயிேலபட்டன; என்ற  
அவர்க ம் திகம்பரராக ஆனைமையப் லப்ப த் கின்ற ; திகம்பரரா ந்தம்ைமச் 
ேசர்ந்தைடந்த யா ம், திகம்பரேரயாகிச் சிறந்ேதாம்" தி விைட. உலா.

 59-60, எட் த் திக்காம் ஆைட-எட் த் திைசயாகிய ஆைட.

 61. அ கள்-சிவெப மா ைடய, தி-தி நீ .
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 64. ந்திாிெபாறித்த - த்திைரயிட்டைத,

 65. இ ேவார்-கம்பளர், அசுவதரர்; ம்  நாரத ெரன்பா  ளர்; "ேதா வார் 
காதன்ேற ேதான்றாத் ைணையயர், பா வா ேராாி வர்க் கிட்ட பைட ேட" 
(தி ப்பாதிாிப் ர்க்கலம்பகம், ௧௬.); "காதி ரண் ேபர் கண்ேடா ாிரண் ேபர், 
ஏதிலராய்க் காணா ாிரண் ேபர்-ேபைத ைல, உண்ணா ாிரண் ேப ேராங்கு  

ர க்குப், ெபண்ணான ேபாிரண்  ேபர்" (தில்ைலக்கலம்பகம்,8), "காதி வாிைச 
காத்தி ந்  ேகட்பனேபாற், ேகாதி லரவக் குைழசாத்தி" ேதைவ லா, ௬௯.

 66. மாைல யத்திற்கு அைட.

 69. உப தம்- ல்.

 70. பட் ைக-அைரப்பட் ைக; இதைன அாியாேயாகெமன்பர் இளங்ேகாவ கள்; 
சிலப். ௧௪:௧௭0. அ ணம்-சிவப் , கட் இைச ம்-கட் தல் ெபா ந் ம்.

 71. சிலம் ம் சிலம் ம்-ஒ க்கின்ற சிலம் கைள ம்.

 72. கவ்ைவ- ழக்கம்.

 73. வர் ைற-ேதவாரம்; " வர் பாடல்" ௧0௯.

 76.அண்டம்-ஆகாயத்ைத.

 80. பஞ்சவண்ணப் பாவாைட-ஒ  வி ; "பஞ்ச வண்ணத் ப்படாைக டங்க" 
(ெப ங்கைத); "பகற்பந்தம் பஞ்சவன்னப் பாவாைட என் ம், விகற்பந்தஞ் 
சின்னெமன்ன ேம ம்" - சிவந்ெத ந்த பல்லவராய லா.

 81.ைபத்த- விாிந்த. அன்னங்கள் ெமாய்த் .

 82.கங்ைக கும் வழி கானா-தி யி ள்ள கங்ைகயினிடத்ேத ெசல் தற்குாிய 
வழிையக் கானாதவனாகி, இரட்ட-மாறி அைசப்ப.

 81-2.ெவண்சாமைரக்கு அன்னங்கள் உவைம.

 84.தி வாவ ைரயில் எம்பிரான் அன்பர்-தி வாவ ைரயாதீன மடத்தி ள்ள 
அ யார். சிவெப மான் எ ந்த ளியி த்தற்குாிய இடமாக இ த்தல் பற்றி ‘அன்பர் 
இதயம்' உவைம கூறப்பட்ட .

 87. கபாய்- கவசம்; "களி த க பாய்மிைசப் ேபார்த்தவள்" (மீனாட்சியம்ைமபிள்ைளத்
தமிழ், காப் ப்.10); "கம்பக் கரடக் களிற்றின் கபாயணிந்த, அம்ெபாற் யத்தார்" - 
சிதம்பரச்ெசய் ட்ேகாைவ,௨௫.

 88. பதாைக-ெப ங்ெகா .
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 89. வில்-ஒளி.

 90. ஐையந் வம்-இ பத்ைதந்  ர்த்தம்.

 91. ம தைல-ஆட் த்தைலயாகிய ேவ  தைல. உக்கிரன் - ரபத்திரக் கட ள்.

 92. பாலநயனம்-ெநற்றிக்கண்ைண ைடய. அதி ம்-ந ங்கும்.

 93. கல் ைணயா-கல்ைலத் ைணயாகக்ெகாண் . ெசாற் ைணயினால்- 
'ெசாற் ைண ேவதியன்' என் ம் பதிகத்தால். சூழ்-சூழ்ச்சி.

 94. வாக்கிைற-தி நா க்கரசுநாயனார்.

 95. பரசமயேகாளாி-தி ஞானசம்பந்த ர்த்தினாயனார். - கின்ற. 
ஒ த்தி- பத்திரகாளியின்.

 96. நடத்தின் மகிழ்ேவாெனன்ற  இைறவன் தி வாலங்காட் ல் ஊர்த் வ-
தாண்டவம் ெசய்த ெசய்திையக் குறிக்கின்ற

 97. நயனத் ற்ெற க்க: "அ த யைடந்தவன்பன்" (தி விைள. கட ள்) என்பர் 
பரஞ்ேசாதியார். "ேபரானந்த ற்றவர்க்ேக கண்ணீர்கம் பைல ண்டாகும்" 
(தா மானவர்பாடல்) என்ப  இங்ேக க தற்குாிய . ஊற் ெற ப்ப: "கண்கள், 
ெதா மணற் ேகணியிற் சுரந் நீர்பாய " -நால்வர்நான்.௪.

 98. ஆட்ெகாண்டவர்-தி வாத ர கள். அவர் ேகாைவ ைரத்த , "காத த் , 
நா  காாிைகைய நல்கிேனான் வாசக ம்" (தி வா லா௭௩-௪) என்பதனா ம், 
"ேகா க்குக், ேகாைவ ெசான்னா ண் ெநஞ்ேசகுற்றால ெவன் மரப், 
பாைவெசான்னா ஞ்ெசா ேம பாட் " (தி க்குற்றாலச் சிேலைட. அைவ) 
என்பதனா ம் விளங்கும்.

 100. ஏர்-எ ச்சி; அழகுமாம்.

 103. அந்தம் - .

 102-3. ேபாதநிைறேபானம்: "ேமான ெமன்ப  ஞான வரம் " ெகான்ைறேவந்தன்.

 104. ஏல-ெபா ந்த; ௧௭௭.

 106. ஒ மிக்க - ஒ ங்ேக; 191. வி -காளம் த யன.

 107. தத்தளாங்கு: தாளக்கட் ; "மத்தளந் தத்த மழைல ெயா த ம்பத், தத்தளந் தத்தந் 
தளங்கெவன" (சிவந்ெத ந்த பல்லவராய லா) பரதம்- பரத ற் கூறிய விதி; 
ஆகுெபயர்.

 108. சுரமண்டலம்-ஒ வைக இைசக்க வி.
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 109. வர்பாடல்-ேதவாரங்கள்.

 110. பழந்ேதர் - மி.

 111. கீட் ைச=கீழ்த்திைச;"கீட் ைசக்காியசாத்த ம்" தி விைன, 
தி நகரங்கண்ட, 43

 112-9. இக்கண்ணிகளில் தலங்களின் ெபயர்கைள அழகுபட அைமத்தி த்தல் அறிந்  
இன் றற்பால .

 112. கூடல்-ம ைர, மணத்தல், ஆட்ைட-நடனத்ைத; ஆெடன் ம் மி கத்ைத. 
ர்-சிதம்பரம்; "நாட் க்கு ளாட் க்கு நா கா ைலயநின், ஆட் க் கிரண் கா 

லானா ம்-நாட்ட ள்ள, சீர்ேம  தில்ைலச் சிவேனயிவ் வாட்ைட விட் ப், 
ேபாேமாெசால் லாயப் " (காளேமகத்தின்வாக்கு); "அம்  ெரன்  
மணிெகாள் சிதம்பரத்ேத, ெவம் ெயான் ெறந்நா  ேம ங்கா ணம்மாைன, 
ெவம் ெயான் ெறந்நா  ேம ேம யாமாயின் அம்பலத்ைதத் தான்விட் டகலாேதா வம
◌்மாைன, ஆட்ைடவிட்  ேவங்ைக யா ேமா வம்மாைன" (தனிப்பாடல்); 
"ஆட்ைடப் காக்கு மம்பல ம் " விற வி , ௧௩௧.

 113. மதம்-சமயம்; யாைனயின்மதெமன்ப  ேவ ெபா ள், தந்திவனம் - 
தி வாைனக்கா, மண்- லகம்; ற்றிடத்தான்_தி வா ர் வன்மீகநாதர்.

 114. ஆவணம்-அ ைமேயாைன, கைட தி, வணம்-தி ப் வணெமன் ந் தலம், 
வாசம்-வசித்தல், வாசைன.

 115 ேதாணி ரம்-சீகாழி.

 116. அ  கு தம். ம ங்கு-பக்கம், இைட, காஞ்சி - ஒ நகரம், ஒ வைக, ேமகைல, 
ப்பத்திரண்  த மங்க ம் அம்பிைகயாற் காஞ்சியில் வளர்க்கப் பட்டனெவன்ப  இ

ங்ேக அறிதற்குாிய .

 117. திக்ைக- தித்தல், ம்பிக்ைக, வாரணவாசி-காசி.

 118. பாணித் -தி ந்த அைமத் ; இஃ  ஆலயபாிபாைஷ; 252 பணிப்ைப-
ஆபரணப்ைப, பாம்பின்படம்.

 119. ேதங்கு ஓய்  இல். ஈங்ேகாய்மைல: இஃ  ஈக்களாற் சிக்கப் ெபற்ற தலம்.

 122. வசந்தன்-மன்மதன். அவன் தி த்ேதர்-ெதன்றல்.

 122-3, ெபான்னிப் தலம்-ேசாழநா .

 125. ெப ம் ஆைனப்ேபார்ைவ. ஒ மாைன-உமாேதவியாைர.

 126. ஆகத்  ைவத்தவைன; ஆகம்- பாதி டம்பில், அந்தகைன - யமைன. 
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அங்கணம்ேபால் ஆக - ேச ேபால ஆகும்ப , ைவத்தவைன- மிதித்தவைன,

 127. ஏகத்ெதா வைன: "யாைன மா ேமகத்ெதா வன்" (தி க்ேகாைவயார், 71) 
ஒ  அைனயான்றன்ைன - நீக்கிய தாைய ைடயவைன; தாயில்லாதைவ
 ெயன்றப .

 128. உற்பலம் அ ச்சித்தற்குாிய எட் மலர்க ள் ஒன் .

 130. அறியா என்ற ெபயெரச்சங்கள், ேதவர் என்பைதக்ெகாண்  ந்தன.

 131. தவப்ேப  - தவத்தாலைட ம் பயன், அ ள்ெகாண்  உதவ, ேப  -ெப தல்

 132. என்ப  - என்  மகளிர் கூறப்ப தல்.

 134. சந்திரைன ம் ெதன்றைல ம் பாம்  உண் ம்; "ெதன்காற்  மிந் ஞ் சமேன 
கண்டீர், ரமா லலங்கா ரர்க்கு விடவரா விடவ ராேதா" (அழகர் கலம்பகம்,73) 
குஞ்சரமாம்-மன்மத க்கு யாைனயாகிய.

 135. மன்மதன்கைணகைள அ ம்பாகக்கூ தல் மர ; "சு ப் நாண் க ப் வி ல க்
கைண வ" (மணிேமகைல, 18:105); "க ம் ஞ் சு ம்  ம ம் ம் ெபா ம்பைடக் 
காமர்வில்ேவள்" (சிதம்பரச்ெசய். ௭௪) இ க்கு சந்திரனாகிய கண் ம், 
அ ம் க க்குச் சூாியனாகிய கண் ம், மன்மத க்கு அக்கினியாகிய 
ெநற்றிக்கண் ம் பைக என்  ெகாள்க, ங்கவர்க்கா-ேதவர்க க்காக.

 136. ன் தாக்க.

 136-7 பின் பார்த்தீர், பயந்தைலக்ெகாண்டீர்; பயம்-நீர், அச்சம்; சிேலைட.

 138. மால்-மயக்கம், ஈ  அறியாேனா.

 139. 'ஓராைடகட்டச்ெசய்த ' என்ற  அர்த்தநாாீசுவர ர்த்தத்ைத நிைனந் .

 140. தாைன-ஆைட, ேசைனெயன்ற  ெபண்கைள.

 141. கும்  இட் - கூட்டமாகி; கும்ெபன்ப  கு ம்  என்பதன் சிைத  ேபா ம். நம்பக
ை◌ைய என்ற  சிவெப மாைன. இங்ஙனம் நிைனந்தவன் மன்மதன். ெதம் -
வன்ைம; வழக்கு. வம் -பழிெமாழி.

 142. ைம அலர் என் -குற்ற ள்ள க்கெளன நினந் ; பாணமாக நிைனேயாம் 
என்றப . ஐ அலாக்கு-ஐந்  மலர்ப்பாணங்க க்கு.

 144. குணம்-தன்ைம, நாணியாகிய வண் ; ைநடதம், அன்னத்ைதக் கண் ற்ற. 12. 
ெசாற்குணங்களாவன: இனிைம ெமய்ம்ைம த யன; குறள். ௧௯௪. பாிேமல்.

 145. உைழ-மான். கடம் : இத்தல-வி ட்சம். மட் -ேதன். மைழ ஆர்ப் - ேமகத்தின் 
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ழக்கத்ைத. இைழ-ஆபரணத்தில்.

 147. கைல-ஆைட, ஆண்மான். பாற்ப நீர்-பாேலா  ேசர்ந்தநீர், பகுதிப் 
பட்டதன்ைம. பின்னஞ்ெசய-ேவ பிாித்தறிய.

 149. சிவபிரான் கண்டத்தில் உள்ள விடம் ெகால் ந்தன்ைம உைடய தன்றாத ன் 
அஃ  இவள்கண் க்கு உவைம கூறப்பட்ட .

 150. ெசல்-ேமகம். வில்-ஒளி. இந்த்ரவிமானம்-இந்திரனாலைமக்கப்பட்ட ேசாமசுந்தரக்
கட ள  விமானம்.

 151. சித்தர்-எல்லாம்வல்லசித்தர். த் வடம்- த் மாைலைய; தி விைள. 21:23

 152. பாணிக்குள்-நீ க்குள். அக்கைணெயன்ற  தாமைரய ம்பாகிய கைணைய.

 153. நாாி-உமாேதவியார்.

 157. இைறவன் அணிந்த பிைறக்குக் களங்கம் இல்ைல.

 158. ைவ-நாகணவாய்ப் ள்.

 160. வட் ல்-ஒ வைகப்பாத்திரம்; "ெபான்வட் ல் பி த் டேன கப்ெப வ 
னாேவேன"; (ெப மாள்தி ெமாழி); "கைறய ச் சுவெட ங் கனக வட் ல்கள்" - 
காஞ்சிப். தி நாகப். ௧௪.

 162. நாதிக்க- ழங்க; "மணி ரசம், நாதிக்கும் பாண் வள நாட் னான்" - விற வி . 
38.

 165. குதைல-ெமாழி பாலன்-அம்பிைகையப் பாகத்தில் உைடயவன்; குதைலெமாழி-
அம்பிைக; பால்-பாகம்; குதைலைய ெமாழிகின்ற சி வெனன்ப  ேவ  ெபா ள்.

 166. ேகாடரம்-மரக்கிைள.

 167. ைம-ேமகத்ைத. க ாி ைகேயந் பாலெனபதன் வரலாற்ைறத் தி விைளயாடல் 
வி த்தகுமாரபாலரானபடத்தா ணர்க. காபாலன்- கபாலெமன் ம் கூத் ைடயவன்; 
"காபால மா ங்கால்" (க -கட ள்) அ யான் - தி வள் வர்.

 168.திங்கட்சுைத-சந்திரனிடத் ள்ள அ தம். ப்பால்-தி க்குறள்; 
வைகப்பாெலன்ப  ேவ ெபா ள்; " ப்பா ம், மிஞ்சப் கட்ட மிைகவளர்ந்தாய்" 

(தமிழ்வி ),25.) சங்கம்-தமிழ்ச்சங்கம்,சங்கு; "அல்லம ேதவன் சாிதத் தீம்பால், 
ண்ணியர்தஞ் ெசவிவாயிற் றமிழ்ச்சங்கத் தான் கந்  கட் னானால்" (பிர . 
திகதி,௧௧.) தமிழ்ப்பாலன்-தமிழின் பகுதிகைள உைடயவன். அங்கசன்-மன்மதன்.

 169. நயனப்பாலன் -கண்ைண ெநற்றியிேல உைடயவன்;பாலம்-ெநற்றி
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 170. எய் ேமா-வ வாேனா.

 167-70. இப்பகுதிேயா , "யாவன் பாலனிவன் க ெலன்ேறன், ேமவன் பாநைக 
ேம றப் ாிந் , ன்னிவன் ெப மைற ெமாழிக்கப் பாலன், மன்னிவன் பராைரயின் 
வளர்கப் பாலன், ர்த்தி தலா ெமாழி ப்ப் பாலன், சீர்த்திெகாணீற்ெறா  திகழ்கட் 
பாலன், அ வைகச்சமயத் த வைகப்பாலன், ம வைக சு தி மணத்தக பாலன், 
ஆறா றாய ைவக்கப் பாலன், மாறாதியற்றி வயக்குகா பாலன் வளர்த  ெதய்வ 
ம ச்சா பாலன், தளர்வ  ெகௗாி தனக் க ம் பாலன், தைழத  மிந்நாட் ைசவபாி 
பாலன், பிைழத  தன்ைமயில் ெப ந்தவப்பாலன்" (*அம்பலவாணேதசிககர்கலம்பகம்,
51.) என்ப  ஒப்  ேநாக்கற்குாிய . *இந் ல் மகாவித் வான் மீனாட்சிசுந்தரம்
பிள்ைளயவர்கள் இயற்றிய .

 173. வித்  அங்குாித் -விைத ைளத் .

 175.ைகம்மான் ம ண்  பார்க்கும் என-இையக்க.

 176. ாித் -நிைறத் .

 177.ஏல-ெபா ந்த.கன்னிைக-அ ம் .

 178.ெபாற்பள் இங்கு வா ம் என்  அவர்கைள அைழக்க.

 179.என் அன்ைன.

 180.கந்தரம்-க த் .

 180-181. உடற்பாதி-உைமயின் தி வத்ைத. பாதி-சிவெப மா ைடய 
தி வம்.

 182. ேகாேமதகம் ேதனின் நிற ள்ள ; "ேகாேமதகத்ைத, ம வயி ாியத்தின் மீ  
ய ம த் ளிேம வியெதன்பர்" - தி வால.௨௫:௨௧

 183. ேவணி-சைட. பாணி-ைக.

 184.பாகு-ேதன்பாகு. ஏகாம்பரம்-காஞ்சியி ள்ள தி ேவகம்ப ெமன் ம் தலம்.

 185. மைல- தி வண்ணாமைல.

 186. வள்ளிதழி-ெப ம்ைப. திாி- ன்

 187. நான்மாடக்கூடல்-ம ைர; நான்குமாடங்கள்கூ ய இடம் என்ப  இதன் 
ெபா ள்; நான்குமாடங்களாவன கன்னி, காியமால், காளி, ஆலவா ெயன்பன; 
இவற்ைறப்பற்றிய வரலா  ம ைரக்காஞ்சி, ௪௨௯-ம  உைரயின் அ குறிப்பால் 
உணரலாகும்.
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 188.கிஞ்சுகப் - ள் ங்ைகப் .பஞ்சநதி-தி ைவயா . நஞ்ச விழி-தாைம 
ேபான்ற கண்ைண ைடய ெப ம்ைப.

 189. ெமய்த்தலம் பட்ட மங்ைக; இ  பட்ட மங்கலெமன இக்காலத்  வழங்கும்; "பட்ட 
மங்ைகயிற் பாங்க* வி ந்தங்,அட்டமா* சித்தி ய ளிய வ ம்" தி வாசகம்,கீர்த்தித், 
62-3.

 191 ஒ மித் -ஒ ங்ேக; "காத வர் க த்ெதா மித்-தாதர , பட்டேதயின்பம்" - 
ஒளைவ பாடல்.

 192-3.ேநாக்கு-கண்கள். சுப் -இைட. ஆக்கமகள்-தி மகள். மா -ெப ம்ைப. 
ெகாண் -ேமற்கூறிய அம்மாைனகைளக்ெகாண் .

 194.அைம ம்-ேபா ம். அைமயம்-சமயம்.

 195. மலர்க்கைண-மலர்ேபான்ற கண்ைண.

 195-6 திாிவிக்ரம க்கு-தி மா க்கு.ப்ரைப-ஒளி. சக்கரம்-சக்கரா தத்ைத.

 197.குக்குடம்-ேகாழி. அரைச- கக்கட ைள. ெசால் திக்ைகயைன-விநாயகைர.

 198.விச்ைச-சிற்பவித்ைத.

 199.ஆயம்-கூட்டம்.

 200. ேகால்-அம் , அள ேகால். அளப் -அளத்தைல. பால்-பக்கத் ள்ள.

 202. அைனமார் (200) எண்ணியேபாதில். என-என்  ெப ம்ைப ேகட்க.

 203 சூ -சூலத்ைத ைடய உைம, கர்ப்பம் உைடயவள். பச்சுடம் - பச்ைச உடம் , 
ஈன்றணிைமத்தாகிய உடம் , பா க்கும்-அ ள்ெசய்வார். ேசல்விழிப்ெபண்-அங்கயற்
கணம்ைம.

 203-4. இத்தலத்தில் ேவதசன்மா க்காகச் சிவெப மான் மணக்ேகாலம் காட் ய
வரலா  இங்ேக அறிதற்குாிய ; கண்ணி, 27-31, மாைல-மயக்கத்ைத. பசப் -பச்ைச 
நிறம், ஏமாற் தல்(பாசாங்கு); "இயல்பசப் ம்" சாேபந்திர குறவஞ்சி, 30.

 205. மாைனக்காட் , மாைனப்பி த்தல் ேவடர்கள் வழக்கம் மான்- உமாேதவியார், 
கானம்-சங்கீதம், கா ; சிேலைட, காட் மாைனக் காட்  ட் மாைனக் ெகாள்ள
வந்தீெரன்ப  இதி ள்ள நயம்.

 206. நன்  ஆச்ச ; ஆச்சு -ஆயிற் ; நடத்ைத-நைட, நடனத்ைத, விடம்-விட
ஷர்கள், விஷத்ைத ைடய ஆதிேஷட அவதாரமாகிய பதஞ் ச னிவர். ல்லர்-

ன்ைனக்குண்ம் உைடயவர், க்காைல ைடய வியாக்கிர பாதர்; ல்= , நன் -
மிகுதி.
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 208. குயில்-ெப ம்ைப.

 209. பதிகள்-கணவர்கள்.

 208-10 மனம்-மார் ;அதி ள்ளவள் தி மங்ைக. வாக்கு- இங்ேக நாக்கு; அதிேல 
உள்ளவள் கைலமங்ைக. காயம்-உடம் ;அதிேல உள்ளவல் மைலமங்ைக; நிரனிைற.

 211. "காைல ய ம்பிப் பாெலல்லாம் ேபாதாகி, மாைல மல மிந் ேநாய்" என் ம் 
தி க்குறைள இக்கண்ணி குறித் ச் சுைவத ம்ப நிற்கின்ற .

 212. மா -காதல்; சீவக.௩௫௬.

 213. பல் நாகம்- பலபாம் கைள.

 214. நின்  நின்  பார்த் -மிக ஆேலாசித் .

 215. க்கைண ம் ெவல்ல- ன் கண்கைள ம்ெவல்ல. நன்ைகயி ள்ள நீலமலர்ப்
பாணம் ஒன் ; இவள்கண்ணாகிய நீலமலர்ப்பாணம் இரண் .  நீலம்:"மாேத 

நீலங், ெகால் ம்" இரத்தினச் சு க்கம்,௧௧

 216. மந்திரர்-மந்திாிகள்.

 218. சீர்த்தியாகிய நீைர அபிேஷகம்ெசய் ;சீர்த்தி ெவள்ைள நிற ைடய ; அதனால் 
அ  ெவண்ைமநிற ைடய அபிேஷகத்தீர்த்தமாகக் கூறப்பட்ட .

 217-8 அபிேடகத்தா ம் மந்த்ரத்தா ம் ர்த்திகர ண்டாகுெமன் பர்; காஞ்சிப்
ராணம், நகேரற் ப்படலம் ௧௬௨-௭0 ஆம்பாடல்கைளப் பார்க்க.

 219. நல்லார்-ெபண்கள், சான்ேறார். கட் -கட் தல்.

 220 ப ைம-தி மகள். விம்பம்-ெகாவ்ைவக்கனி.

 221அன்னம்-மங்ைக; எ வாய். பாலன்னம்-பாற்ேசாற் த்திரைள.

 222.ெசங்கு தம் விண்டாள்-வாையத்திறந்  பா னாள்.

 223. ன்  அனம் ன் -ெந ங்கிய ன்  அன்னப்பறைவகள்.

 225. அ மாைன-அந்தக் காளிைய; அ:உலகறிசுட் . ஆ ெவன்ற- ஊர்த் வ 
தாண்டவம் ெசய்  ெவற்றிெகாண்ட. அம்மாைன-சிவெப மாைன. தி காளத்தி-
நாத லா, ௩௪௯; தி ப் வணநாத லா,௨௬௫.

 226.ேசாம திவாகர ேலாசனம்-சந்திரைன ம் சூாியைன ம் கண்ணாக உைடய.

 227.மா த பாவக மாதவ சாயகம்-காற் ,ெந ப் ,தி மால் என் ம் வரலாகிய 
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அம் ைடய;"வல்வாெயாி காற்றீர்க்காி ேகால்வாசுகி நாண்கல்., வில்லாெலயி 
ெலய்தான்" (தி ஞா.ேத.) ேம சராசனம்-ேம வாகிய வில்ைல ைடய. சேரா கம்-
தாமைரமலர்.

 229. அ மைன நின் .

 229-30. ெசன்மக்க வி ைய-பிறப்பில்லாதவைர.உ வி -மன்மதன்; இ  தன்ைமக்
கண் வந்த . ம மத் -மார்பில்; ெநஞ்சில்.

 231. ஒ ேசால்-ஓரம் ;என்ற  தாமைரய ம்ைப; அ ேவ ெநஞ்சி ெலய்யப்ப வ ;
"ெநஞ்சிலரவிந்தம்" இரத்தினச் சு க்கம்,37. 232. வம் - பழிெமாழி. கும்ப னி-
அகத்தியர்.

 233. குன் -ெபாதியில்மைல.குழவியிளங்கால்-ெதன்றற் காற் ; "சி காற் 
குழந்தாய்ேகள்" (பத்மகிாிநாதர் ெதன்றல்வி , 112.) கால்-காற் , பாதம்.

 234.காளகண்டம்-குயில்;விஷம்ெபா ந்திய க த்ெதன்ப  ேவ  ெபா ள். ஆைசக்கு-
திக்குக்களில்.

 235.அம் சுகம் அன்னீர்; சுகம்-கிளி. அஞ்சு உகேமா-ஐந்  கங் கேளா;" இற்ைற நீ *
ெவான், றஞ்சுகந்தத்ைத விைளக்கும்"தி ேவங்கடத் தந்தாதி,12.

 237-9. சிவெப மா க்கும் அம்பிைகக்கும் மங்ைகக்கும் சிேலைட. பசப் -பச்ைச 
நிறம், பசைல. வன்னி அத்தம் மன்ன ேபா றலால்- ெந ப்  ைகயின்கண் இ
அ வ தலால், கிளிைகயின்கண் தங்கியி ப்ப வ த னால்; அத்தமனப்ேபா  
வன்னி உறலால்; வன்னி-ெந ப்பாக. மீனக் ெகா யன்-மன்மதன்.பாண் யன். 
விைரவில்-சீக்கிரத்தில். மணம்ெபா ந்திய வாகிய வில்ைல. பயந்ததால்- 
அஞ்சினைமயால், ெபற்றதால்.

 239. இைமயவைரயளித்த: சிேலைட. எந்ைத என் ம் உம்ைம ம் அைன என் ம் 
உமாேதவிைய ம் என ைறேய கூட் க.

 240. ஒ பால்-ஒ பக்கம். என-என்  ேதாழியர் ெசால்ல. பாகத்தவ க்கு - உைமக்கு. 
அைமக்கும்-அடங்கும்; ெபயெரச்சம்.

 240-241 அபயகரமான  ேபா ெமன்  அடக்குதைலக் காட் னாற் ேபான்ற க த் , 
கூ ங் கதிெயா காற் கும்பிட்டான் ேபா ெமன நா  மபிநயத்ைத நண்ணிற்றால் - 
ஓ யகட் காதனார் காணெவா  கால்நாட்  ைகயைமத்  நாதனார் ெசய் ம் நடம் 
(சிதம்பர ம்மணிக்ேகாைவ ௨௯) என்பதில் அபயக்ைக ேபா ம் என் ம் 
குறிப்ைப காட் வதாகக் கூறப்பட் த்தல் காண்க

 241 - ஐந்  - பஞ்சகி த்தியத்திற்குாிய ர்த்திகளின் உ வங்கள் உபயன் - 
அ  உைடயவர்

 242 - னிேவார் - எ வாய்

53



 243 - சங்ைகத்  - சந்ேதக ைடய , அவேம தவஞ்ெசய்ெதாம், அவேம- ணாக, மங்
ைகக்கு-ேமாகினிக்கு

 245 - கானராண் - காட்டரண், குழ க்குக் காட்ைட உவைம கூ தல் மர . "குழற் 
காேடந்  மிளவஞ்சி க் ெகா ேய (மீனாட்சி பிள்ைளதமிழ் வ ைக.9) "ஐம்பாற் 
கா ஞ்சுமக்கும் க ம்ேப சகலகலா வல்  மாைல ௨) ம் - ஒக்கும்

 246 - த்தி ெசால் வான், கல் - மைல கல்லான் . .கற்றறிந்தான், ெசான் ரண்

 246-7. எல்லாம் க ம்  உ வ வில்லான்-உ வெமல்லாம் க ம்ைபப் ேபான்ற 
ஒளிைய ைடயவள்; வில்-ஒளி. கமல இல்லாள்-தி மகைளப் ேபான்றவள். க  வ 
வில்லாள்-க ைமயாகிய வ வில்ைல ைடயவள்.

 248. தளிர் அன்ன ைகயான். பணி ேமல் நைகயாள்-ஆபரணங்களால் ேமலாகிய 
விளக்கத்ைத ைடயவள். வி ேமனைகயாள்- மியில்வந்த ேமனைக ேபான்றவள்.

 249. தனித்  இல் இ ந் .

 249-50. எ ம் ஓவியம் ைகவந்த ஒ வைன-ஓவியம் எ வதில் ேதர்ச்சிெபற்ற 
ஒ த்தைன; "ஓவியத் ைறைம* ேபாய் ெவா வைன" (ைநட தம், அன்னத்ைதக், 6.) 
வகுப்பாய் எ வாயாக.

 251. என்ன ம்-என்  மடந்ைத ெசான்ன டன்.

 252. விஞ்ைச-வித்ைதைய.   பாணிப்பான் - தி ந்த அைமப்பான்;

 255 ேதா - ஒ வைக காதணி, ைணவல்ேலார் கம்பளர் அசுவதரர் 65 ம் கண்ணிக் 
குறிப்ைபப் பார்க்க

 256 அதர விம்ப வளந்ேதன்- கீ தடாகிய ெகாவ்ைவக் கனியின் இனிைம ைடய 
ேதைன

 257 சு தி- ேவதம், இங்ேக சாமகானம், "சங்கணி குைழயர் சாமம் பா வர்" 
(தி ஞா.ேத) "மாமலர்த்ெதாியலான்மணிமிடற்றிைடக் கிடந்த சாமகீதம்" (சீவக 2038), 
தங்கண்ட மீ லராத சாமகீத மார்பர் ேபால்" (தி விைள-மாமனாக23) தக்க 63 ம் 
தாழிைச அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க

 257-8 விஞ்ைசயால் இங்ஙணம் கரங்களால் எ தினா ம், இங்கனம்- இங்ஙணம், 
ங்கனம் ெசயைல- த தைல

 259 வித்தகேனா, ஓகாரம் எதிர்மைற

 262 ாிைக- எ ேகால், அத்தநாாிதைன- பாதிவ வத்தி ள்ள ெபண்ைண, 
என்ற  உமா ேதவிைய
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 264. "ைமப்ப ந்த கண்ணா ந் தா ங் கச்சி மயானத்தான் வார்சைடயா ெனன்னி 
னன்னால், ஒப் ைடய னல்ல ென வ னல்லன் ஓ ர னல்ல ேனா ைம னில் , 
அப்ப  மந்நிற  மவ்வண் ணத்தன் இவனிைறவ ெனன்ெற திக் காட்ெடா ணாேத" 
(தி நா, ேத.) இதழித்தாமம் - ெகான்ைறமாைல,

 265. வ ம் - வ வான்.

 267-268 எண் ைச ங் கட் ய தாைன - திகம்பரம். பட் ைம - ெபாய்; "பட் ைம ம் 
ப ேம ேபசுகின்றார்" (தி நா, ேத.) "பாவகஞ் ெசய்  தீட் ப் பட் ைம ேயாைல 

ய்ப்பான் (தி விைள, ௩0:௧௩). ட் ல் - அம்பறாத் ணியில்.

 269. அம்  அைடத்தவன் - ஐந்  மலர்ப்பாணங்கைளச் ெச கிைவத்தவன்; மன்மதன்; 
பாிகலத்தில் ஐயம் பைடத்தவர்ேபால் - பிச்ைசப் பாத்திரத்தில் ப யிட்ட தா காவன 

னிவர் பத்தினிகைளப் ேபால, ஆயிேனன் என்ற  காமமயக்கங்ெகாண்  ஆைட 
த யவற்ைற இழந்தைதக் குறிப்பிட்டப . ெமய்அணி -  உடம்பாகிய ஆபரணம்; 

என்ற  காயாேராகணத்தி வத்ைதக் குறிப்பித்த .

 270. என்  அணி ம்-எ ம்பாகிய ஆபரணத்ைத ம். என் பணி ம் ெகாண்டால்-
என் ைடய குற்ேறவைல ம் ஏற் க்ெகாண்டால்.

 271. மாைல-தி மாைல. அளித்தீர்-காப்பாற்றினீர். எனக்கு மாைல அளித் தீர்-
அ ேய க்கு மயக்கத்ைதத் தந்தீர். அதற்கு-அதைன நீக்குதற்கு. மாைல- மாைலைய.

 274. ம ட் -ம ளச்ெசய் . சிைற-இறகு; சிைறச்சாைலெயன்ப  மற்ெறா ெபா ள். 
பயம்-நீர், அச்சம்; "உன் கண்ேணாக்கி மீன்பயங் ெகாண் டைல ம்" ேகாடீச்சுரக்-
ேகாைவ, ௨௩.

 275.பங்கம்-ேச , ப ; " ன்க  மம் யத்ைதப் பங்க ற்ற ெதன்னெவாளிர் 
கத்தினாள்" (சரேபந்திர, குறவஞ்சி, 11.)வனம்-தண் ணீர், கா ; ேதாற்றவர்கள் 

காட் ல் மைறந்தி த்தல்மர ; "இனத்தி டனாம்ப ெலழிற்ேபா  ேதாற் , 
வனத்தி க்க மன்னியெசல் வாயாள்" (ெப ைட யா லா,௧௮௫) என்பதன் 
அ க்குறிப்ைபப் பார்க்க. சின்-சின்ன;சிறிய; "சின்ன ைடப் பாகா" காசிக்கலம். 79.

 276. ேமன்ைமப்ப ம்-ேமன்ைமைய அைட ம், ேமேல ேமகம்ெபா ந் ம். 
அேதாகதியாய்-ஆழ ைடயதாக, தாழ்ந்தநிைல ைடயதாக. ந* -விடம்.

 277. நித்ய கண்டம்-தினந்ேதா ம் க த்தில், தினந்ேதா ம் வ ம் ஆபத் . 
சத்தியிைல-ேவ ன  இைல, ஆற்றவில்ைல; "சுத்த  ரத்தரங்ைகத் ன் வ  
ேவலதைனச், சத்தியிைல ெயன் ந் *தடங்கணாள்" (ெப ைடயா லா, 225), 
"ெவற்றி ேவைலநீ சத்தி யிைலெயன ேவைல, சுற்  மாநிலஞ் ெசால  

ைணமத விழியாள்" தி விைடம ர்ப் ராணம், ேதவ விரதச். ௨௪.

 278. உைறயிடக்காணா -உைறக்குள் இட்டால் ேதாற்றா , உைறக் கணக்கிட ம் 
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பற்றா ; உைற-ஒ வைக எண்; "உைறயிடத் ேதய்ந்தி  மிவ்வந்தி வானத் 
க்குலேம" (தி ேவங்கடத்தந்தாதி, 34.) மற -யமன். தன்மன்- த மராசன், 

ெகாைலேய யில்லாதவன்; "கூற் வைன யா ங் குல ந் த ம ெனனச், சாற்றிடச் 
ெசய் ந் *தடங்கண்ணாள்" (ெப ைடயா லா, ௧௮௩), "த மெமனக் கூற்ைற 
ெயவ ஞ் ெசால்லக் கூர்த்த நயனத்தாள்" (சரேபந் திர. குறவஞ்சி, 11), "இமயைனத் 
த ம ெனன யிர் வாட்  ... ... ... இலகு மடக்ெகா  கூர்விழி" தி விைட, வரகுண. 73.

 279. உ -அழகு. உ ைவ ைடயான்-சிவெப மான். அாி ைவ உ - அாிகைள ம் 
கூர்ைமைய ம் ெபற்ற, தி மாைல ைவக்கப்ெபற்ற.

 280. நாளிேகரத்திைன-ேதங்காைய. சக்ரவாளத்ைத-சக்கரவாகப் பறைவைய; 
"ேசாணாடர் ேபாற்றிய ெசம்ெபாற் றியாகர் ைறைசெவற்பிற், காணா ம ங்கினின் 

ணாரக் ெகாங்ைகையக் கண்டழிந்த, நாணாற் வியி ெலா  வர்தங் கண் க்கு 
நண்ணாிதாய்ச், ேசணார் விசும்பிைடச் சக்கர வாகந் திாி கின்றேத" தி வாவ ைறக் 
ேகாைவ, ௨௨.

 280-81. "மாைய ைலக் கிைணெயனெவன் ன்றா ம் வந்தெதன வலக்ைகத் 
தாளம், ேபாயிடக்ைகத் தானமைதப் ெபாறாைமயினாற் றாக்குதல் ேபாற் ைடத்ெதா 

ப்ப";(பிர ங்கலீைல, மாைய சைன. ௫0.) தண்டம்- தண்டைன.

 282. காி-யாைன. கிாிைவத் :ேதாற்றவர்கள் மைலைய அைடவ  மர . 
கன்னிகாரத்ைத-ேகாங்க ம்ைப. ெதாியலர் ற்ற-யாவ ம் ெதாி ம் மலர் 
கைளப்ெபாழிய, பைகவர்கள் பழிக்க. பாிய-ப த்த.

 283.வாயைடத் -வாைய , ேபசாம க்கச்ெசய் . பணி ள் தணிக்க-
ஆபரணங்கைள அதற்குள் தங்கச்ெசய் , குற்ேறவ ல் அடங்கச் ெசய் . கூவிளத்ைத- 
வில்வகனிைய. கணிப்  அாிய-அளவி தற்காிய.

 284. வித்ைத-விைதைய, கல்வி . வில்வக்கு க்ைகையத் தி நீ ைவத் க் 
ெகாள் தற்குச் சிவன யார்கள் பயன்ப த்திக்ெகாள்வார்கள்.

 285. லர்த்தி-வாடச்ெசய் . தினகரர் சூழ்ந்தி ம் ேவதண்டம்-ேம  மைல. 
தைலமடக்கி-வைளயச்ெசய் , ெவட்கத்தால் தைலகுனியச்ெசய் ;அ  வில்லான
ேபா  வைளந்தைம இங்ேக அறியற்பால .

 286. திதைல-ேதமல் ௨௮௮. சந்தம்-சந்தனம்.

 289. என் -சூாியன். என் வந்தீர்:ஒ சமயத்தில் பாம்  க டைன ேநாக்கி, 'சுகமா' 
என்  ேகட்டைத இ  நிைனப்பிக்கின்ற . காஞ்சிப் பணாதாீச்.௫.

 290. "அலகில் சுரபதி மதனர்க ளரசிவர் அவர திகிாி  மனிக ம்... இவர்" (தக்க. 38) 
என்பைத ம் அதன் உைரைய ம் பார்க்க.

 292. சாய்ந்திட-ேதால்வி ற.

56



 292-3. விற ையப் பாணபத்திரர் மைனவியாகேவ எண்ணிக் கூறிய ; இங்ேக கூறிய 
வரலாற்ைறத் தி விைளயாடற் ராணம் இைசவா ெவன்ற படலத்தா லறியலாகும்.

 294. ச ந்தரம்-அழகு, என்ன-என்  அாிைவ ேகட்ப.

 295. மாடகம்- க்காணி, பாணினி-விற .

 296. ரத்ைத-சாீரத்ைத, மாமன்-தக்கன், ஏமம்-இன்பம்.

 297. அந்தகைன-யமைன, அந்தகாசுரைன. ஆதி அைடயலர்- தலாகிய பைகவர்; 
என்ற  யாைன, சலந்தரன் த யவர்கைள.

 298. பார்த்தல் த யவற்ைற நிரனிைறயாகக் ெகாள்க. விைளயாட்ட மைர - 
விைளயாட் ச்சண்ைடைய. ேநர்த்திட-ஒக்க.

 299. இஃ  எவரால் ம். அட ற்றால்-சண்ைடெசய்யப் குந்தால்.

 296-303. இவற்றில் ரம் கூறப்பட்ட .

 303. இனி, க ைண கூறப்ப ம். ம்பி-யாைன. அரா-பாம் . ம்பி த ய ன் ம் ப
◌ூசித் ப் ேப ெபற்ற தலம் காளத்தி. ம்பி, சிலந்தி இரண் ம் சித் ப் ேப  ெபற்ற 
தலம் தி வாைனக்கா. ம்பிெயன்பதற்கு வண்ெடன்  ெபா ள்ெகாண்  அ  

சித் ப் ேப ெபற்ற  ைசலம். தி வண் ைற எனக் ெகாள்க. பாம்  சித் ப் 
ேப ெபற்ற தலங்கள்: தி க்குடந்ைதக்கீழ்க்ேகாட்டம், தி நாேகச்சுரம், தி நாைகக்-
காேராணம், தி ப்பாம் ரம், தி ப்பாம்பாணி, தி க்ேகதீச்சுரம் த யன. கயவாய்-
காிக்கு வி; இ ேப ெபற்ற தலம் தி வாலவாய்.

 304. ஏனக்குட் -பன்றிக்குட் கள்; இவற்றிற்கு அ ள்ெசய்த  தி  வாலவாயில் 
ஓாி-நாி; நாி அ ள்ெபற்ற தலம் தி க்குற்றாலம். எ ம்  அ ள்ெபற்ற தலம் 
தி ெவ ம்பீச்சுரம்.

 306-8 இவற்றில் அழகு கூறப்பட்ட .

 309. ஆரம்.சந்தனம்; த் மாம்.

 310 ஆர்ப்பரவம்:இ ெபயெராட் ,௩௧௩. கா-ேசாைல. நாண்-வண் .

 313 வில்-க ம் . ேசைன-ெபண்கள்.

 314. களி -இ ட் . பர -பரப் , பாி-கிளி.

 315.ேதர்-ெதன்றல்.

 318. அயி ம்-ேவ ம். அனம்-அன்னப்பரைவ. கனம்-ேமகம். வடம்- ஆ ைல. 
குடம்-கும்பம். இய ம்-அைசகின்ற.
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 319. -உ க்ைக, குளி ம்:ெபயெரச்சம்.

 320. சாயல்-ெமன்ைம, தி-ேநேராடல், இைசப் பான்ைம-இைசப் பாட் ன் பகுதி. 
உதரம்-வயி . பேயாதரங்கள்-ெகாங்ைககள். வான்- ெப ைம. ம ங்குல்-இைட.

 318-20. கண் த யவற்றிற்கு அபில் த யவற்ைற நிரனிைறயாக உவைம 
ெகாள்க. இைடக்குக் ெகா ம் ம் உவைமகள்.

 322. பைடத்தமன்னர்-சக்கரவர்த்திகள்.

 323. அாிச்சிங்காதனம்: இ ெபயெராட் . ஏல்ைவ-காலம். உச்சிதம்-ேமன்ைம.

 324. அம் குறப்ெபண்ணாம் ஒ த்தி. அங்கு உற

 325. ெசால் என-ெசால் என்  ெதாிைவ ெசால்ல.

 326. நாள்-நட்சத்திரம், வாரம்-கிழைம, அவள்-குறத்தி.

 327. பிரபவ த ய அ ப வ ட வாிைசயில் பதிெனான்றாவ  ஈசுவர வ டம்.

 328. நாலாவ மாதம் - ஆ

 329. ஆறாவ  நட்சத்திரம் - தி வாதிைர, ஆகிைரயான்-சிவெப மான் ேகாள்-
ஞாயி  த யன.

 330. இரண்டாவ  வாரம்-ேசாமவாரம்; "ேசாமசுந்தர ாிய வாரமாதலாற் ேசாம
வாரம்" தி விைள . ௧௪:௭

 331. ேயாகத்தால்-நல் ழால், அந்தக்கரண டன்-மன உவப் டன்.

 326-ஆம் கண்ணி யவற்றில் வ டம் த யவற்ைறக் கூறிய ேதா ையய ேயாகம், 
கரணம் என்பைவ ம் ெதானிக்கும்ப  கூறினார்.

 334. அம் கலங்கள் - அழகிய ஆபரணங்கள், ஆங்கு- தியில்.

 337. வண்டன்-வண்டாகிய நாைண ைடயவன், ட்டன், தப்பி -தப் தல் 
இல்லாதவன், இகழ்ச்சிக்குறிப் ப்ெபயர். வில் இல்லன்- வி ள்ள மைனவிைய-

ைடயவன்; தி மால்; இல்-மைனவி. வில் இலேன என்றா ம் எய்தி வான்-
மியில் நான் இல்லாதவன் என்றா ம் அம்பால் எய்வான்; "ெகாள் ம், ெபா ளில 

ராயி ம் ெபாங்ெகனப்ேபாந் ெதய் ம்,அ ளின் மறவர்" திைணமாைல. ௮௪.

 338. கூெவன் ம் சின்னம்-குயில்; கூகூ ெவன் ம் குறிப் . ெமய்- சாீரம், 
உண்ைம. கா,ேசாைல, காப்பாயாக. வந்  அ க்க-ெதன்றல் ச, வ தைலச்ெசய்  
ெகாள்ைளய க்க.
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 339. ேவடைன-ேவள் தைன, ேவடச்சாதியாைன.

 340. ஆற் ம்-தாங்கும்.

 342. ாியம்-வாத்தியம். ேபாிளம்ெபண்-ெபாிய இளைமைய ைடய ெபண்; "காமர் 
கவினிய ேபாிளம் ெபண் ர்" (ம ைரக்காஞ்சி,௪௬௫) என்பைத ம் அத ைரைய ம் 
பார்க்க.

 343. இ ட்  அைற ள். பல்கணி-சாளரம். இ ள் தைன.

 344. ண்-ஆபரணம்,தண் க்குக் கட்டப்ப ம் ண். ேபாிளம்ெபண்
 ெசயற்ைக அழைக வி த்தவளாத ன் அதற்ேகற்ப அவளியல்  கூறப்ப ம்

 346. சாி:உடன்பாட் க்குறிப் ;சாிவாயாக என்ப  மற்ெறா ெபா ள்.

 347. ைம- திய காட்சி, திய அஞ்சனம். ம கரங்கள்-வண் கள்.

 348. த -மரங்கள்.

 349. வாைழ தி ப்ைபஞ்ஞீ த் தலவி ட்சம். பின்னர்க் கூறிய மரங்கைள அவ்வத் 
தலவி ட்சமாகக் ெகாள்க.

 350-51 அதன் வல் ேவ யாக-அந்தப் பலாவின் வ ய ேவ யாக; ேவ - ங்கில்; "
ேவரல் ேவ  ேவர்க்ேகாட் பலவின், சார னாட" கு ந்ெதாைக,18.

 352. ல்ைல வாயாள்- ல்ைலய ம் ேபான்ற பற்கைள ைடய வா ைடயாள். 
ல்ைல- ல்ைலக்ெகா . ல்ைலவாயில்-வடதி ல்ைலவாயில், ெதன்றி  ல்ைல

வாயிெலன் ம் தலங்கள். மா-மாமரம்.

 353. குறியிட்டவள்-அம்பிைக. றி-தளீர்.

 354. நிம்பம்-ேவப்பமரம். இராச ங்கச்சம் -இரத்தினகிாீசர்;  வாட்ேபாக்கிநாதர்.
 
355. திந்தி ணி- ளியமரம்.

 349-57. தலவி ட்சங்கைளப் பாராட் ய ைற தி வாைனக்கா உலாப் ேபாிளம்
ெபண்ப வத்தி ம், ெசாக்கநாத லா அாிைவப்ப வத்தி ம் காணப்ப கின்ற .

 359. கூடல்-ம ைர, மணத்தல்; சிேலைட. இவ்விைடேய-இவ்விடத்திேலேய.

 360 கைலயான்-மாைன ைடயவன். மைல அமைலயான். இ தல் தசாங்கம் 
கூறப்ப ம்.

 361-2 மைறக்கா -ேவதாரணியம்.
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 363. உதரத்  உதியான். இடத் தம்பதியான்-இடப்பாகத்திேல மைனவி 
ைய ைடயான்; தம்பதி-மைனவி; வழக்கு.

 364. ஆரணியன் -பார்வதிைய ைடயவன். ெமய்யன் - உண்ைமப்ெபா  ளாக 
உள்ளவன். அ யார் அணியன் - அன்ப்ர்க க்கு அ கி ள்ளவன். மா இரதம் 
தாரணியன் - மிைய ெபாிய இரதமாக உைடயவன்; தாரணி- மி. இதழித் தார் 
அணியன் -ெகான்ைறமைலைய அணிந்தவன். ஓர்ைக- ஒ ைகைய ைடய யாைன; 
அ காெலன்ற ேபால நின்ற .

 365. பாியான்-தாங்கான்.

 365-6. ெசங்ைக வாரணத்தன் - ெசங்ைகயிற் சங்ைக ைடயவர்; தி மால். ேகா -
நா ெகாம் ைடய. ெவள்ைளவாரணத்தன் - ெவள்ைளயாைனைய ைடய இந்திரன். 
வாணி-கைலமகைள; ஆரணத்தன் - பிரமன். அயிராவணம்-இரண்டாயிரங்
ெகாம்ைப ைடய யாைன; "அயிராவணேமறாதாேனேறறி" தி நா.ேத.

 367. ப - மிேதவி. ெகா -தி மகள். ெகா யான்- வசத்ைத ைடயவன்; 
"ெபாறிக்ெகா  மார்பிற்ெகாண் மைரக்கட்ெகா " தி விைடம லா,௧௪௩.

 370. தப் ணர்ப் -ெபௗதிகம். ேபாதன்-பிரமன்.

 372. குனிப் -நடனம்.

 373. தந்  ஆர்- ைலெயாத்த.

 375. ெமய்யாம் நிலத்தினில்-ேதகமாகிய நிலத்தில். காேவாியம் -ேசாைல யி ள்ள 
ேதனிைறந்த மலர்ப்பாணம், காவிாிநீர். ளகம்-மயிர்சி ர்த்தல். அங்குாிப்ப- ைளப்ப.

 376-7 காட்சி-ேதாற்றம். ேமாகத்ைத விைளவாகக்கூ தற்ேகற்ப ெநல்ேவ யீசர் 
கூறப்பட்டார். ேவளாண்ைம-மன்மதன  ஆண்ைம, பயிர்த்ெதாழில். ேபாகம்-இன்பம், 
விைள .

 378. என்ன-என்  ேபாிளம்ெபண் ெசால்ல.

 380. "உள்ளேம உள்ளத்தி ள்ேள நின்ற, க ேவ" [ேத].

 381: தமிழ்ச் ெசால்ேல ெபா ேள - ெசால் நன் ெபா மாேள (தி , ேதவா), 
நல்ேல - ஒளிேய

 382. மதி ஒன்  ஒன்  - ஒ  பிைற ெபா ந்திய [@] இந்த வி த்தம், ஏட் ப்பிரதியில் 
இந்த உலாவின்பின் எ தப்பட் ந்த .
 
--------- 
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