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காஞ்சிப் ராணம் : இரண்டாவ

காண்டம்

க வாய்ப்படலம் (286-709)
க வி த்தம்
கு வான் மதிேவய்ந் தெகா ஞ் ச லப்
ெப மா ன தாழ்ந் பிறங் க ள்ெபற்
ெறா மா மைலயீன் றவெளாண் கனக
வைரேம வியவங் கண்வழிக் ெகாள
[கு - நிறம்- வான் – ெப ைம. கு

ம்

1

வான் மதி- நிற ம் ெப ைம ம் வாய்ந்த ச லம்,

மதிேவய்ந்த ச லம், ெகா ஞ் ச லம் எனப் ெபா ள் ெகாள்க. ச லம்- சைட. ெகா ஞ்
அ லம்- அடர்ந்த சைட. பிறங்கு- விளங்குகின்ற. வழிக் ெகாளல்- பயணம்
ேமற்ெகாளல். அம்ைம இைறவனிடம் விைட ெபற் க் ெகாண் ெபான்வைரக்குப்
பயணம் ேமற்ெகாள்ள ம்].
பல்லா யிரேகா யர்பாங் கிய ம்
ெசால்லா லைமயா தெதாைகப் ப வார்
வில்லார் தல்விண் ணரமங் ைகய
ெமல்லா மடமா த மீண்

னரால்

2

[பல்லயிரங்ேகா பாங்கிய ம், ெசால்
யாத ெதாைகப்ப ம் ேதவமகளி ம்
ஆகிய இளமகளி ம் விைரந் திரண்டனர். வில் ஆர் தலார்- ஆர்- உவம
.
விற்ேபான்ற த னர்.]
காரார் மணிேம னிய ங் கமலச்
சீரா ரைணவா னவ ஞ் ெசழிெபான்
ரான்
கூ த
ம் பர்க
ேமரார் கணநா த மீண்

னரால்

3

[காிய மணிேபான்ற ேமனியனான தி மா ம் தாமைர அைணயயனான பிரம
ெபான் ஊரனாகிய
கூதன் இந்திர ம் ேதவர்க ம் மற் ம் கனநாதர்க ம்
திரண்டனர்.]

ம்

ழவா தி ழங் கினெமாய்ம் மணியாழ்
குழலா திெய ந் தனகூர்ந் த யிற்
ெறா ேவா ெரா பம் பின மைறயின்
வ வா ெவா மல் கினமா மைழேபால்
[மைழ ேமகத்தின் இ ேபால் மத்தளங்கள்

4
த யன

ழங்கின; யாழ் குழல்

த யன இயம்பின; தி வ ையத் ெதா ேவார் ஆரவாாித்தனர்; னித மைறயின்
பிைழயா ஒ நிைறந்தன. ழ - மத்தளம். மற் ம் தம்பட்டம் த ய ேதாற்
க விகள். ]

4

எட் த் திைச ஞ் ெச ளங் கிரண
வட்டக் குைடமீ வயங் கியேதர்
பட் க் கதிர்கான் றபனிக் கவாி
ெதாட் ச் சிலமா தர் ளக் கினேர

5

[ எட் த் திைசகளி ம் இளங்கிரண ஒளிபரப் ம் வட்டக் குைட மீ பட் க்.
கதிெராளியக் கக்கின. குளிந்த சாமைரையப் ெபண்கள் அைசத்தனர். வயங்கிய + ஏர்.
ஏர்- அழகு. தகர ஒற் ேவண்டா இடத் வந்த . கான்ற- ெவளியிட்ட. ளக்கினர்அைசத்தனர். ]
ேதந்தா மந ங் குழலார் சிலர்கள்
சாந்தாற் றியைலத் தனர்சார்ந் தனர் ன்
ேபாந்தா னர்சின் மடவார் கழ்க
ளாய்ந்ேதா தினர்பா

னரா யிரவர்.
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[ேதன் கம ம் மாைல சூ ய குழைல உைடய மகளிர் சிலர் விசிறி ெகாண்
சினராகிச் அர்ர்ந்தனர். சிலர் ன் ேபாந் ஆ னர். சில மடவார்கள் இைறவவின்
ஆய்ந்த கைழ ஓதினர். பா னர் ஆயிரவர்.].
இவ்வா ெறவ ந் ெதாகேவ க
ைமவா ரளகக் கதிர்வண் பவளச்
ெசவ்வா ைமமா ெச ங் கயிைல
யவ்வார் ெபாழினின்

மகன் றனேள

7

[ இவ்வா தன்ைனச் சுற்றிப் பல ம் கூட ஏக
ம் காிய கூந்தல், பவளச்
ெசவ்வாய் உைம மா கயிைலமைலயச் சார்ந்த ெபாழி
ந் அகன்றாள். ெதாககூட. ஏகல் உற- நீங்குகின்ற. ைம- க ைம.வார்- நீண்ட. அளகம்- கூந்தல்.
வார்ெபாழில்- நீண்டேசாைல]
க நிைலத் ைற
கடாமதக் களிற்ைறெவன்ற கஞ்சுகப் ராணைர
விடா ளத் தைமத் நீ ெணறிச்ெசன் மங்ைக வில்
ம்
வடா குன் றிவர்ந் ெசான்ன ைவப்பைணந் காத ற்
றடாதவன் மீக்ெகா

ந் தவஞ்ெசயத் ெதாடங்கினான்

[ கடா மதம்- கடாம் என்றா

ம் மதநீர் என்றா

8

ம் ஒேர ெபா ைளக் குறிக்கும்.

கஞ்சுகம்- சட்ைட. ராணர்- பழைமயானவர். தடாத- தைடப்படாத, நீள் ெநறி- நீண்ட
வழி. வில்- ஒளி. வடா - வடக்கில் உல்ல. இவர்ந் - ஏறி. ைவப் - இடம். மீ- ேமல்.
குைறயாத. யாைனைய உாித் ச் சட்ைடயாகத் தாித்த ெப மாைன தன உள்ளத்தில்
நீங்கா அைமத் (தியானித் ), ெந வழி ெசல் ம் மங்ைக உைம, வடக்கில்
ஒளிவி ம் மைலேமற்ெசன் அன் ேம ம் அதிகாிக்கும் தவம் ெசய்யத்
ெதாடங்கினாள். ]

5

சீதமல்கி வாசேமந் ெதன்றல்வந்
ற்
ம்
ேபா ேபாதி கந்தசாதி ேபாலெவற் யிர்த்தசீர்
மாதர்ெபாற் சிலம் ேதாைர வண்ண த் மாைல ங்
ேகாைதயாதி ெமய்யணிந்த ேகால ற்
[சீதம்- குளிர்ச்சி. மல்கி- நிைறந் . ேபா

நீவினாள்.

9

இகந்த- மலர்கைள உகுத்த. சாதி-

சாதி ல்ைலக்ெகா . ெவற் – இமயமைல. உயிர்த்த- ெபற்ற. இமய அரசன்
வளர்த்தைமயால் உயிர்த்த என் உபசாமாகக் கூறப்பட்ட . ெபாற்சிலம் ,
ெபாற்ேதாைர எனக் கூட் க் ெகாள்க. ேதாைர- இைடயணி. நீவினாள்- ஒழித்தாள்.
வாசத்ைத ஏந்திய குளிர்ந்த ெதன்றல் வந்
சும்ேபா , மலர்கைள உகுத்த
ல்லக்ெகா ேபாலத் தன் அணிகலன்கைள ற்ாி ம் நீக்கினாள்.]
நீலவண்ண மாகிநீண்ட ெகாம் தன் னி¢ைடத்தைலச்
சால ஞ் சிவந்தெமன் றளிர்க்கணந் தைதந் நன்
றா னா ெலனப்பரந்த வல்குன்மீ வற்கைல
ஞால ற் ம் ஈன்றளித்த நம்பிராட்

தாங்கினாள்.

10

[நீல நிற ைடய நீண்ட மரக்ெகாம் தன்னிடம் மிக ம் சிவந்த தளிர்கள்
ெந ங்கினாற்ேபால ஞால ற் ம் ஈன்றளித்த நம்பிராட் வற்கைல தாித்தாள். அம்ைம
காியவளாக இர்ந்ததனால் நீலக் ெகாம் உவைமயாகக் கூறப்பட்ட . வற்கைலமர ாி. ெசந்நிறமாதலால் ெசந்தளிர் உவைமயாகக் கூறப்பட்ட . கணம்- கூட்டம்.
தைதந் - ெந ங்கி. ஆ ன் இைலெயனப் பரந்த அல்குல். அம்ைம ெசஉ தவப்பய்ன்
உலகுர் அைனத் க்கும்நன்ைம பயத்த ன்,’ஞால ற் ம் ஈன்றளித்த’ என்றார்.]
ெகா ங்கள்வாய் ம த் ணக் குழீஇத்திரண் வண் ன
ெமா ங்குெகாண் சூழ்ந்தெமாட் ைடத்தகஞ்ச ெமாப் றக்
கழங்குபந் ெசய்யபங்க யங்க ந்த தன்னி ஞ்
ெச ங்கரத்தின் அக்கமாைல சீர்ெபறத் தாித்தனள்
[ெகா விய ேதனிைன ெமாய்த்

11

உண்ணத் திரண்ட வண் க் கூட்டம்

ஓெரா ங்குடன் தாைமர் ெமாட் னச் சூழ்ந்தைதப் ேபால, கழங்கு, பந்

த ய

ஆடல்கைள நீத்த , தாமைரைய ெவன்ற தன்னி கரங்களி ம்
உத்திராக்கமாைலகைளத் தாித்தனள். வண் னம் ஒ ங்கு ெகாள்ளல்- ஒன்றன்பின்
ஒன்றாக நிற்றல், அக்கமாைலக்கு உவைமயாக ன் இவ்வா
தாமைர. சீர்- அழகு, ஒ ங்கு]
காதலாற் பிைணந்திணங்கு காந்தனாைர நீங்கலான்
மாதர்மாைம ேபாய்விளர்த்த வண்ணெமன்ன வாசநீர்ச்
சீதமல்கு சந்தனந் திமிர்ந்திலங்கு ெமய்ெயலாம்

கூறப்பட்ட . கஞ்சம் –

6
தநாத ைரந்ெத த்

ேமாதிநீ

சினாள்
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[காதலைனப் நீங்கியதால் அழகிய மாைம நிறம்ேபாய் ெமய் விளர்ஹ்த நிறம்
ெபற்றதற்ேபால, குளிர்ந்த சந்தனந் திமிர்ந் விளங்கு தன் உடம்ெபலாம் இைறவாின்
தி ைவந்ெத த் ஓதி ெவண்ணீ
சினாள். காந்தந் காதலன். மாதர் மாைமஅழகுைடய மாைம நிறம். விளர்த்த- ெவளிறிய, ெவண்ைமயான. திமிர்ந் - அப்பிய.
தநாதர்- தகணங்க க்குத் தைலவர்; சிவெப மான். ஐந்ெத த் - சிவாயநம
என்ேறாதி நீறணிதல் மர .]
ெவள்ளிெவற்பி னண்டர்சூழ ற்றி க்கு ெமய்ய ள்
வள்ளலார்தம் ேமனிையப் பகிர்ந் தான் வதிந்தநாள்
ெவள்ளேவணி ம்பகிர்ந் ெகாண்டெதாப்ப ெமன்மலர்க்
கள்ளறாத கூந்தைலக் கதிர்க்கும்ேவணி யாக்கினாள்.
[தி க்கயிலாயமைலயில் ேதவர்கல் சூழ
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ற்றி க்கும் இைறவர்தம் தி ேமனியிற்

பாதிையப் பகிர்ந் ெகாண் தான் உடன் வாழ்ந்த அந்த நாளிேல, அவ ைடய கங்ைக
தங்கிய சடா
ைய ம் பகிர்ந் ெகாண்டெதாப்ப ெமன்மலர் அணிந்த வண்
ெமாய்த்தைல ஒழியாத கூந்தைல வறட்சியால் ஒளி ம் சைட
யாக்கினாள்.]
அங்கிநாற் றத் மிக் கழற்றநாப் பணின் தன்
ெபாங்காித் தடங்கணம் யத்ைதநிற் றந்தரத்
தங்குகாத லான்ம ங்கு சார்திெயன் ேபாக்கியாங்
கங்கண்வான் சுடர்க்குேநர் கதிர்க்குமா றைமத்தனள்
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[ெந ப் நான்கு பக்ககளி ம் மிக அழற்ற, அதன் ந வில் நின் தன் ெசவ்வாி
படர்ந்த ெபாிய கண்களாகிய ெசந்தாமைரையக் காப்பாற்ற தங்கிய காதேலா அ கு
வ க என் அைழத்தைலப்ேபால தன் அழகிய கண்கைள சூாிய க்கு ேநர்பட
விழிக்குமா அைமத்தாள். நாப்பண்- ந வில். அழற்ற- ெவப்பம் ச. அாி- வாிகள்.
ெபாங்காி என்றதால் ெசவ்வாி என்ப ெபறப்பட்ட . நிற் றந்தர- நின்னால்
காப்பாற்றப்பட.. ேபாக்கி- பார்ைவயால் அைழப் வி த் . வான் சுடர்- சூாியன்.
கதிர்க்குமா - இைமயா விழித்தி க்குமா . இஃைதப் பஞ்சாக்கினி தவம் என்பர்]
வி ம் ேத னலங்கல்கந்தம் சுநான நீக்கி ங்
க ம்ப க்கு தீஞ்ெசானங்ைக காரளாங் குழற்சைட
ய ம் ெதான்ைம வாசம்ேவட்
ன் ேபால வஞ்சிைறச்
சு ம்ெபலா

ரன்ெறறிந்

[வண் கள் வி ம் ம்

சூழ்ந் ெகாண்ட ெவன்பேவ.

மாைலகள், ந மணம்

சும் கத்
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ாிக்குழம் ேபான்ற

ேபாகப்ெபா ள்கைள நீக்கி ம், இனிைமயினால் க ம்பின் சுைவையக் ெக க்கும்
இன்ெசாலாளாகிய நங்ைக, உைமயம்ைமயின் கார்ேமகம் அைனய கூந்த ல் அ ம் ம்
ந மணத்ைத வி ம்பி, ன் ேபாலேவ அழிகிய சிறகுகைள உைடய சு ம் கள்
எல்லாம் ரன் பரவி சூழ்ந் ெகாண்டன.

7
ேதன் -ேதனீக்கள். அலங்கல்- மாைல. கந்தம்- ந மணம். நானம்- கத்

ாி. க ம்

அ க்கு தீங்ெசால் – இனிைமயால் க ம் ம் கசக்கும்ப ச் ெசய் ம் இனியெசால்.
ேவட் - வி ம்பி. எறிந் - பரவி.]
காரனங்குலாய்ப் ப ந்த காட்சிெயாப்ப ெமய்த்தவச்
சீர் ைனந்த காமர்மங்ைக ெசன்
ன் கால ம்
வார்தரங்க நீர்ப ந்த வண்சுைனத் தடங்க
ேமர் ைனந்த ெதய்வவாச ெமங்க

கஞற் ேம
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[காிய அன்னம் வி ம்பிப் ப ந்த காட்சிைய ஒப்ப, தவக்ேகாலங்ெகாண்ட அம்ைம
ெசன்
ன் கால ம் ழ்கிய வளமான சுைனகைளக் ெகாண்ட தடாகங்கள்
ெதய்வமணத்ைத எத்திைசயி ம் சின. தடாகம் ெதய்வ மணம் கம்ழ்ந்தஹற்குக்
காரனம் கூறப்பட்ட . அன்னம் என்ப அனம் எனத் ெதாகுத்தல் விகாரம். வார்நீண்ட. தரங்கம்- அைலகள். கஞற் ம்- பரவச்ெசய் ம்.]
ஐந்தழற்கு ெமய்யிைன யழற்றைவத்த ெவள்ளிெவற்
ெபந்ைதயாைர நீங்கலா ெல ந்த ெவய்காமமாஞ்
ெசந்தழற்கு ெநஞ்சிைனச் சினக்கைவத் திவ்வா ேவற்
கந்தைனப் பயந்தநங்ைக காதன்மல்க ேநாற்றனள்
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[நாற் ற ம் ெந ப் ம் தைலக்கு ேமல் க ஞ்சுடர்ச் சூாிய

ம் ஆகிய அழல் தன்

உடைல ெவ ப்ப, தி க்கயிைலயாகிய ெவள்ளிமைலயில் எந்ைத இைறவைனப்
பிாிந் வந்ததால் எ ந்த காதற் தீ ெநஞ்சிைனச் சுட. காமம் ெந ப் ப் ேபால
ெநஞ்சிைன வ த் தலால் சினக்க ைவத் என்றார். ேநாற்றனள்- தவத்தால் விைள ம்
உடற் ன்பங்கைளத் தாங்கிக் ெகாண்டாள்.]
யகாைல யிற்றனா த ங்குலப் ெபணாெமனா
ேமயவன்பின் ெவள்ளிமால் விலங்கல்ெகாண் டைணந்ெதனத்
யெவள்வி ைடக்கெணங்கள் சுந்தரப் ராதனர்
நாயகிக் கிரங்கியங்க

ம்பர்சூழ நண்ணினார்.
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[தி க்கயிைலமைல ெபாிய வ வத்தா ம் ெவண்ைம நிறத்தா ம் இைறவனின்
வாகனமாகிய விைடக்கு உவைமயாயிற் . தன் குலப் ெபண்
தவேமற்ெகாண் ள்ளைதக் காண்பதற்கு ெவள்ளிமைல அைணந்த எனப் ெபாிய
விைடேமல் இைறவர், அம்ைமயின் தவத் க்கு இரங்கித் ேதவர்கள் சூழ அங்கு
எ ந்த ளினார்.]
ேதா ெகாண்ட ம்பரார் திக்கு ேமாைத ம்கணம்
பா ேமா ைத ம்தி ப் பதச்சிலம் கல்ெலன
ஆ ேமா ைத ங்கறங் கியந்தரத் ெத ந் லாய்ச்
ேச ெகாண்ட ெபாற்குைழச் ெசவிப் றத் தி த்த

ம்
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8
[ேதா - ெதாகுதி. உம்பரார்- ேதவர்கள். ஓைத- ஓைச.கூட்டமாகத் திரண்ட ேதவர்கள்
திக்கின்ற ஓைச ம் ேதவகணங்கள் பா ம் ஓைச ம் தி ப்பாதங்களில் சிலம் கள்
கல்ெலன ஒ க்க ஆ ம் ஓைத ம் திரண்ெடா த் ஆகாயத்தில் எ ந் பரந்
ெப ைம ெகாண்ட ெபாற்குைழச் ெசவியிேல ெச3ன் தாக்க ம். ேதா - ெதாக்க
கூட்டம். கணம்- திரள். கல்ெலன- ஒ க்குறிப் . அந்தரத் - ஆகாயத்தில் உலாய்பரந் . ேச - ெப ைம. இ த்த ம்- ேசர்ந்த அளவிேல.]
சாய்ந்தமஞ்ைஞ காாினந் தழங்கவார்த் ெத ந்ெதன
வாய்ந்தெமய்த் தவத்தி ந்த மங்ைகேயாைக நீ மிக்
ேகய்ந்தவன்
ந் மா ெற ந் ேநர் குறித்ெததிர்
ழ்ந்

ழ்ந் ெத ந்ெத ந்

ெமய்விதிர்ப்ப நின்றனள்.

[சாய்ந்த- ெம ந்த. கார் இனம்- கார் ேமகம். தழங்க- இ
ேவனிலால் ெம ந்த மயில், கார்கால இ

ஓைசையக் ேகட்
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ழக்கம் ெசய்ய.
ஆர்ர்த்

எ ந்தைதப்

ேபால, ெமய்த்தவத்தி ந்த அம்ைம, உவைக மிக்கு அெபா ந்திய அன்
ன் ெசல்ல
இைறவன் ன் ழ்ந் எ ந்
ழ்ந் எ ந் ெமய்விதிர்த் நின்றாள். பல்கால்
ழ்த ம் ெமய்விதிர்த்த ம் ேபரன்பின் ெமய்ப்பா கள். ]
கண் கண் கண்கள்தாைர கால ச்சி யிற்கரங்
ெகாண் ேபாற் ெமய்த்தவக் ெகா ந்
ன்னர் விண்ெணறிச்
ெசண் ெகாண்ட ேவற்றி¢ைனச் ெச
வண்டரண்ட

த்தியண்மி ெயண்ணிலா

ம்பைடக்கு மாதியான வண்ணலார்
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[ கண் கண் கண்கள் நீைர தாைரதாைரயாக ெவளியிட, உச்சிேமல் கரங்கள்
குவித் ப் ேபாற் கின்ற ெமய்த்தவக் ெகா ந்தாகிய இைறவி ன்னர் ஆகாய வழியில்
ெசண் நைடெகாண்ட விைடயிைனச் ெச த்தி அ கி எண்ணிலா அண்டர்
அண்ட ம் பைடக்கும் ஆதி ஆன அண்ணலார். கால- ெவளியிட. விண் ெநறி- ஆகாய
வழி. ெசண் - விைடயின் நைட விேசடம். ஆதி- தல்வர். அண்ணலார்- தைலவர்.]
தணந்தேநாய் தணந்திடத் தழீஇயினார் த வ ம்
வணங்குலா யனத்தினீர் வயங்குபா நீங்கியாங்
கிணங்குகா ளிமத் வக்கு நீங்கிேயற் றரக்க க்
கணங்கு த்

கன்னியாக வண்டமீன்ற வம்ைம ம்

22

[தணந்த ேநாய்- பிாிந்ததால் வந்த ேநாய். தணந்திட நீங்கிட. வண்ணம் வணம் என
ெதாகுத்தல் விகாரம் வணம்- அழகு. நீர் வயங்கு பால்- நீ டன் கலந்த பால். காளிமத்
வக்கு- க ைம நிறத் டன் கூ ய ேதால். ஏற்றரக்கர்= ஏற்ற அரக்கர். ‘அ’ ெதாக்க .
ேபாேரற்ற அரக்கர்.
பிாிவினால் உண்டான ேநாய் நீங்கிட, இ வ ம் த வினாைரத் த வினார்.
த வ ம், அழகு குலாவிய அன்னம் நீாி

ந்

பாைலப் பிாித்த

ேபாலப் ெபா ந்திய

9
க நிறத்ேதால் நீங்கிப் ேபாேரற்ற அரக்க க்குத்
உலகங்கைள ஈன்ெற த்த அம்ைம ம்]

ன்பத்ைதத் த ம் கன்னியாக

க ரவா ன¢றத்தளாய்க் களிப் மிக்கு ேமெலழ
இவறிநாத னா¡ர ட் றத்ைத எண்ணி யீர்ம் னல்
குவைளவாட்கண் வாரவார்ந்த ேகாைதேபா ெலாசிந் ெபான்
அவிர்பதாம் யத்தின் ழ்ந் ெத ந்தகங் ைககூப்பினாள்.
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[க ரம்- ெசந்நிறம். களிப் - மகிழ்ச்சி. இவறி – வி ம்பி. ெசவ்வான் நிறத்தளாகி
மகிழ்ச்சி ேமேலாங்க வி ப்பத் டன், நாதனா ைடய அ ைள எண்ணி குவைள மலர்
ேபான்ற அழகிய கண் நீர் வார நீண்ட மாைலேபான் தளர்ந் ெபான்ெனாளி சும்
பதமாகிய தாமைரயில் ழ்ந் வணங்கி எ ந் ைககூப்பினாள்.]
சித்திரம் ெபாறித்ெதனத் திகழ்ந்த நங்ைக ேமனியின்
த்ெதழிற் ெப க்க ம் ெபா ப்ெபதிர்ந்த ெவம் ைல
மத்தகக் களிற்ைற ெவன் வாய்ந்ெத ந்த க்க ம்
அத்தனார் தடங்கணார அள்ளியள்ளி

ண்டனர்

24

[ ஒவியத்தில் வைரந்தெதனத் திகழ்ந்த இைறவியின் ேமனியின் திய அழகின்
ஆக்கத்ைத ம், மைலைய எதிர்த் எ ந்த வி ப்பத்ைத வ விக்கின்ற ைலயில்
மத்தகக் களிற்ைற ெவன்றதால் ேதான் ம் விக்கத்ைத ம் இைறவர்கண் தம் ைடய
ெபாிய கண்கள் ஆர அள்ளி அள்ளி உண்டார். மகளிாின் அழைக ஓவத்தன்ன பாைவ
எனல் மர . ெவம்- வி ப்பத்ைதக் த கின்ற ]
யிரத்ெதா ெரட் மாற் ற க்கல்ெவற் ேமார்கவின்
ேமயதம்ைம ெமய்க்கவின் விாிந்தலங்கு பான்ைமயாற்
பாயவங்கண் யாவர்ெமய் ம் பண்ைடநீர்ைம மாறிய
யவண்ண ேல மின்

லங்குெவண்ைம நீத்தததால்

25

[ஆயிரத்ெதட் மாற் டன் பிரகாசிக்கும் ெபான்மைல ம் அம்ைமயின் உடலழகு
விாிந் விளங்கிய இயல்பினால்
க் கவின் அைடந்த . அங்குப் பரவிய அைனவர்
உட ம் பைழய இயல் மாறி,
ெவண்ைம நிறம் மாறிய .]

ய இைறவாின் காைள வாகன ம் தன் விளங்கிய

அஞ்சு ந் மிக்கறங்க ேலாைதயார்ந் விம்மின
விஞ்சுேதன் வற்றிவாச மிக்ககற்ப கத்தலர்
மஞ்சுலா வானின்வான வக்குலங்கள் சிந்தின
பஞ்சிேச

ெமல்ல த்

றக்கமாதர் பா னார்

26

[பஞ்ச ந் மிகள் கலந் ஆர்த் விம்மின. வாசம் மிக்க கற்பக மலர்கைளத்
ேதனீக்கள் ேமகங்கள் உலா ம் வானி
ந் ேதன் ளிக்கும் கற்பக மலர்கைள
ேதவர் கூட்டத்தினர் சிந்தினர். வா லக மாதர்கள் பா னார்.]

10

தேரா யா னார் கழ்ந் ெதாண்ட ரா னார்
மாதேரா யா னார் மகிழ்ந் சித்த ரா னார்
ஈ ல்பாங்கி மாெரலா மின்பெவள்ள மா னார்
ெகாண்ட ெதன்னயா ம் விம்மிதத்த ராயினார்.
[

-

த்தி. விம்மிதம் மகிழ்ச்சியால் ேதான் ம் ெமய்ப்பா ]

இன்னவான பல்சிறப் பிணங்கெவன்ைன யா
கன்னிெவற் யர்த்தமா கண் தற் பிரான
மன்

27

ைடக்

மன்பி னா¡ல்வணங்கி வாழ்த்தியான் வ க்கைளந்

ன்ைனயங்க ண

குமா

[இப்ப ப் பல சிறப் க்க
ஈன்ற அழகி, ெநற்ாிக் கண்

வந் மா தவஞ்ெசய

28

ம் ெபா ந்த, என்ைன ஆ

ைடய இைறவி, இமயமைல

ைடய இைறவன ைய நிைலத்த அன்பினால் வணங்கித்

தித் ‘ யான் என் பிைழையக் கைளந் உன்ைனக் கயிலாயத்தில் அ
இ க்குமா வந் ெபாிய தவத்ைதச் ெசய்ய. ]

கி

மாதராடல் ஓ ¡ றாத மாடமல்கு காஞ்சியிற்
ேபாதநீத வாதகாதல் ெபாங்க ட் கணல்ெகன
ஓதேவத ற் யிர்த் ெதா க்கைனத் ம் ைவத்த ள்
நாதர்ஆதி ேதவனா

ன்நயந் திைசந் பின்

29

[மகிழ்ச்சியால் மாதர்களின் ஆடல் நீங்காத மாடங்கள் நிைறந்த காஞ்சியில்,
ேபாவதற்கு நீ ஒழியாத காதல் ெப கு அ ள்கண் நல்கு எனக் கூற, ேவதங்கள்
அைனத் ம் உயிர்த்
வி ம்பி இைசந்

ேவத ஒ க்கங்கைள அ ளிய நாதனார், ஆதிேதவனார்

ன்

பின்,]

காதன்மங்ைக பங்கயக் கரத் மன் யிர்க்குலந்
தீதிலா வாழநீ ெசறித்தறஞ்ெசய் ெயன் ல
வாதபாச னத்திேனா ரண் வண் சராவ ம்
ஈதலீத்

ெவள்ளிெவற்ைப ெயய்திடப் பிராட்

[காதன் மங்ைக- இைறவரால் காத

ம்

30

க்கப்பட்ட மங்ைக- உைம. உலவாத பாசனம்-

வற்றாத பாத்திரம். சராவம்- அகப்ைப, கரண் . ஈதல் ஈத் - ஈதைலச் ெசய் .
உைமயம்ைமயின் தாமைர மலர் ேபான்ற தி க்கரத்திேல மன் யிர்க்குலம் யாின்றி
வாழ நீ காஞ்சி ேசர்ந்
(
ப் ) ம் ஈந்தளித்
ஈந்தபாச னஞ்சராவ

அறஞ் ெசய்க என் பணித் , வற்றாத பாத்திர ம் அகப்ைப
ெவள்ளி ெவற்ைப எய்தினார். ]
ன்வணங்கி ேயற்றனள்

11
ஏந்தலார் அைணந்ததிக்கு ேநாக்கிநின் றிைறஞ்சினாள்
ேபாந்தநம்ப ேரா ேபாய ந்திமீட்சி கண் லாள்
வாய்ந்தவன் ெகாண் தான் வழிக்ெகாளக் குறித்தனள்
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[ பிராட்
ம் பிரான் ஈந்த பாசனம் சராவங்கைள ன் வணங்கி ஏற்றனள்.
இறிவனார் ெசன்ற திைச ேநாக்கி நின் இைறஞ்சினாள். இைறவேரா ெசன்ற தன்
மனத்ைத மீட் க் ெகாள்ள இயலாதவளாகி மிக்க அன் ெகாண் தான் காஞ்சி
ெசல் ம் வழிைய ேமற்ெகாளக்
ெசய்தனள். நம்பர்- நம்பற்கு உாியவர்.
குறித்தனள்ெசய்தாள்.]
சண் ைகப் பிராட்

ம் தைதந்த சாரதங்க

ம்

அண்டவாண ங்குலா யடர்ந் சூழ ஈ£ற் நாள்
ெவண்டரங்க ேவைலேய மிக்ெக ந் ெதா த்ெதன
மண் பல்

யங்கறங்க மால்விைடக்க ேணறினாள்

32

[சண் ைக- காளி. சாரதங்கள்- தங்கள். தைதந்த- ெந ங்கிய. அண்டவானர்ேதவேலாக வாசிகள். ஈற் நாள்- ஊழிக்காலம். மால்விைட- ெபாிய காைள வாகனம்.
சண்டாேதவி ம் சாரதப் பைடக ம் அண்டவாசிக ம் திரண் ெந ங்கி
சூழ,ஊழிக்காலத்

ெவண்ைமயான அைலகைள உைடய கடல்கள் ஏ ம் மிக எ ந்

ஆர்ரவாாித் ஒ த்தெதன, ெந ங்கிய பல்வைக வாத்தியங்க
ெபாிய விைடேமல் ஏறினாள்]

ம் ேபெரா

ெசய்ய

ெப ைமமிக்க தன்வழிப் பிறந்ததான் றைனத்தணந்
ெதா விேயகு மாறறிந் யிர்த்தரற்றி னாெலன
வ வி ழ்ந் த ங்குெபான் ன க்கனீத்
ம

ெமண்ணில் குன்றநீள் வனங்க

மற்றி¢ைட

ங் கடந்தனள்.
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[ ெப ைம மிக்க தனக்குப் பின் பிறந்த தன்ைன (உடன்பிறந்த இைளயவைர) பிாிந்
நீங்குவைத அறிந் ெப
ச்சு விட் அரற்றினாற்ேபால அ விகள் வி ந் ஒ க்கும்
ெபான்மைலையக் கடந் மற் ம் வழியில் ெபா ந்திய எண்ணில்லாத குன் கைள ம்
வனங்கைள ம் கடந்தனள்.}
அங்கணங்கண் ைவகுேதவ ராதிேயார்க ளன்பினாற்
பங்கயப் பதந்ெதாழப் பரந்தேநாக் களித்தளித்
ெதங்குமா ரணங்களங்க மீண் விம்ம ெமன்ெமல
மங்ைகநண்

காைல ற்

ேவனில்வந்த

த்ததால்

34

[ அம்ைம எங்ெகங்கு தங்கினாேளா அங்கங்கு இ ந்த ேதவர் த ேயார்கள்
பத்தியினால் தன் தாமரத் தி வ கைள வணங்க அவர்கள் ேமல் தன் பரந்த கண்
ேநாக்கு அளித் , எங்கும் ேவத ம் ஆறங்க ம் ஈண் ஒ க்க ெமன்ெமல அம்ைம
ெசல் ம் சமயத்தில் இளேவனில் நீங்கி
ேவனில் வந் அ த்த ]

12
கற்பகத் த க்க ங் காிந் நீழ ேலாவிடப்
ெபாற்பிலங்கும் அண்ட ர் ெபாாிந் நீ பட் க
விற்பிறங்கு கங்ைக ம் வறப்பவந் ேமயதால்
தற்பரப் பிரான்கைடத் தழற்கணன்ன ேவனிேல.
[ேதவேலாகத் க் கற்பக மரங்க
ேதவர்களின் நகரங்க

ம் காிந்

35

நிழ ன்றி ஒழிய, அழகாக விளங்கும்

ம் ெவப்பத்தால் ெபாாிந்

ெபா யாக உதிர, ஒளிவி ம்

கங்ைகயா ம் வறண் ேபாக, தனக்குத் தாேன பிரானாகிய சிவெப மானின்
ெநற்றிக்கண்ணின் தழல்ேபால ேவனில் ேமவிய ]
ஒற்ைறயாழி ண்டெவய்ய ேதர்கடா
ம்பரான்
கற்ைறெவங் கதிர்ப்பிழம் காற்றி ற் நீெரா ம்
வற்றேவாி வாவிேயாைட மற் ம்வாய் ம த்தனன்
ெவற்றேவனி

க்குைடந்

நீர்நைசக்கண் மிக்ெகன

36

[ ஒற்ைறச் சக்கரத்ைத ைடய ேதைர ஊ ம் ேதவனாகிய சூாியன், ெவப்பமான
ேவனி க்குச் ேசார்ந் (ேதாற் ) நீர் ேவட்ைக மிக்குத் தன் ைடய ெவவ்விய
கதிர்ப்பிழம்பினால் ெவ ப்பி நிலத்த ஊற் நீ டன் ஏாி, வாவி, ஓைட மற் ம் உள
நீர் நிைலகெளல்லாம் வற்றிப்ேபாம்ப க் கு த் விட்டான். சூாியன் ஊர்ந் வ ம் ேதர்
ஒற்ைறச் சக்கரத்ைத உைடய . உம்பரான் ஆகாயத்தில் வாழ்பவன், ேதவன்,
சூாியைனக் குறித்த . காற்றி- ெவ ப்பி, வாய் ம த்தனந் கு த் விட்டான். நீர்நைசநீர்ேவட்ைக.]
ெசஞ்சுடர்ப் பிரா ம்ெவண் ைரப்ெப ங் குளிர்க்கடல்
எஞ்ச ன்றி ைவகல்ேதா ம் ெமய்தி ழ்கி யாற்றலாற்
அஞ்சுவான் வழிச்சாிக்க வல்லனாயி னானலால்
விஞ்சுேவனில் ெவம்ைம தாக்கி

த

ண்ைம ேபா

மால்
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[ ெசஞ்சுடர்ப் பிரான் -சூாியன். ைவகல்ேதா ம்- நாள்ேதா ம். சாித்தல்- இயங்குதல்.
தல்- அழிதல். சூாிய ம் நால்ேதா ம் ெவண்ைமயான அைலகைள ைடய ெபாிய
குளிர்க்கட ல் உடல் திைளக்க ழ்குவதால் அச்சத்ைதத் த ம் வான் வழிேய இயங்க
வல்லவனாயினன் அல்லாதேபானால் ேவனி ன் ெவப்பம் தாக்கி அழிதல் உண்ைம
ேபா ம்]
திங்கண்ேம யர்ந் ெமய் ெசவ்விமாறி மாறி ம்
அங்கண் ேவனில் ெவப்பெமய்ய டா தப்பி ய்ந்ததால்
இங்கிவ்வாறி சூழ்ச்சியின்ைம ேபா ேமைன ெவய்யவன்
ெவங்கனற் ெகா ந்தளாவிெமய்ெவ ம் கின்றேத.
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[சந்திரன் வானின் ேமல் உயர்ந் ம் ேதான் ம் எய் ம் உடல் ெசவ்வி மாறி
மாறி ம்ெவப்பம் எய்திடா தப்பிப் பிைழத்த . இத்தைகய சாமர்த்தியம்
இல்லாைமயால் ேபா ம் சூாியன் ெவவ்விய சூட் னால் உடல் ெவ ம் கின்றான். ]

13

உதித்ெத ந்த ெவண்ணிறத்
க்கெளன் கூ வ
கதித்ெத ந் மண்ெணலாங் க க்கிமிக் குயிர்த்ெதாைக
விதிர்த் ெவவ் யிர்த்த ங்க ேவட்ைடயா ேவனி ற்
ெகாதித்தெவப் பின்மாகேமனி ெகாப் ளித்த ேபா
[உதயமாகி எ ந்த விண்மீன்கள் என்

மால்.
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கூ வ , ேகாபித்ெத ந்

மண்
லெகலாவற்ைற ம் க க்கிக் க ப்பாக்கி, உயிர்த்ெதாைக ந ங்கி
ெப ச்ெசறிந் வ ந்த ேவட்ைட யா கின்ற ேவனி ல் ெகாதித்த ெவப்பத்தினால்
ஆகாயத்தின் ேமனி ெகாப்பளித்த ெகாப்பளங்கள் ேபா ம்.
உ க்கள்- விண்மீன்கள். கதித் - சினந் . க க்கி- க ப்பாக்கி. ேவட்ைடயா ம்வ த் ம். மாகம்- ஆகாயம். ]
ெவங்கனற் ெகா ந் மஞ்சும் ேவனிைலத்த ணித் ம்என்
எங்க ம் பரந் சூ ம் ஏழ்கடற் குலங்க ம்
அங்கேண ெய ந் ேநாக்கி யஞ்சிேம ெல த்தி ம்
ெபாங்குெவண்

ைரக்கரம் ெபா க்ெகனச் சு க்குேம

[ெந ப் க் ெகா ந் ம் உைடய ேவனில் சூட் ைனத் தணிப்ேபாம் என்
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எங்க

ம்

பரந் சூ ம் ஏழ்கடல்க ம், அவ்வாேற ேமல் ேநாக்கி எ த்த ெபாங்கு ெவண்திைரக்
கரம் (சுடேவ) அஞ்சிப் ெபா க்ெகனச் சு க்கி ம். ]
தலக் கிழத்தி ம் ெபா ந் நீர் வறத்தலால்
ஏத ற் நாவறந் தி ங்கடற் கு த்ெதழீஇச்
சீதநீ ெரா க்குெகன் ெசல் னத்ைத வாய்பிளந்
தாதரத்தி ேனா ரப்ப ெதாக்குமங் கு ங்கமர்.

41

[நிலமக ம் நிலத்தில் ெபா ந் நீர் வறண் ேபானதால், தீங்குற் நா வறண்
கடல் நீாிைனக் கு த் எ ந் குளிர் நீைற ஒ க்குக என் ேமகக் கூட்டத்ைத வாய்
பிளந் ஆவேலா இரப்பைத ஒக்கும் அங்கு உற்ற ெவ ப் கள். தலக்கிழத்திநிலமகள். ஏதம்- ேக . எழீஇ- எ ந் . சீதம்- குளிர்ச்சி. ெசல் னம்- ேமகக் கூட்டம்.
ஆதரம்- ஆைச. கமர்- நிலெவ ப் கள்.]
விண்ெணலாம் பரந் ெசன் ேவனில்ெவப் டற்றலால்
அண்ணல்வா னவக்குழா ம ங்கிவான கன்ெறாாீஇக்
கண்ணகன்ற பாதலங் கரந் வாழ் நாெமனா
மண்ணகழ்ந்

க்கவாய்த

ங்க க்கும் வார்கமர்.
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[விண்ெணலாம் பரந் ெசன் ேவனில் ெவப்பத்தால் வ த்தத்ைதச் ெசய்தலால்,
வா லகத்தில் வாழ்ேவார் ன் ற் வானத்ைத விட் நீங்கி இடமகன்ற பாதாளத்தில்
ெவப்பத்தி
ந் மைறந் வாழ்ேவாம் நாம் என மண்ணிைன அகழ்ந்
க்க
வாயில்கைள ம் ேபான்றி ந்தன நிலெவ ப் கள். அகன் ஒாீஇ- அகன் நீங்கி.
வாய்தல்- வாயில்.]

14

மாயி ம் விக்கண்விண் வார்கமர்க் குலந்ெதா ம்
ேபா லாவி யாதவன் ெபாழிந்த ெசங்கதிர்த்திரட்
யெவந்தழற் பிழம்
ஞ்சுகின்ற ேதார்கிலார்
பாெயாளிக்க ெலன்பவா ளராவினம் பாித்தேத.

43

[, இ ம் இரண் ம் ெபாிய எ ம் ெபா ளன, மிகப்ெபாிய எனப்ெபா ள் த ம்.
விண் - பிளந் . ஆதவன் சூாியன். தஞ்சுதல்- தங்கியி த்தல். ஓர்கிலார்- நிைனகிலார்.
அரா இனம்- பாம் க்கூட்டம். பாித்த - தாங்குதல். ஆதிேசடன் என் ம் பாம்
விையச் சுமந் ெகாண் ள்ள என்ப ஐதீகம்.
மிக்க்கு அ யில் பாம் க் கூட்டங்கல் இ ப்ப ,ெபாிய விதலம் பிளந்த திறந்த
பிலங்கள்ெதா ம் ேபாய் நிைறந் ெசங்கதீாின் தழற்பிழம் தங்கியி ப்பைத
அறியாராகி அங்குப் ேபாய் ஒளிக்க நிைனத்தனர்]
மான்இனந்தைனக் கவற்ற வல்லேவனில் நீர்த்திரள்
ேமல்நிமிர்ந் தாவியா ெபற்றிேவனில் வாய்ப்ப ந்
தீநிலங் ெகாதிக்கும் ெவம்ைம ெசன் டற் ேநாவிைனத்
தா மாற்றி டா ெமய் தவப்பைதப்ப ெதாக்குேம
கவற்ற- வ த்த. நீர்த்திரள்- கானல்நீர். உடற் ேநாய்- வ த் ம்
மிகுதியாக. ேவனில்ெபா தில், கானல் நீர் , கீழி ந்
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ன்பம். தவ-

ேமெல தல், மான்கூட்டத்ைத

வ த்த வல்ல மான்கூட்டத்ைத வ த்த வல்ல கானல் நீர், நிலத்தில் பட்ட் டன்
ேவனி ன் ெகா ைமையத் தாக்க
யாமல் பைதத் ேமேனாக்கித் ள் தைல
ஒக்கும். ேவனிற்காலத்தில் ேதான் ம் கானல்நீாிைன நீெரன நிைனத் அதன்பின்
ெசன் மயங்கும். அதைனக் கான ன் ெசயலாகக் கூறினார்.]
ெகாள் மன்பர் தம்ைமெவய்ய கூற்றம்வந் ெகாண்டநாள்
உள் நின்றி ரங்குேவா ம் ஓர் ளிக்க ணீர்ெபறார்
கள்ளி ங் காிந் லர்ந் கட்படா திறக்குேமல்
அள்ளலாகும்ேவனில் க்க மா ைரக்க வல்லேர.
[பிறரால் எத் ைண அன் ெசய்யப்பட்டவராயி
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ம், இயமன் வந்

யிைரப்

பிாித் ச் ெசல் கின்ற காலத்தில், அன் ைடயாாிடமி ந் ஓர்கண் ளி நீைரேய ம்
ெபற
யா . நீர் ேவண்டாத கள்ளிச்ெச
ம் ேவனில் ெவப்பத்தால் உலர்ந் காிந்
கண் க்குப் லப்படா இறந் ேபாகு ெமன்றால் ேவனி ன் க்கத்ைத யா ைரக்க
வல்லராவர்? அள்ளலாகும் ேவனில் என்ற

அதன் க ைமைய உணர்த்திற் ]

ேவ
ேவனில் இன்னணம் எங்க ம் விாிந்தி ம் ப வம்
ேதன்நி லாவிய பணிெமாழி கிழ் ைலச் ெசவ்வாய்க்
கான்நி லாங்குழற் கதிர்மைலக் ெகா வ ெநறியால்

15
வான்நி லாம் கழ் வயங்கிய மகதநா டைணந்தாள்.
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[ ேவனில், இவ்வா எவ்விடத் ம் விாிந்தி ம் ப வத்தில் ேதன் ேபால
இனிைமத ம் ெமாழி ேபசும் இைறவி ஆகாயம் வைர அளாவிய கைழஉைடய
மகதநாட் ைன அைடந்தாள் காந் ந மணம். மைலக்ெகா - மைலயின் மகள்.]
மகதநா ெடலாெமான்ப வ ட ழ்வ யான்
கில்வ ழங்குத ன்றி நீர்வறந் யிர்
மிகுெப ம்பசி ழந் கண்சாம்பி ெமய்தளர்ந்
பைகைமகூ ாிலம்பா
[ மகத நா

ேகாட்பட்டன வந்நாள்
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வ ம் ஊழ்விைனப் பயனால், ேமகம் மைழ ெபாழித ன்றி, நீர்

வற்றி, உயிர்கள் அைனத் ம் ெப ம் பசியினால் மிக ம் வ த்த ற்
உடல் தளர்ந் , பைகைம மிக்க வ ைமயினால் பீ க்கப் பட்
வழங்கல்-மைழ ெபாழிதல். இலம்பா - வ ைம]

கண் ேசார்ந்

ந்த .

கில்

நற்றி றந்த ந ம் ன னாம மின்றி
ெயற்ைற நாள்க ம் ேவனிேல யைனய வித்ேதயம்
பற் ெவந்தழல் ேவனிலம் ப வத்தின் க ைம
யிற்ெற னக்கிளந் தியம் தற் குவைம யா ளேத
[நல் திறம்- அறம். நாம ம் இன்றி- ெபயரளவி
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ம் இல்லாமல்.

அறத்திற்குஇன்றியைமயாமல் ேவண்டப்ப ம் நீர் ெபயரளவி ம் இல்லாமல்,
ஆண் ன் எல்லா நாள்க ேம ேவனிற்காலேம எனப்ப ம்ப யாக இம்மகதநாட்ைடப்
பற்றிய ெந ப் ப் ேபான்ற ேவனி ன் க ைமக்கு உவைமயாகச் ெசால் வதற்கு
யா ள ஒன் ம் இல்ைலயாம்.]
நங்ைக கண்ணிைண ைதத்த ம் தன்மிைச நாட்டம்
ெசங்கண் ஏற்றவர் திறந்தநாள் அதற்ப ெமாளிேய
எங்கு மாகவவ் ெவாிவிழி ெவம்ைமதான்
ம்
அங்கண் வந்

ழ்ந் தல்கினா லைனயதவ்

க்கம்

[ தல்மிைச நாட்டம்- ெநற்றிக் கண். இைறவி கண்ணிைனப் ைதத்த
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ம் ெநற்றிக்

கண்ைண இைறவர் திறந்த அந்நாள் , அதனி
ந் ேதான்றிய ஒளிேய எங்குமாக,
அந்ெந ப் விழியின் ெவம்ைமதான்
வ மாக அங்கு வி ம்பி வந் தங்கியைதப்
ேபான்றி ந்த அங்கு ெவப்பத்தின் மிகு . நங்ைக- ெபண்களில் சிறந்தவள்- இைறவி.
நாட்டம்- கண். ஏற்றவர்- காைள வாகனத்ைத உைடயவர். அக்காைள வாகனம் சிவந்த
கண்ைண உைடய . ழ்ந் - வி ம்பி. அல்கிய - தங்கிய . க்கம்- மிகுதி]
வ வி ேலைனய ப வங்கள்வந்த த் ழி ங்
கழிவதின்றி யீங்கி க்க லாெமனப்ெப ங் களிப்பாற்

16
ப த ம் விப்பரப்ெபலாம் பரம்பியேவனின்
மங்ெகா ங்கி த்த

மைனயதம் திர்ச்சி

50

[ தவிராமல் ஏைனய ப வங்கள் வந்தேபாதி ம் தான் நீங்காமல் என் ம் இங்கு
இ க்கலாம் என் ம் களிப்பால் விப்பரப்பின்மீ பரவிய ேவனிெலலாம்
ம்
ஒன்

ேசர்ந்

இங்குத் தங்கிய

ேபா

ந்த , அங்கு ேவனி ன்

திர்ச்சி]

வானிேனா
ட்குல ம் வாட்ேபாக்கியார் மைலயின்
ேமனிலாவிய காகேமெயனெவந்
ழ்ந்த
தீநிலாவிய
ெவனத் தீந்த கானகத்தி
ேமனெமண்கு மானிபமாி ேயன

மிறந்த.

51

[ வானில் ஓ கின்ற பறைவக் குல ம் வாட்ேபாக்கியார் மைலயின் ேமல் உலாவிய
காகம் ெவந்

ழ்ந்தைதப்ேபால தீயில்பட்ட

கர , மான், யாைன, சிங்கங்க

ெவனத் தீய்ந்தன; கானகத்தில் பன்றி,

ம் பிற ம் இவ்வாேற இறந்

ேபாயின. இைடயன்

ஒ வன் சுவாமிக்காகக் ெகாண் ெசன்ற பாைலக் கவிழ்த்த காகம் எாிந் ேபானதால்,
இம்மைலயில் காகங்கள் உல வதில்ைல என்ப ெசவிவழிச்ெசய்தி. "காகம்
அ காமைல" என்பர். "காகம் ேம றில் க ந்தழல் சி ம் பரம் " என்ப நாைகக்
காேராணப் ராணத் ெதாடர். ஏனம்- பன்றி. எண்கு- கர . இபம்- யாைன. அாிசிங்கம்.]
தண்டமா யிரமகழி ந் தண் ன
றல்
கண் டார் பிறநாட்
கயத் நீர் கந்
ெகாண் நண்ணி நண்
ன் ெகா ந்தழல் ெவப்ப
ண்

ேதக்கிட

[தண்டம்- ஆ

ணங்கு மழக்ெகாண்ட ெபா ள்ேபால்

யரக்ேகால். ஆயிரம் தண்டம் ஆழம் அகழி

52
ம் தண்ணீர் ஊற்றிைனக்

காணமாட்டார். ேவ நாட்
ந் கயத் நீைர கந் ெகாண் இங்கு வந்தா ம்,
இங்கு வந் ேச
ன் ேவனி ன் ெகா ந்தழல் ெவப்பம் அந்த நீாிைன உண் விட
வறண்

வி ம், பிறைர அழக் ெகாண்ட ெபா ள்ேபால். பயன்படாமல்

ற் ம்

அழிதற்கு அழக்ெகாண்ட ெபா ள் உவைம ஆயிற் . ‘அழக்ெகாண்ட எல்லாம்
அழப்ேபாம்’(தி க்குறள். 659)]
அறிவி லார்தைம வ த் ழி ெயா ெபா தவர்பாற்
சிறிய ன்ெகாைட காணி மத்தினத் தன்றி
உ வ தின்ைமேபால் வ ங்கிணற கழ்ந் ழி ெயா காற்
ெபறி

மப் னல் பிற்ெபா

ைரெயா ங் ெக மால்
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[ அறிவிலார்தம்ைம வ த்தியெபா
ஒ சமயம் அவாிடமி ந் மிகச்சிறிய
ெபா ள் கிைடத்தா ம் அ அத்தினத்தன்றி ெந கப்பயன்ப வதில்ைல. அ ேபால்
வறண்ட கிணற்ைற அகழ்ந்தேபா ஒ சமயம் ெசாஞ்சம் நீர் ெபற்றா ம் அ பின்னர்

17
ெபயேரா ம் ெக ம். நீ ம் ெபய ம் ஒ ேசரக் ெக ம் என்றவா . அறிவிலார்பண்பற்றவர்கள்.]
மைனயின் மக்களின் ஒக்க ன் நிதிகளின் மற் ம்
இைனய வற்றிைட எய் வ தில்ைலயால் எவர்க்கும்
அைனய ேசற் நீர்க் கலங்கன்ேமல் ைவத்தி மன்
நிைனயி ேனாங்குதம் உயிர்க்கு ம் அன்ைபேய நிக ம்.
[எவர்க்கும் ேசற்
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நீர்க் கலங்கல்ேமல் ைவத்த அன் மைனவி, மக்கள், சுற்றத்தார்,

ெசல்வம் மற் ம் இத்தைகயவற்றின்ேமல் எ வதில்ைல; ஆராயின் அவரவர்
உயிர்ேமல் ைவக்கும் அன்ைபப் ேபால.]
அலெந ம்பைட ழவர்க ளங்ைகெதாட் டறியார்
நில பண்ைணகள் ெந வரப் பினநிைல குைலந்
குல ேபெரா மைறந்தன குளங்கள் காேலாி
பல ங் ேகா கள் அழிந்தன பண்பிலார் ெபா ள்ேபால்
[அலெந ம்பைட- கலப்ைப. உழவர்கள் நிலத்ைத உழ்
ெதாட்டறியார்; வயல் ெவளிகளின் வரப் கள் நிைல அழிந்

55
ெசய் ம் கலப்ைபகைளத்
வரப் என்

ம் ெபய ம்

அழிந்தன; நீர்நிைலகளான குளங்கள், வாய்க்கால்கள், ஏாிகள் பல ம் கைர அழிந்தன.
பண்பிலார் ெசல்வம் அழிவைதப் ேபால இ ந்த அைடயாள ம் இன்றிக் ெகட்டன
என்றவாறாம்.]
நிரப்ெப ம்ெப ம் பைகவந் நிலவ ன் யா ம்
இரப்பி லார்க ங் கரப்ப
ணிந்தனர் அம்மா
கரப்பி லார்க ங் கரப்ப
ணிந்தனர் க த்தின்
வி ப்பி லார்க

மிழிந்த ம் வி ம் மா

ணிந்தனர்.
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[நிரப் - வ ைம. கரப் - ஒளித்தல், மைறத்தல். க த்தின் விர்ப்பிலார்- மனத்தில்
எவ்வித ஆைச ம் இல்லாதவர்கள்.
வ ைம என் ம் ெபாிய பைக நாட் ல்நில த னால், எைதயிம் இரக்காதவர்க ம்
தங்களிடம் உள்ள இரக்கப்படாத ெபா ள்கைள ம் மைறக்கத் ெதாடங்கினர். எைத ம்
ஓளித் ைவக்காதவர்க ம் அதாஅ கரவா ெகா ப்பவர்க ம் மைறக்கத்
ெதாடங்கினர். எந்த ஆைச ம் இல்லாதவர்க ம் வ ைமயினால் இழிந்தவற்ைற ம்
ெசய்ய்த் ணிந்தனர்.]
ெபாய்ைம ெசால் தற் கஞ்சிய லனறிேவா
ெமய்ைம ெசால் தற் கஞ்சினார்விதி ளி கந்த
ெதய்வ சைன ெசய்தன்றி மற்ெறான் ஞ் ெசய்யார்
உய்

மா

ேதர்ந் ட

ைனேயாம்பிேய கழிந்தார்
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[ெபாய் ெசால் வதற்கு அஞ்சிய ெமய்யறிவாளர்க ம் உண்ைம ெசால் வதற்கு
அஞ்சினர். ஆகம ல்கல் விதித்தப ெதய்வ வழிபா ெசய்தன்றி ேவெறான்றிைன ம்
ச்ய்யா ஒ க்கம் உைடயா ம் தாம் உயிர் பிைழப்பதற்காக ேவண் உடைலப்
பா காதற்கு ேவண் யனவற்ைறச் ெசய்ேத காலம் கழித்தனர்]
கள ேகட் டறியார்க ங் களவினின் யன்றார்
அளகமாதர் தம் யக்கிைட ெதாிந்தறி யாத
விளைம ைமந்த ெமய்திய பசியினால்யா ம்
உளம்ெவ த் ெதாாீஇ யின்ப

டைடந் ளா ெராத்தார்.
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[கள என்பதைனச் ெசால்லளவிேல ம் ேகட் ம் அறியாதவர்க ம் கூடக் களவில்
ெபா ள்கைளக் ெகாள்ள யன்றனர். கூந்தல் மாதர்களின் கலவியிைன இைடயீ
இல்லாமல் ய்த்த இளைம ைடய ைமந்த ம் பசியினால் இன்பத்ைத ெவ த்
த்தி
இன்ப டைடந்தவர்கைளப் ேபால இ ந்தனர்.]
கண்
மண்
எண்
ண்

ம் ஆவி ம் என
ேகண்ைமயர் கனல்ேவம்
டன்பசு மண்ெணனப் பைகயின ரானார்
ண்சிறி ெதய்தி ம் பாதிைய நாைள
வாெமனப் பசியினா ெளாளித் ைவத் தமர்ந்தார்
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[கண் ம் உயி ம் எனக் கலந்த நட் ைடேயா ம் இப்ெபா
ெந ப்பில் ெவந்த
மண் டன் கலந்த பசுமண் என ஒட்டா மா பா ைடயராயினர். ெபாிதாக
மதிக்கப்ப ம் உண சிறி கிைடத்தா ம் அதைன
ம் உண்ணாமல் நாைள
உண் ேவாம் என வி ம்பி மைறத் ைவத்தனர். கண் ம் உயி ம் கலந்ேத ஒ ேசர
ஒ ெபா ைளக் காண்பதாகிய விைனையச் ெசய்கின்றன. எனேவ அ இ வாின்
நட் க்கு உவைம யாயிற் ..]
ம ர மங்கல ழக்க மைறெயா
ழக்கும்
அதி ம் வார் ர ேசாைத ம் அறாமைன ேதா ம்
ெபாதிநி ரப்பினாற் ெபான்றினார் அ ைக ம் பைற ம்
உதக மாதிகட் கூ ய கலா ேம ேயாங்கும்.

60.

[இனிய மங்கல வாத்திய ழ்க்ெகா
ம் ேவத பாராயண ஒ
ம் ஒ க்கின்ற
அற ரெசா
ம் நீங்காத மைனகள் ேதா ம் இப்ெபா
ெபாதிந் ள்ள
வ ைமயினால் இறந்தவர்கைள நிைனந்த அ ைக ம் பைற ம் கண்ணீ ம்
கம்பைல ேம ஓங்கும். நிரப் - வ ைம. ெபான்றினார்- இறந்தவர். உதகம் – நீர்,
உதகம் ஆதி கண்- கண்ணீர். கலாம்- ேவ பட்ட ஒ கள். ]
ேவள்வி மல்கிய தீம் ைகப் படைல ம் விைனஞர்
ஆள்வி ைனத்திறத் தட் ல்வாய்ப் ைக ம் மானைனயார்
வாள்வி ங்குழற் ேகற்றிய ைகெயா மாளக்
ேகாள் விறந்தவா னழக்கடக் ெகா ம் ைக ம

ந்த

61
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[ படைல- பரப் . விைனஞர்- சைமயற் கைலஞைரக் குறித்த . ேவள்விப் ைக ம்
சைமக்கும் திறம் வல்லார் உண
அைனய இளமகளிர் கூந்த

சைமக்குெபா

எ ம் இனிய ைக ம், மான்

க்கு ஏற் ம் மணமிக்க ைக டன் இறக்க, இப்ெபா

சு காட் ல் பிணம் சு ம் வாைட டன் கூ ய ைக ஆகாயத்ைதக் ெகாண்டன கடம் –
கா . அழந் பிணம். அழற் கடம்- சு கா ]
மாைழ யாற்ெபாி ேயார்க மாெடலாந் திாிந் ம்
ண்வைக கிடப்ப ெம வினாற் ெபாி ம்
பீைழ ற்றனர் சீெப நிதிபைடத் ெதன்ேன
ஊழின் நல்லறம் பண் ெசய்

ள்ளக

வவார்
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[ெபான் பைடத்த ெசல்வர்க ம் எல்லாப்பக்க ம் திாிந் ேத
ம் வி ம் ம்
உண வைக கிைடக்காததால் ெம ந் ேபாய்ப் ெப ம் ன்ப ற்றனர். ெப நிதி
பைடத்தி ந் ம் பயன் என்ன? ன் ெசல்வம் பைடத்தி ந் ம் நல்லறம் ெசய்யாத
தீவிைனயின்ர்தாம் ஈழினால் இத்தைகய ன்பம் அைடவர். சி- இகழ்ச்சிக் குறிப் .
பீைழ- ெப ந் ன்பம்]
அரசன் ெகால்
ங் ெகால் ய அ நமக்கினிேத
விர நல்குரவளித் தி ெம வி ெமன்னா
ஒ வர் உண்பதி ெனா வர் ேபாய்மிச்சிைலத் மித்தங்
கி க ரத்தி

மீர்ப்பர்மற் றவெரதிர் ஈர்ப்ப

[அரசன் ெகால்
காட்

ம் அ

நமக்கு இனிேத வ ைம ெகா க்கும்

ம் இறத்தல் இனிேத, என்

எச்சிைலஉமிழ்ந்
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ன்பத்ைதக்

ஒ வர் உண்பதில்ஒ வர்ேபாய்

மற்றவர் எதிர் ஈர்ப்பத், தம் ைடய இ கரத்தா

தம் ைடய எச்சிைல அவர் வி ம்பார், சிவி வர் என்
உமிழ்வர். ஆனால் பசி பிறர் எச்சிைல ம் உண்ணச் ெச

ம் ஈர்ப்பர்.

ம்நிைனப்பால் அதன் மீ
த் ம் என்க]

தகவ லாத ந் தகெவனச் ெசய்தனர் தமக்கு
கெரா ணாத ம் கர்ந்தனர்
னான் மரபான்
இகெவா ணாத மிகந்தனர் என்ெனன ைரக்ேகன்
மகத நா

பசிப்ெப ங் ெகா ைமைய மாேதா.
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[தமக்குத் தகுதியில்லாதனவற்ைற ம் தகுதியானெதனச் ெசய்தனர். தாம்
உண் தற்கு ஆகாதனவற்ைற ம் உண்டனர். ல்களா ம் மரபா ம் ைகவிடக்
கூடா என விதிக்கப்பட்ட ஒ க்கங்கைள ம் ைகவிட்டனர். மகத நா உற்ற பசியின்
ெகா ைமயிைன நான் என்ெனன்

உைரப்ேபன்? ]

குழிந்த கண்க ங் க கிய வா ம் ைபங்குடைர
ெயாழிந் நின்றேத என
ெகாட் ய வயி ங்

20
கழிந்

வன்றைச யலகிட் க் காணலாம் ப ெயன்

ெப ந்த ெமய் ங்கால்பின்னிய நைட ேம ெயவர்க்கும்
[பசியால் குழிந்த கண்க
கூ ம்ப யாக

ம், உலர்ந்
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க கிய வா ம், பசிய குடாில்லாமல் எனக்

கிைன ஒட் ய வயி ம், தைசேய இன்றி கணக்கிட்

எண்ணிவிடலாம்ப
எவ க்கும்.]

என் எ ந்த உட

ம், கால் பின்னிய நைட ேம அங்கு

பிணங்க ளீட்டேம ெத த்ெதா ம் பிண கர் ெப ம்ேபய்க்
கணங்கள் ஈட்டேம க நகர்ெதா ங் கணமா ம்
ணங்ைக ஈட்டேம நா கள் ெதா ந் ணங் ைகையக்கண்
அணங்கு மாந்தேர மகதேத யத்தைல யைனத் ம்.
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[பிணங்களின் கூட்டேம ெத க்கள் அைனத்தி ம் நிைறந்தி ந்த ெப ம்
ேபய்களின் கூட்ட ம் அப்ேபய்களின் கூட்டம் ஆ ம் ணங்ைகக்கூத்தின் திரேள
நாெடங்கி ம். அத் ணங்ைகக் கூத்ைதக் கண் அஞ்சும் மக்கேள மகத நாெடங்கி
காவல் மன்னவன் ப மெவங் களி ம்வாம் கவன
மா மற்ற ம் வழங்கிய ணவி னாற்றா
தா ம் ெவப்பினாற்
ம்ெபன ணங்கிெமய்தளர்ந்
நாைவ நாற்றிநின்

யிர்ப்பன நாய்கேள யைனய

67

[ப மம்- யாைனேமல் இ ம் தவிசு. வாம்- வா ம் என்பதன் ெதாகுத்தல்விகாரம்தா ம் கவன மா- காற்ெறன ஓ ம் குதிைர. அரச ைடய களி க ம் பாய்ந் ஓ ம்
குதிைரக ம் அைவக க்கு அளிக்கப்பட்ட உண ேபாதாைமயா ம் பரந்த
ெவப்பத்தினா ம்
ம்ெபன வா வற்றி உடல்தளர்ந் நாய்ேபால நாவிைனத்
ெதாங்கவிட்
ச்சுவிட்டன.]
ெகா ய வன்பசிக் ேகாமகன ரசு ற் றி ப்பப்
ப ெயலா மலங்காரஞ் ெசய்திட்ெடனப் பசும் ன்
ென ய திண்மரமாதி ெவஞ்சாம்ப ெமன் ங்
குட ஞ் ேசாாி ங் ெகா

ெமங் க

[ெகா ய வன்பசியாகிய அரசன் அரசு

ங்குழீ இனவால்
ற்றி ப்பப்
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மிெயலாம்

அலங்காித்தைதப்ேபால பசும் ல், ெந ய மரம் த யன அைனத் ம் க கி
ெவஞ்சாம்ப ம் எ ம் ம் குட ம் இரத்த ம் நிண ம் எங்கும் திரண் இ ந்தன.]
இன்னவா ெறலாந் ய
மகத்தத்தி ெலைனயாள்
அன்ைன ேசற மங்குளா ரைனவ ம் வ த்தந்
தன்னி னீங்கினார் தைரகிடந் தவெர ந் தி ந்தார்
பன்ன வாற்ற

லார்க

ம் பன்னினா ரம்மா.
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ம்]

21
[இவ்வா

எல்லாம்

ய

ம் மகத நாட் ல் என்ைன ஆ

ைடயளாகிய அம்ைம

வந் ேசற ம், அங்குளார் அைனவ ம் வர்த்தங்கைல நீங்கினார். தைரயில் கிடந்தவர்
எ ந்தி ந்தார். ேபசும் சத்தி இல்லாதவர்க ம் ேபசினர். பன்ன- ேபச.]
நைடயி லார்க நடந்தனர் நன்ெபா ள் சிறி ங்
ெகாைடயி லார்க ம் உள்ளத்திற் ெகா த்திட யன்றார்
கைடய ெசய்தவ ெறன்ெசய்தா ெமன ளங் கைரந்தார்
ெகா ய ராயினார் குளிர் கத் தினிய ராயினேர.
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[நடக்க இயலாதவர்க ம் நடந்தனர்; நல்லெபா ள் ஒன் ம் ெகா க்க
இயலாதவர்க ம் ெகா ப்பதற்கு உள்ளத்தில் வி ப்ப ற்றார்கள். இவ்வா
பாவியராவதற்கு எத்தைகய தற்றிைனச் ெசய்ேதாேமா என உளம் கைரந்தார்.
ெகா யராயின ம் குளிர்ந்த

கத் டன் இனியராயினர்.}

அறஞ்ெசயா திறந்தைமக் குைழந்தார் சிலரன்பின்
திறஞ்ெசயா திறந்தைமக் குைழந்தார் சிலர்ெதய்வம்
இறந்தி டாதினிக் காக்கு ெமன்றார் சிலர்தம்ைம
அறிந்திடா ெத மகிழ்ச்சி யாற்றம் ளீ தைறவார்.
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[அறஞ்ெசய்யாமல் காலத்திைன வறிேத ேபாக்கினைமக்கு வ ந்தினர் சிலர். பிற
உயிாிடத் அன் ெசய்யாமல் கழிந்ததற்கு வ ந்தினர் சிலர். இனி, ெதய்வம் தம்ைமப்
பட் னியால் சாவாமற் காக்கும் என்றனர் சிலர். சிலர் தம்ைமயறியாமேலேய தம் ள்
எ ம் மகிழ்ச்சியால் தமக்குள் இவ்வா ேபசிக்ெகாண்டனர். குைழந்தார்- வ ந்தினார்.]
ெந நல் ேபாற்பசி ெந ப்பிற்ைற நாெளைம ெந க்கிப்
ெபா
கின்றில ெதன்ெகாேலா ேபானெமய் வ
ம
கின்ற வ த்த ங் கவைல
ன்னம்
ஒ

கின்ற

காரணம் ஓர்கிேல ெமன்பார்
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[ெந நல்- ேநற் . ஒ
கின்ற - நீங்குகின்ற . ஓர்கிேலம்- அறிகிேலம்.
ேநற் எம்ைம வ த்திய பசி இன் எம்ைம ெந க்கி வ த்த வில்ைல. எம்மி விட்
நீங்கிய உடற்பலம் மீண் ம் வந் ெபா ந் கின்ற . ன்னம் எம்ைம கலக்கிய
வ த்த ம் கவைல ம் எம்ைம விட் நீங்கின்றன. இம்மாற்றங்க க்ெகல்லாம் என்ன
காரணம் அறிகிேலம் என்பார்.]
எமக்கு மன்னேத யாயதா ந்நின்ற மாந்தர்
தமக்கு மன்னேத யாய ேபா ந் தண் க
மிைமக்குங் கண்க மலர்ந்தன ெவாிெப ம் பசிையக்
குைமக்கும் வா

ைட யாெரனக் குளிர்ந்தன ெரன்பர்
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22
[எமக்கும் அப்ப ேய ஆயிற் . இங்குள்ள மாந்தர்கட்கும் அப்ப ேய ஆய ேபா
குளிர்ந்த க ம் இைமக்கும் கண்க ம் மலர்ந்தன. ெந ப்ெபன எாிக்கும் பசிைய
ெவல் ம் வாளிைன உைடயாெரன உைரத்தார்.]

ம்.

சுற்றி ெனண்ணில் பல்பாிசனந் ெதா
சூழ் வரேவார்
கற்ைற வார்குழற் கன்னியிந் நாட் ைடப் ெபற்ற
ற் வந்தன ெளன்பரா லன்ன த் தமியாற்
ெபற்ற ேதெகாலாமிந் நலெமனப் ெபாி

வப்பார்
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[சுற்றி ம் எண்ணில்லாத பாிசனங்கள் ெதா
சூழ அம்ைம இந்நா க்கு
வி ப் டன் வந்தனள் எனக் கூ கின்றனர். அந்த உத்தமியால் அந்த உத்தமியின்
வரவால் ெபற்றேத ேபா ம் இந்நலெமலாம் எனப் ெபாி ம் மகிழ்வார்.]
அன்ன மாதிவ ணக ேமற் பண் ேபா லழ
னின்னல் வந்ெதைம யி க்குேம ெயன்பாிவ் வி க்கண்
தன்ைன நாந்தணந் ய் நாள் வாினன்றிச் சாராள்
கன்னி யாத ற் கடந்தன மி ம்ைபேநா ெயன்பார்
[அத்தைகய மா

இவள் நம் நாட்ைட விட்

அகன்றால்

75
ன் ேபால்

ன்பம் வந்

எம்ைம வ த் ேம என்பார். அங்ஙனமன் , இந்தத் ன்பத்ைத விட் நாம் நீங்கு நாள்
வந்தாலன்றி இவள் இங்கு வாராள். கன்னி இங்கு வந் ற்றைமயால் நாம் இ ம்ைப
ேநாயிைனக் கடந் விட்ேடாம் என்பார்.]
வந்த மா மண் மகள்ெகாேலா வானவர் மகேளா
சிந்ைத ேதர்வாி ெதன்பர்கள் ேச ைகத் த
ம்
அந்த மாண்பினா ெலய்
ன் னஞர்ெகட லா
மிந்த வார்குழ

ைறவிேய ேபா

[இங்கு வந் ள்ள மா

ெமன் றிைசப்பார்

நிலமகேளா? ேதவமகேளா? நம் அறிவால் அறிவ
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அாி

என்பர்கள். விைடைய ஊர்தியாகச் ெச த்திய
ம் அந்தப் ெப ைமயா ம்,
வ ம் ன்னேரேய நம் ன்பம் அைனத் ம் நீங்குதலா ம் இங்கு வந் ள்ள
இவ்வார்குழ இைறவிேய ேபா ம் என் கூ வார். மா - அழகி. ேதர் - ெதளி .
ேச- காைள. மாண் - ெப ைம. அஞர்- யர். வார்குழல்- நீண்டகூந்தல்.
அன்ெமாழித்ெதாைகயால் அதைன உைடய ெபண்ைணக் குறித்த .]
மாந்த ாின்னன தங்க ட் கூறினர் மகிழப்
ேபாந்த ெவம்ெப மாட்
ம் கு மத் ேதயம்
வாய்ந்த தன்றி வாைணயி னிக
ழ் வ யாற்
றீந்த தன்ைமைய ேநாக்கினள் ேசல்விழி ெவ ம்ப.
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[மக்கள் இவ்வா தங்க ள் கூறினராகி மகிழ, அந்நாட் க்குப் ேபாந்த இைறவி ம்
தன் தி வாைணயால் (சங்கற்பம்) நிக ம் ஊழ்விைன வ் யினால் தீய்ந்த

23
தன்ைமையத் தன் ேசல் ேபான்ற விழியினால் ேநாக்கி ெவ ம்பினாள். ெவ ம்பல்ய றல்.]
இரக்க ள்ளகத் ற்ெறழ விைனயநா டைனத் ஞ்
சுரக்கு நீ ண வாதியாற் யெரலாந் ரந்
ரக்க ேவண் ெமன் ன்னினள் ேபாதைலத் தணந்தாள்
பரக்கும் வின்மணிச் சாைலகள் நி மித்தாள் பல ம்.
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[க ைண தன் உள்ளகத்தில் சுரக்க, ப்ஞ்சத்தில் வா ம் இந்நா
ம் நீர், உண
த யன இன்ைமயால்வ ந் யரைனத்ைத ம் ஓட் க் காப்பாற் தல் ேவண் ம் என
நிைனத்தாள். மகத நாட்ைடக் கடந் ேபாதைலத் தவிர்ந்தாள். அறச் சாைலகள் பல
நி மித்தாள்]
ய ெசந்ெந ன் கூ கண் த ய
த்தாள்
காய ட் ய காக்க நந்தன வன ந்
ேதாய ட் ய ேதாடவிழ் மலர்த்தடம் பல
ேமய சாைலயின் றெமலா ேமதக விைளத்தாள்
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[ ெநல் ைனச் ேசமிக்கும் கூ கைளச் ெசறிய ைவத்தாள். வானத்ைத ட் ம்
மரச்ேசாைலக ம் நந்தனவனங்க ம் நீர் நிைறந்த மலர்த் தடாகங்கள் பல ம்
சாைலயின் றெமலாம் சிறப் ற அைமத்தாள். கூ - ெநற்களஞ்சியம்.
த்தல்ெசறித்தல். காயம்- ஆகாயம், தற்குைற. கா- ேசாைல. ேதாயம்- தண்ணீர்.
ம் நிரம்பிய. சாைல- ெந ந்ெத . ேமதக- சிறப் ற.]

ட் ய –

உண் நால்வைக ய சுைவ ற்ெறழச் சைமத் ப்
பண் ேயற்றினள் ெத த்ெதா
ய்த்தனள் பகர்ந்தாள்
மண் வந்தவர் தைமெயலாஞ் சாைலயின் வகுத்
ண்ட கச்ெச ங் கரங்களான்

கந்தனள் பைடத்தாள்
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[நாவில் உமிழ் நீாிைனச் சுரப்பிக்கும் அ சுைவயான நால்வைக உண கள்,
சைமத் வண் க ல் ஏற்றினாள்; ெத த்ெத வாகச் ெச த்தினள்; உண ெகாண்
வ தைலக் கூறி அறிவித்தாள். ெந ங்கி வந்தவர்க க்ெகல்லாம் அறச்சாைலயில்
அமர்வித் த் தன் தாமைரச் ெச ங்கரங்களால் உணவிைன கந் பைடத்தனள்.
உண்

நால்வைக: உண்ணல், தின்னல், நக்கல், ப கல் என்பன. அ சுைவ: இனிப் ,

ளிப் , காரம் ,

வர்ப் , உவர்ப் , ைகப் என்பன. பண் - வண் ]

எாிெசய் ேநாய்ப்பசி யின்ன
ழந்த ெவல்லீ ம்
வ க வந்தி ன் விலாப் ைட மைலெயன ங்க
இரத ண் க ண்ணலா ெமனநகர் ேதா
ரச ைறந்தனிர் வ ெகன

க்கினாள் சிலைர.
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24
[எாிக்கின்ற பசிப்பிணியினால் இன்ன

ழந்த எல்லாவ ம் வ க! வந்தால்

விலாப் ைடக்க, மைலேபால் வயி
ங்கச் சுைவயான உண கைள உண்ணலாம்
என நகர்ேதா ம் ரசைறந் வ க என ஆட்கள் சிலைர ஏவினாள். பசியால் ஏற்ப ம்
யரம் ெபாி ஆதலான் எாிெசய் ேநாய்ப்பசி என்றார். இரதம்- சுைவ.
ெச த்தினாள்.]

க்கினாள் –

கல ம் ஆைட ங் கமழ்விைரச் சந்தனச் ேச ம்
இலகு மாைழ ம் மரதந ட்ட ம் எைவ ம்
அலகி லாதன அள்ளின ளிைறத்தனள் விலங்கின்
குல ம் ட்க

ம் பசிெகடக் ெகா

த்தின ளிைரகள்
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[அணிகலன்க ம் ஆைடக ம் வாசைனத் திரவியங்க ம் ெபான் ம்
இரத்தினங்க ம் எைவ ம் அளவிலாதன அள்ளி இைறத்தனள். விலங்குக
பறைவக ம் பசி ெக மா இைரகள் மிகுவித்தனள்.]

ம்

உண்ண வம்மிெனன் லம்பிய ரசைற ெயா
ம்
எண்ணி லார்க ங் கு மினர் எய்
ெமா
ம்
வண்ண வான்சுைவ ண கள் வழங்குேப ெரா
ம்
அண்ணி

ண்டவர்

[உண்ண வ க என்

திெயா

டெனங்கு மம

ரசு அைழக்கும்

ம்.

ரெசா
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ம், உண்

வதற்குக்

கணக்கிலாதவர்கள் வந் எய் ம் ஒ
ம், பல்வைகசுைவயான உண கைள
வழங்குகின்ற ேபெரா
ம் ெந ங்கி உண்டவர்கள் நன்றி டன் தி ெசய்கின்ற
ஒ
டன் கலந் எங்கும் திரண்ெடா க்கும். உலம்பிதல்- ஒ த்தல். அண்ணிஅைடந் . அம ம்- நிைற ம்.]
மைறவ லாளர்கள் ேவள்வி ம் வளர்ந்த ம வின்
நிைறவ லாளர்க ளியற்ைக ெம ந்த வணிக
ைறவ லாளர்க ெளா க்க
ைளத்த ஏர் உழவின்
நிைறவ லாளர்க ளிைறைம

நிைலத்ததா ெலங்கும்
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[நால் வ ணத்தவர்களின் ஒ க்க ம்ெசவ்வேன நைடெபற்ற . மைற வலாளர்கள்ேவள்வி அந்தனர்கள். ம வின் நிைற வலாளர்கள்- ம
ைறப்ப ந நிைலைமயில்
ஆட்சி ெசய் ம் அரசர்கள். வணிக ைற வலாளர்கள்- வணிகர்கள். உழவின்
நிைறவலாளர்கள் நிைறைம- உழவர்களின் மாட்சி. ]
பிணங்கண் மல்கிய விடெமலாம் ெப ஞ்சனம்ேபயின்
கணங்கண் மல்கிய விடெமலாஞ் சாைலகள்கணங்கள்
ணங்ைக யா ய விடெமலா நடந் ணங் ைககள்கண்
ணங்கி மாந்தர்சா மிடெமலா நடங்கள்கண்

வப்பார்.
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25
[பிணங்கள் நிைறந்

இ ந்த இடங்களிெளல்லாம் மக்கள் கூட்டம், ேபய்க்கணங்கள்

மல்கியி ந்த இடங்களிெலல்லாம் அறச்சாைலகள், ேபய்க்கணங்கள் ணங்ைகக்
கூத் ஆ ய இடெமல்லாம் நடந் நங்ைகயர். வற்றி மாந்தர்கள் இறந்த இடெமல்லாம்
நடனங்கள் கண் மகிழ்வர்.]
மற
ர்கடா மைல லா விடந்ெதா ம் மன்னர்
ைறயி
ர்கடா மைல லா வினபிண கந்
ெசறி ெகாண்
ந் ேத லா விடந்ெதா ஞ் ெசம்ெபான்
உ ம ணிச்ெச ந் ேதர்பல

லாவின அன்ேற.
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[யமன் ஏறிய வாகனமாகிய கடா (எ ைமக்கடா) உலவின இடந்ெதா ம் மன்னர்கள்
தமக்குாிய ைறயில் ஊர்ந்த கடாமைல (கடாம்- மதநீர், மதநீர் ஒ கும் மைலேபாற்
ெபாிய களி ) உலாவின. பிணத்ைத த் க் ெகாண்
ந்ேதர் ( க்களால் ேதர்ேபால்
அலங்காிக்கப் பட்ட பாைட) உலாவிய இடந்ெதா ம் எம்ெபான்னால் ஆன
மணிகட்டப் பட் ஒ க்கும் ெச ைமயான ேதர்கள் பல உலாவின. அன்ேற- அைச.]
மகத நாெடலாம் மங்கலம் ெபா யஎண் ணான்கு
நிகாி லாவற நி ம வளர்த்தனள் வ ங்காற்
காி லாதவிப் ெபா விைன மகதநா டா ந்
தகவின் மன்னவன் யாவ ஞ் சாற்றிடக் ேகட்டான்.
[மகத நாெடலாம் மங்கலம் ெபா ய

ப்பத்திரண்
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நிகாிலா அறங்கைள ம் அம்ைம

வளர்த்தனளாகி இ ந் வ ம்ெபா
, குற்றமிலாத இப்ெப ைமயிைன
மகதநாட் ைன ஆ ம் மன்னவன் எல்லா ம் ெசால்லக் ேகட்ட்னன். நி ம இயல்பாகேவ பாசங்அKஇன் நீங்கியவள், உைமயம்ைம. வளர்த்தனள்- ற்ெறச்சம்,
வளர்த்தனளாகி. கர்- குற்றம். தக இல்- தகுதி இல்லாத.அம்ைம அறம்வளர்த்
வ ைமைய ஓட் யைத அரசன் தாேன அறியாமல் பிறர் ெசால்ெலக் ேகட்ேட
அறிகின்றான் என்பேத அவ ைடய தகவின்ைமக்குச் சான் ]
ேகட்ட மன்னவன் கிளெராளி யிைறவிெயன் றறியான்
வாட் நல்குரேவா வறிவின்ைமேயா மனத்ைத
ட்ட வவ்வறச் சாைலையக் கவ வான் ன்னிக்
ேகாட்டங் ெகாண்டன னஃ

ைம தி

ளங் ெகாண்டனள்
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[ அறம் வளர்த்தைலக் ேகட்ட தகவில் மன்னவன், அறம் ெசய்பவள் இைறவி என்
அறியாதவனாய், அவைன வா ம் வ ைமேயா அன்றி அறிவின்ைமேயா அவ

ைடய

மனத்ைதச் ெச த்த, அவன் அவ்வறச்சாைலையக் ைகப்பற்றக் க தி மனக்ேகாட்டங்
ெகாண்டனன். அதைன உைம தி
ளத்தில் அறிந்தாள். ட்ட- ெச த்த. கவ வாந்
கவ ம் ெபா ட் .

ன்னி- நிைனத் . ேகாட்டம்- மனக்ேகாட்டம், ெபாறாைம.]

உயிெர லாந்தனக் ெகா மக ெவனவ ள் சுரக்குங்

26
கயிைலநாயகி கண்சிவந் திலள்வழிக் ெகாண்டாள்
பயி ெநல் ைறகூ க ளாதிய பல
மிய

ம் வார்சிைற ெயய்தின பறந்தன

டங்கு.
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[உயிர்கள் அைனத் ம் தனக்கு ஒப்பற்ற மக்கள் என அ ள்சுரக்கும் கயிைல நாயகி
அரசனின் ெசயல் நிைனந் கண் சிவந் சினக்கவில்ைல; தன் வழியில் றப்பட்டாள்.
ெநற்கூ கள் த ய பல ம் சிறகுகள் ெபற் எல்லாம் ஒ ேசரப் பறந்தன.]
இைறவிநீத் தகன்ற மிமவைர மகளாக்கு
நிைறவளங் க ஞ்சிைற ைளத் டங்கு நீத்த
அைறகழற் சரண்மன் னவன்ேகட்டன னச்ேசா
நைறமலர்க் குழ

ைம ெகாேலாெவன்

ம்

ளைநந்தாள்
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[இைறவி மகதநாட்ைடவிட் அகனறைத ம் இம்யமைல மகளாம் இஉைம
ஆக்குவித்த வளங்க ம் சிறகுகள் ைளத் உடன் பறந் நீங்கிய்ைத ம் மன்னவன்
ேகட்டனன்.அச்ேசா வந் இவ்வறம் பல ம் ாிந்தவள் இைறவி உைமேயா என மனம்
வ ந்தினான்.]
எவண்படர்ந் தனெளவண்ப டர்ந்தன ெளனெவங்குங்
கவைல ற் றி ங்கண்கணீர் ெபாழித ங் கசி ம்
வனிேமற் ரண்ட ரற் ெமய்ப் ளக ம் ேபார்க்கும்
தவ

ெசய் வாழ்ந் தி ப்பதிற் சாதல்நன் ெறன்

[எங்கு ெசன்றனள் எங்கு ெசன்றனள் என்

ம்
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எங்கும் கவைல ற் த் ேத னன்.

கண்ணீர் ெப க்கினன்; கசிந்தான்; நிலத்தின்ேமற் ரண் அரற்றினான்; உடல்
ந க்கம் ெகாண்டான். தவ ெசய் பின் வாழ்தைலக் காட்
ம் சாவேத ேமல் என்
கூ வான்.]
ெபா
ஞ் ெசய்த ெபால்லாங் கிைன ன்னி ள்
ங்கி
யி
ெமன் ெசய்ேதெமன்ெசய்ேதெமன் ெமன்குலத்ேதார்
ாி நல் விைனயி ந் தின் காத்த தாெலன்னிக்
க ைண நாயகி க்ண்சுவ வாமியா ெலன்
[ மனம் கு

ம்.

வான். தான் ெசய்த தீங்கிைன நினந்
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மனத் ள்ெவந்

ங்கி

இ
வன்; என்ெசய்ேதன் என்ெசய்ேதன் என்பான்; என் குலத்
ன்ேனார் ெசய்த
தவம் இன் என்ைன இைறவியின் சிலத்தி
ந் காத்த என்பான். ெசய் ம்
என் ம் ற் க்கள் இரண் ெசய் ட்களி ம் படர்க்ைக ஆண்பா ல் வந்தன.]
விண்
மண் ம் ெபால்லாதவ ெனனெவைன ெவ ப்ப
நண்ணி ேனென ம் நரக ந் யர நயப்பப்
பண்ணி ேனென ம் பற்பல நிைனந்தனன் பசும்ெபான்
வண்ண மாதிைன வந்தித் ய் ேவெனன ெவ ந்தான்.

93

27
[விண் லகத்தவ ம் மண் லகத்தவ ம் என்ைனப் ெபால்லாதவன் என
ெவ க்கும் நிைலைய அைடந்ேதன். நரக ம் யர ம் வி ம்பி என்ைன அைடயச்
ெசய்ேதன். எஅன்ப் பற்பல நிைனந்தனன். இைறவிைய வழிபட் பிைழத்
உய்குேவன் என உ தி ண் எ ந்தான்.]
ஆய்ந்த மந்திரத் தைலவ ெரலாம் ைட ய கச்
ேசந்த பங்கய வ நிலந் தீண் மிக் க ங்கப்
ேபாந்
தரப் தல்விையக் கண்டனன் கன்
தாழ்ந்ெத

ந்தனன் றணந்தனன் றணப்ப ந்

யரம்.
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[தன் ைடய மந்திரச் சுற்றத்தார் அைனவ ம் சூழ்ந் வரத் தன் மிக ம் பாதங்கள்
ேநாவ நடந் ெசன் இமயப் தல்விையக் கண்டனன். தித் வணங்கி எ ந்தனன்.
நீக்கற்கு அாிய யைர நீத்தனன்.]
ஆ னான் பல ைற ய மைறப் ெப ந் திகள்
பா னான் பல ைற பணிெமாழியிைன வலமா
ேவா னான் பல ைற ள
கி ெமய்யன்
நீ னாென திர்நின்றன ென ங்கணீர் ெசாாிய
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[ஆ னான்; பல ைற அ மைறகள் பா த் தித்தான். பல ைற இைறவிைய வலம்
வந்தான். அன்பினால் உட
கினான். நீண்ட ேநரம் பத்தி ெசய்தான். ன் நின்
கண்ணீர் ெசாாிந்தான்.]
குடந்தம் பட்ெடதிர் நின்றி ங் ேகாக்குலத் தரசன்
மடந்த விர்ந் வந் தைன ாி பத்திைம ேநாக்கி
யடர்ந்த ங்குழற் பிராட்
மார ள் வழங்கித்
ெதாடர்ந்த அன்பிேனாய் ேவட்டெதன் ெனன்ற

ஞ் ெசால்வான்.
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[ குடந்தம்பட் - ைககுவித் . மடம்- அறியாைம. தன்ைனக் ைககுவித் , அறியாைம
நீங்கிப் பணிந் நின்ற அரசகுலத் வந்த மன்னவைன ேநாக்கி, நீ வி ம்பிய
என்
ங்குழற் பிராட் ேகட்டனள்.]

என்ன

அறிவிலாைம யா யிர்க் குணெமன்பைத யறிந்
ெநறியிேலன் ாிபிைழயிைனப் ெபா ெளன நிைனந்
க
ெகாண் டாக்கைள கேணய யேனன் காவல்
ெசறி நா ெடலாமைழவளஞ் ெசழிக்கெவன் றிரந்தான்.
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[ேபைதைம என்ப ஆ யிாின் குணம் என்பைத அறிந் , ைறப்படாதவனாகிய
நான் ாிந்த பிைழையயிைன ஒ ெபா ளாகக் க தி என்ேமல் சினங்ெகாள்ளாத என்
பற் க்ேகாேட! அ ேயன் காவல் ெகாண் ள்ள நா
வ ம் மைழ வளஞ்ெசழிக்க
அ ள் ாிய ேவண் ம் என இரந்தான். அறியாைம- ேபைதைம. ெநறியிேலல்நல்வழியிற் ெசல்லாதவன். க
- சினம். கைளகண்- பற் க் ேகா .]

28

தாங்க ேளெகாைட வழங்குநர் த ெகன விரந்தர
லாங்க ணில்ைலெயன் றிைசப்பேர யல்ல க் கிரங்கி
ேயாங்கு நல்லறம் வளர்த்தவ வைகமீக் கூர்ந்
தீங்கு தீர்வரங் ெகா த்தனள் ெசன்றனள் காசி
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[ தாங்கேள வி ம்பிக் ெகாைட வழங்குேவார் ‘த க’ என இரக்க அவ க்கு
அவ்விடத்தில் இல்ைலெயன் கூ வேரா? கூறார். இைறவி ம் அரசன்ப ம்
இன்ன க்கு இரங்கி ஓங்கு நல்லறம் வளர்த்த இைறவி உவைக மிக அைடந்
அந்நாட் ன் தீங்கு தீர வரம் அளித் ப் பின் காசி ெசன்றாள்]
அைரயர் சூழ்தர வரச மைலயர சுயிர்த்த
ெபாிய ெபண்ணணங் கரசிையப் ெபட்டனன் வணங்கி
ாிய ேவவல்ெபற் யாிய தன்பதி யைடந்தான்
பர

நீண் கிற் ப வ

வந்ததப் பதத்தில்.
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[அைரயர்- அரசர். ெபட்டனன் -வி ம்பினனாகி, ற்ெறச்சம். காசியரசன் பிற
அரசர்கள் சூழ வந் மைல யிர்த்த மாதர்க்கரசியாகிய இைறவிைய வணங்கி உாிய
கட்டைளகைளப் ெபற் த் தன் ஊர் அைடந்தான். கார்கால ம் வந்த அப்ப வத்தில்]
க வி த்தம்
ெபா ப்ப ம் ேவனிலாற் ெபான் நாெடலாஞ்
சிறப்பநல் வரம ள் ெசல்வி கீர்த்திவிண்
ெணறிப்படர்ந் லாயேத நிகர்ப்ப ெவண்ணிற
வறப்ெப

கிற்குல மாழி ேநாக்கின.
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[தாங்கிக் ெகாள்வதற்கு
யாத ேவனிற் ப வத் ெவப்பத்தால் அழி ம்
நாெடல்லாம் வளத்தால் சிறக்க நல்வரம் அ
ம் இைறவியின் கீர்த்தி ஆகாய வழிப்
படர்ந்த ேபால, ெவண்ணீற ேமகம் கடைல ேநாக்கிப் படர்ந்த . கீர்த்தி ெகாைட ,
கல்வி த யவற்றால் வ ம் கழ். கீர்த்தி ெவண்ைம நிறம் என்ப இலக்கிய மர .]
வி மமார் மகதத் ெவந்த பன்மரக்
கு வினி ெல ந் விண்கூர்ந்த சாம்பர்ெமய்
வ ம் ெபாதிதர ாிதி ைரக்கடற்
ெசழி ன லாடப்ேபாந் தகவிற் ெசன்றவால்
[வி மம்-

ன்பம்

யர் நிைறந்த மகதநாட் ல் பன்மரக் கா

ஆகாயஹ்தில் பரந்த சாம்பல் உடல்
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க கி எ ந்

ம் ெபாதிந்தி க்க, ேமகம் கட ல் னலாடப்

ேபாந்த தன்ைமயதாக இ ந்த , ெவண்ேமகம் கடைல ேநாக்கிச் ெசன்ற அக்காட்சி.
மகதம் அம்ைம வ வதற்கு ன் ன்பம் நிைறந்ததாக இ ந்த ; அம்ைம வந்தபின்
மகிழ்ச்சி நிைறந்ததாக ஆயிற் . வி மம் என்ற ெசால் க்குத் ன்பம் இன்பம் என்ற
இ ெபா

ம் உண் . ‘வி மம் சீர்ைம ம் சிறப் ம் இ ம்ைப ம் என்ப

29
ெதால்காப்பியம் உாியியல் ற்பா. வி மமார் மகதம் என்ற அைடயினால்
இவ்வி ெபா ைள ம் உணர்த்தினார்.]
அள்ளிக் ேகாட்டக் கவந்நாட் ன் ெவப்பிைன
ள்ளிக் குப் ற் வந் டற் ெமன் வான்
பள்ளிக் ெகாட் ற் ெற பளிக்கு ேமகங்கள்
ெவள்ளிக் குப்பாயம் ேபார்த் த

ம்

ேம.
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[அந்த நாட் ல் நிலவிய க ைமயான ெவப்பத்திைன நிைனத் வ த் ம் என்
வானிடெமங்கும் பளிங்கு நிற ேமகங்கள் ெவள்ைளநிற சட்ைட ேபார்த்த ேபாலக்
கவிழ்ந்

ம் . ெவப்பத்தின் மிகுதிையச் சுட்ட ‘அள்ளிக்ேகாள் தக்க ெவப்பம்’

என்றார். ன்ன ம் ‘அள்ளலாகும் ேவனில்’ என்றார். ேமகங்கள் குப் ற்
ம் என
க்க. குப் ற் - கவிழ்ந் . வான் பள்ளி- வானப் பரப் . ெகாட் - சுழற்சி. பளிக்குபளிங்கு. ெவள்ளீக் குப்பாயம்- ெவள்ைள நிற சட்ைட]
அப்ெப ெவப்பிைன யவிக்க ேமகங்கள்
ப்பின அலெவனத் ேதாைக நீற் ெமய்
ஒப்ப கணங்கைள வி ப்ப ங்கைவ
ைமப்ெப ங் கட

ண வழங்க

ம்ெபா ம்
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[அந்தப் ெபாிய ெவப்பத்திைன அவிக்க ேமகங்கள் ெவௗ ைடயன அல்ல என்
தி ெவண்ணீ அணிந்த தன் ைடய கணங்கைள உைமயம்ைம ெசல்ல் வி க்கேவ
அந்த கணங்கள் ெசன் உண வழங்குதைல ஒக்கும். ப் - வ ைம. கட ண- கடல்
நீராகிய உண ]
ழங்குவ தின்றிவான்
கு ேமகநீர்
வழங்கு தன்ைனநா ம க்கச் ேசறைல
அ ங்குவித் தி ெமன வஞ்சி ேவனி க்
ெகா ங்கு ெகாண்ெடாளித் ெதாளித் ேதாட ெலாத்தேத.
[மைழ நீாிைன வி க்கச் ெசால்
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அன்ைன வி த்த கணங்கள் வ தைலக் கண்ட

ேமகங்கள் இ ேயாைசயின் வானில் ேவகமாகச் ெசல் ம் ேமகங்கள், ேவனில்,
ெவப்பப்பத்தில் தங்கைள இ த்தி ம் என் அஞ்சிக் கடைல ேநாக்கி ேவகமாக
ஓ தைல ஒக்கும்’ ழங்குெவௗ- இைடத்தல்.
குதல்- ேவகமாசச் ெசல் தல்.
வழங்கு - ெசய் என் ம் வாய்பாட் விைனெயச்சம் ேசறல் என்ப டன்
ந்த
நாம த் - சினத்ைதச் சுட் ம் ெசால்வழக்கு. அ ங்குவித்தி ம்- தங்குவித்தி ம்..
ஒ ங்கு ெகாண் - வாிைசயாக]
ேவனி க் குைடந்தன ேபால ேமகங்கள்
வானிைட நின் ம் வார்கட ன் ழ்ந்தன
ேபனநீர் ம த்தன ெபாி நீர்நைச

30
தானற

ண்டன ேபாலச் சாலேவ.
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[ ேவனி ன் தாக்குத க்குத் ேதாற்றன ேபால ேமகங்கள் வானத்தி
ந் நீண்ட
கட ல் ழ்ந்தன. மிக்க நீர்ேவட்ைக நீங்க உண்டன ேபால நீைர மிகுதியாக
உண்டன. வார்- நீண்ட. ேபனம்- ைர. ம த்தன- கு த்தன. நீர்நைச- நீர்ேவட்ைக.
அற- நீங்க. சால- மிகுதியாக]
ஆர்த் நீர்வாய் ம த்தல ம ங்க ங்
கார்த்திரள் விசும்பிைட ெய ந்த காட்சிவிண்
சீர்த்த ஆயி ரவிழிச் ெசம்மற் சீறிய
ேபார்த்திற ல ணர்கள் ேபாதல் ேபா

ேம.
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[ஆரவாரத் டன் நீ ண் சுழ ம் கார்ேமகம் விசும்பிைட எ ந்த காட்சி,
ஆகாயத்தில் ஆயிரங்கண் ைடய தைலவனாகிய இந்திரைனக் ேகாபித்
ேபா க்ெக ந்த அ ணர்கைளப் ஓல இ ந்த . அலம ம்- சுழ ம். க ங்கார்த்திரள்மிகக் க ைமயான கார்ேமகக் கூட்டம். ஆயிரவிழிச் ெசம்மல்- இந்திரன். சீறிய- சினந்த.
ேபார்த்திறல்- ேபாராற்றல்]
ெவந்தழல் ேவனிைல விைளப்ப தீெதன
ந் ற வி ங்கிய ைறைம ேயெயனச்
சுந்தரப் பாிதியின் ளக்கங் காலற
வந்தர ெவளிெயலாம் அைடத்த நீன் கில்.
[ெவந்தழைல விைளப்ப

ஈ

என ேவனிைல
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ந் ற வி ங்கிய

ைறைம என-

ெகா ய ெவப்பத்ைத விைளவிப்ப என் ேவனிைல வி ங்கிய ைறைம ேபால,
சூாியனின் இயக்கம் ஓய ஆகாய ெவளிெயலாம் கார்ேமகம் ெசறிந்த . ளக்கம்இயக்கம். காலற- ஓய, இைளப்பாற. அைடத்ைத ெசறிந்த. நீன் கில் நீல கில்,
கார்ேமகம்.]
மறக்ெகா ம் பாதகம் வளர்த்த ேவனிைலப்
றக்ெகாைட யறெவங் கும் ைதய ற்றியாங்
கிறப்ப ந் திைசெதா மீண் யன்னைதத்
திறப்படச் சிாிப்பேபான் மின்

க் கான்றேவ
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[மிகக் ெகா ம் பாதகத்ைத வளர்த்த ேவனில், ற
கு காட் த் தப்பி ஓ விடாதப
எங்கும் சுற்றி வைலத்தைதப் ேபாலக் கார்ேமகம் திைசெயல்ல்லாம் ெசறிந்த .
அவ்ேவனில் ற
குகாட் ஓ தைலப் பார்ஹ்
ரத் டன் சிாிப்ப ேபால்
மின்னைலக் கக்கிய .]
பாிதியின் ஒளியறப் பக ம் பம்பிய
இ ளிர வாயதால் இரவின் ஏற்
ெத ெளாளி விளக்கிைனத் திைசெதா

ம் ைத

31
க

கில் கான்றமின் காட் ற் ெறன்பேவ.
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[சூாியனின் ஒளி இல்ைலயாகப் பரவிய இ ளால் பக ம் இரவாய . இர க்
காலத்தில் ஏர் கின்ற விளக்கிைனப் ேபால திைசயைனத்ைத ம் ைதத்த க
கி ல்
ேதான்றிய மின்னல்கள் ஒளி காட் ன. பம்பிய- பரவிய.}
நாகவார் கலனணி நம்ப னாைர ன்
ேமகவா கனெமனத் தாங்கும் விண் ேவ
மாக
ய யல் ம ம நின்ெறாளிர்
பாகுலா ெமாழியவள் பயி

மின்னேரா

[நாகத்ைத அணிகலனாக அணிந்த இைறவைர
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ன்ெனா

ைற ேமகவாகனமாகத்

தாங்கிய தி மாேல ஆகாயத்ைத
ய கர் கில்; அவ ைடய மார்பில் நின்
ஒளிவி கின்ற தி மகேள மின்னல். மாகம்- ஆகாயம். ம மம்- மார் . பாகுலா
ெமாழியவள்- சர்க்கைரப் பாகுேபான்ற ெமாழி ேபசுபவள், தி மகள். தி மால்
ேமெகௗ வில் இைறவைனத் தாங்கிய வரலா காஞ்சிப் ராணம் தற்காண்டம்
ண்ணியேகாடீசப்படலத்தில் ன்றாம் ெசய் ளில் கூறப்பட் ள்ள . ]
எ த் வாய் வி ங்கிய விபெமம் மான்கரந்
ெதா த் ேநர் கிழித்த ண் ைணய மின்ெனாளி
ப த்த காெரழி யப்பகட் ேனாைதயின்
ம த்த ேபெரா

விமலங்க வார்த்தேவ.
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[இபம்- யாைன. தா க்கவனத் இ
கள் ெசய்த அபிசாரேவள்வியில் ேதான்றி
அவர்கள் இைறவன் ேமல் வி த்தயாைன. எதிாில் கண்ட அைனத்ைத ம் கபளீகரம்
ெசய் வந்த யாைனைய எம்மானாகிய இைறவர் தன் கரத்தால் ெதாட் ேநராகக்
கிழித்த ெசம் ண் ேபான்ற காிய கி ன் ஓரங்களில் ேதான்றிய மின்ெனாளி.
கார்ேமகத்தின் இ ெயா , இைறவன் ேதா ைன உாித்தேபா

அந்த யாைன ெசய்த

ேபெரா ேபாலப் வி கலங்க ஆர்த்த . பக -யாைன. ப த்த – ெசய்த. மலங்ககலங்க.]
ைணய ெந ெவளி
ந் மணிப்
பைணெபாரப் பசியேதால் பரந்த கார்ெபார
இைணதிரள் வார்கண் மின்னிைழய ேவாைதெசய்
குணிெலன விந்திர தி வில் ெகாண்டேத.
[ ஆகாய ெந

ெவளி

ம்
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யமணிகளால் அலங்காிக்கப்பட்ட

ேமல் ேபார்த்திய க ந்ேதால் பரந்த கார்ேமகம்; ரசில் வாிந்

ரசம்;

ரசின்

கட்டப் பட்ட வார்கள்

மின்னல்; ஒ க்கின்ற கு ந்த இந்திரவில். என கார்காலம் அைமந்த . பைணகுணில்- ரசைற ம் கு ந்த ]

ரசு.

32
ஏர்த் மின்னியங்கு இ கள் பல் யம்
ேநர்த்ெதழ விசும்பிைட நின் மண்ெண ம்
ேவத்தைவ காண விண்ெணழினி நீக்கிவந்
தார்த்ெத

கூத்திய ராடல் ேபான்றேவ.
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[ஏர்- அழகு. பல் யம்- இைசக்க விகள். எழினி- திைர. அழகுடன் இயங்கும்
மின்னல்கள், இ கள் இைசக்க விக க்கு நிகராக ஒ க்க, விசும்பி
ந்
மண்(நிலம்) என் ம் ேவத்தைவயினர் காண ஆகாயத் திைரைய நீக்கி வந்
கூத்தா தைலப் ேபான்றி ந்த ]

ஆர்த் க்

வ ங்குயின் வழங்குமின் வயங்கு ெபற்றிைம
வி ம்பிெவங் கதிாிைன வி ங்கித் தாங்குறாக்
க ம்பணி மிழவங் காக்குந் ேதா மவ்
வி ங்கதி ெராளி றத் திலங்கன் மா

மால்.
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[குயின் -ேமகம். ெவங்கதிர்- சூாியன். க ம்பணி- இராகு. உமிழ்- கக்க. அங்காக்கும்வாய்திறக்கும். இலங்கல்- விளங்குதல். மா ம்- ேபா ம். ஆகாயத்தில் வ கின்ற
ேமகங்கள் வழங்குகின்ற மின்னல் கீற் க்கள் விலங்கிய தன்ைம, க ம்பாம்பாகிய
இராகு, ஆைசப்பட் க் ஆைசப்பட்

வி ங்கிய சூாியைனச் ெசறிக்க மாட்டாமல்

ஆங்காங்கு கக்கியேபா , சூாியனின் ெசவ்ெவாளி றத்ேத விளங்கியைதப்
ேபான்றி ந்த ]
க ங்கட னிகர்த்த ககனக் கார்க்குழாம்
ெப ங்குர னிகர்த்த பிளிற் க் காெரா
யி ங்கதிர் மணித்திைர ெய ந்த டங்குவ
ெபா ங்க த் த த்தினம்
[க ங்கட

த்ெதா

க்கு நிகராக இ ந்த

ங்குவ
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ஆகாயத்தில் கார் ேமகக்கூட்டம். கடெலா ைய

நிகர்த்த , கார்ேமகத்தின் இ ெயா . அச்சத்ைத விைளக்கும் மின்னல் திரள், கடல்
அைலக் கரங்களால் எ த்
சும் மணிகைளப் ேபான்றன. ககனம்- ஆகாயம்.
காெரா - இ ெயா . பிளிற் க் காெரா - கு
கின்ற ேமக ஒ . க - அச்சம்.
த த்தினம்- மின்னல் கூட்டம். த் ஒ ங்குவ- கட ல் ேதான்றி ஒ ங்குங் காட்சி]
மைழத்திரள் மின்னினம் வழங்கு ேதா ேநாய்
தைழத்தவம் மகதத் த் தைதந்த மானிட
அழத்திர ண்ண ன் நண் ம் ேபய்க்கணம்
வி த்தழல் வாய்களங் காத்தல்

ேம..
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[மைழ ேமகக் கூட்டம் மின்னல் திரள்கைள வழங்குேதா ம் ேநாய் தைழத்த அந்த
மகத நாட் ல் ம்னிதப் பிணங்கைள உண்ண வ ம் ேபய்க்கணம் தம் ைடய ெந ப்
ஆகிய வாய்கைள அங்காந்தைலப் ேபான்றி ந்த . ேநாய் தைழத்த-ேநாய் மிகுந்த.
தைதந்த – ெபா ந்திய. அழம்- பிணம்.

ம்- நிகர்க்கும்.]

33

வ ந்திய நாட் னின் மைழ கா னந்
தி ந்திய ெப ங்குளிர் ெச த்திப் ேபரளி
ெபா ந்தினா ெலன லாம் ெபாங்கு ேவனி ன்
அ ந் ய

ட

ழந் தழன்ற

ைதேய.

117

[ேவனில் ெவப்பத்தால் வ ந்திய மகத நாட் னில் மைழ ெபய்வதற்கு

ன், மிக்க

ெப ங்குளிைரச் ெச த்திப் ெப ங்க ைணையப் ெபா ந்தியைதப் ேபால, ேவனி
யர் ெவப்பத் டன் ஊைதக் காற் உழன்ற ]
இடம்வலந் திாித ம் ஏவின் ேநர்நைட
ப த மண் லம் பயின் சுற்ற ந்
தைடயற வாவ
தல தாங்கலா
ெந வளி ஐங்கதிப் பாிக ேண ேம

ன்
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[இடமாக ம் வலமாக ம் திாித னா ம் அம் ேபால விைரந் ேநராகச்
ெசல் தனிலா ம் மண்டலமகச் சுற்றி வ த னா ம் தைடகைளத் தாண்
வ த னா

ம் இத்தைகயவற்ைறச் ெசய்த னால், ெந ஞ்சூறாவளிக் காற்

ஐங்கதி

வல்ல குதிைரகைள நிகர்க்கும். ஏவின் – அம் ேபால. மண் லம்- வட்டம். வாவல்தாண் தல். தாங்கலா- தாங்க
யாத. ெந வளி- சூறாவளிக் காற் .]
மைலவிைள யா
நிைலவிைள யா
தைலவிைள யா

மன்றற் ேசாைலயின்
ம் மரங்கள் நீணிைலத்
ஞ் சார்ந் ைமந்தர்ெவப்

ைலயவின் ப ள்வளி மாத ெராத்தேத.
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[மைலச்சாரல்களில் விைளயா
ம் ந மனப் ஞ்ேசாைலகளில் விைலயா
ம்
மரக்காக்களில் விைளயா
ம் ைமந்தர்க ைடய ெவப் ெதாைலய இன்பத்ைத
அ

த னா

ம் காற்

அம்ைமந்தர்களின் காத யர் ஒத்த . நிைல, தைல- இடம்.

ெவப் - காமம், சூ .]
வழிநடந் தண்மி மைனயி ெனய்தி ங்
குழ ைன நீவி ங் குளிர ெமய்ெயலாந்
த வி மாதர்க டைழப்பச்ேசறலாற்
கழிமகிழ் மகிணைரக் க த்த
[வழி நடந்

வந்

அைடதலா

ைதேய
ம், மைனயில் வந்
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எய் வதனா

ம், கூந்தைல

நீ த ன ம், உடெலலாம் குளிரத் த வி மாதர்மகிழச் ேசரலா ம் மிக்க
(குறியிடத் ] மகிழ்ச்சிைய அைடந்த ைமந்தைரத் ைதக் காற் ஒத்த . அண் தல்ெந ங்குதல். எய்தல்- அைடதல். நீ தல்- தட தல் தைழப்ப மகிழ்ச்சியால் ளகிதம்
அைடய. கழி- மிக்க. மகிணர்- மகிழ்நர்- காதலர். க த்த- உவைம உ
. ஊைத- ஈரக்
காற் ]

34
வைரமிைச ேமாதி மரத்தின் ேமாதி ந்
தைரமிைச ழ்ந் நீர்த் தடத்தில் ழ்ந் ம்வார்
கைரமிைச யிவர்ந் நின் லா ங் காட்சியாற்
ைரம

கர்ந்தவர் ேபான்ற

[ பாைறகளின் மீ
நீர்த்தடாகங்களில்

ைதேய.
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ேமாதி ம் மரங்களின் ேமல் ேமாதி ம் தைரமீ
ழ்ந் ம் நீண்ட கைரமீ

ழ்ந் ம்,

ஏறி உலாவி ம், நிகழ்த் ம் காட்சியால்

கள் கு த்தவர் நிைலைய ஒத்த ஊைதக் காற் . வைர- மைல, பாைற. இவர்தல்ஏ தல். ைர- குற்றம். ஊைத- ஈரக் காற் ]
அம்பிைக ய ள்ெப ம் அைமயம் ஈெதனாப்
பம்பிய மணிக்கடல் பல ம் விண்ெணழீஇத்
தம்பயம் ஒ க்குவ தைகய வண் யல்
ெவம்பய

கத்தன வடைவ மின்ெசய
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[அைமயம்- சமயம். பயம்- நீர். வடைவ- கட ல் உள்ளதாகக் க தப்ப ம் ெந ப் .
அ குதிைர கம் ெகாண்டெதனப் ராணங்கள் கூ ம் வட காக்கினி எனப்ப ம்.
கடல் நீல நிறத்தால் அம்பிைகயாக உ வகம் ெசய்யப்பட்ட . மணி- நீலமணி. எழீஇஎ ந் .
மைழ ேமகம் கட டத் வடைவத்தீ ேபால மின்னைலச் ெசய்ய நீைரப் ெபாழிவ ,
அம்பிைகயின் அ ைளப் ெபறத் தக்க சமயம் இ ேவ எனப் பரந்த நீலக்கடல் பல ம்
விண்ணில் எ ந் தம் நீைர ஒ க்குவைதப் ேபான்ற .]
அ ணைரப் ெபாரப்
கூத னாக்குபல்
வெராளி வயிரேவற்கிடம்விண் ணின்றியிப்
வனி ெயங்க
நிைரத்திட்ட ேபான்றன
தவமணி மைழக்குலங் கான்ற தாைரேய.
[
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கூதன். –இந்திரன். வயிரம்- வச்சிரா தம். தவ- மிகுதி. மணி- நீலமணி.

அசுரர்க டன் ேபாாிட, இந்திரன் தன் ைடய பைடக்கலங்களான வச்சிரா தம்,
ேவல் த யவற்ைற விண் ம் ேபாதாமல் தைரெயங்கும் நிரப்பியைதப் ேபால
மிகுந்த நீலமணி ேபான்ற கார்ேமகங்கள் நீர்த்தாைரையப் ெபாழிந்தன.]
க நிைலத் ைற
ஏற்ற தானவர் கிைளயற இ த் விண்ணரசன்
ேதாற் ஞாலமாம் அவாினத் ெதா வன்ெதால் உடலம்
பாற்ற வச்சிரப் பகழிகள் நிைரத்த ம் பக ம்
ஊற்

தாைர வில்

டன் ெபா

[தானவர்- அ ணர், ேதவர்க

ர

கார்ேமகம்.

க்குப் பைகவர். ஞாலமாம் அவாினத்
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ஒ வன் –

உலகம் எனப்ெபயாிய அவ்வ ணர் குலத் ஒ வன். வில்- ஒளி, மின்னல். உர
கார்ேமகம்-இ ெயா
டன் கூ ய மைழேமகம்.

35
ேபாாிைன ஏற்ற அவணர்கைள அவர்க ைடய சுற்றத்தின டன் அழித் , இந்திரன்,
ஞாலமாகிய ேதாற் ப்ேபான அ ணர்களில் ஒ வனின் உடலம் அழிய வச்சிரா தம்
அம் கள் த யவற்ைற நிைரத்தைதக் கூ ம், கார்ேமகம் இ
ெபாழிகின்ற மைழத் தாைர.]

மின்ன

டன்

க வி த்தம்
தன்னிறம் பசந்தக ைளந் தாங்குறா
தின்னிைச ழக்கினால் இரங்கிச் ெசய்யவாய்
மின்னினந் ெதாித்தலான் ேமகக் கன்னிநீர்
என்

ேமார் மகவிைன யீன்ற ெசவ்வித்ேத.

[பசத்தல்- ஒளி ம ங்குதல். அக - இடம், வயி
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உைளந் - ெநாந் , பிரசவ

ேவதைன, ேமகத்தின் க ைம நிறம் பசந் ெவளிறிய . கார்ேமகப் பரப் சுன்
உழன்ற தாய்க
யிர்க்கும்ேபா வயி உைளந்தைதப் ேபான்றி ந்த . மைழ
ழக்கம் பிரசவ ேவதைனயில் அ த ேபான்றி ந்த .மின்னல் ேமகக் கன்னியின்
சிவந்த வாையக் காட் ய . இவ்வா ேமகமாகிய கன்னி நீர் என் ம் ஒ மகவிைன
ஈன்ற தன்ைமததாக இ ந்த ].
அைறபல அ க்க ற் ெபயர்ந் தாைரயான்
நிைற மிங் கு கநீ ரைலக்க நின்றன
பைறயி
ைளத்ெதழப் பார்த் வச்சிரத்
திைறபி

ம் அாிந்திடத்

ப்ப ெவன்பேவ.
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[ ன்ெனா காலத்தில் மைலக க்குச் சிறகுகளி ந்தன. அைவ பறந் ேவண் ம்
இடங்களில் தங்கின. இந்திரன் அம்மைலகளின் சிறகுகைள அாிந்தான் என்ப
ராணக் கைத. மைல அ க்கல்களின் ேமல் மைழ ெபாழிந் , மைழத் தாைரகள் அங்கு
நிைறந்தி ந்த இங்கு கம் கலந் அைலக்க நின்ற காட்சி, மீண் ம் மைலக க்கு
இறகு ைளக்கப் பார்த் இந்திரன் சிறகு அாிந்திடக் கு தி பாய்ந்
ப்பைத
ஒத்த ]
ல்ைலெமன் குமிழ் திர் காந்தள்ேகா கள்
வில் மிழ் தாைரயிற் றைரயின் ழ்ந்தன
வல்லேவார் ரனான் மாிந்த ேவள்வியிற்
பல்

க் கங்ைக பன் ைலகள் ேபான்றன.
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[ மின் கின்ற மைழத் தாைரயில் ல்ைல அ ம் கள், குமிழ்ம் க்கள், காந்தள்
மலர்கள் சி மைலக் குவ கள் ஆகியன தைரயில் ழ்ந்தன. அைவ தக்கன்
ேவள்விவியில் தண் க்கப்பட் அ ப் ண்ட மகளிாின் உ ப் க்கைளப்
ேபான்றி ந்தன. ல்ல அ ம் பல்ைல ம், குமிழம்
ைகைய ம் சி குவ கள் ைலைய ம் ஒத்தி ந்தன.

க்ைக ம், காந்தள் மலர்
ரர்- ரபத்திரர்]

36
ெந விசும் ெபழின் கில் நிைரயி னீெளா
ப வதற் ெகதிரகன் பா ம் ேபெரா
உைடய ேபாற்றணந்
நர் ேதெரா
கட

றழ் இயெவா

கந்

விம்மின
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[ பிாிந் ெசன்ற தைலவர் கார்காலம் வரத் தைலவிைய நிைனந் மீண் வ வர்
என்ப அகப்ெபா ள் மர . ெந ய விசும்பில் அழகிய கார் கில் கூட்டம் எ ப் ம்
நீண்டேபெரா க்கு எதிர் அகன்ற பா லக ம் ேபெரா உைடய ேபால், தணந்
ெசன்ற தைலவர் மீண் வ ம் ேதர் ஒ
ம் பலவைக வாத்தியங்களின் ஒ க ம்
கலந்

விம்மின. தணத்தல் – பிாிதல்]

உ வினின் நிகர்த்த ைம ண்ட வாள்விழி
ம விய விைனயி மான ேவட்ெடனக்
க
கி ெலா மைழத் தாைர கான்றன
ெத மரத் தணந்தவர்ச் சிவ

றார்க்ெகலாம்
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[ெத மர- அலமர ெற மர லாயிரண் ஞ் சுழற்சி (ெதால். ெசால். 311). கலக்கம்.
சிவ தல்- கூ தல். தனந்தவர்- பிாிந்த தைலவர். ேவட்ெடன- வி ம்பினாெரன. கார்
ேமகம் மைழத் தாைர ெபாழிவ , கலக்க ண்டாகப் ெபா ைள ஈட் தைல வி ம்பி
விைனவயிற் பிாிந்த தைலவர் கார்காலத்தி ம் வராததனால் தைலவைரப் பிாிந்த
தைலவியாின் ைம ண்ட விழிகளில் நீர் ெசாாிவைதப் ேபான்றி ந்த

.}

ங்கிய ெப ம்பைற ழக்கும் ேவற்ெறா
ஓங்கிய காைலயா ழிைசக்க ற்றவர்
தாங்கேள யடங்கிய தன்ைம ேபான்ற
தீங்குயில் எழி

ன் னடங்குஞ் ெசவ்விேய
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[கார்காலத்தின் இ
ழக்கின்ேபா குயில்கள் கூவா அடங்கிய தன்ைம
ெப ம்பைறயின் ேபெரா யாகிய ேவற்ெறா அதிகாித்தெபா
யாழிைசக்க
ற்பட்டவர் தாங்கேள இைசக்கா அடங்கியைதப் ேபால இ ந்த .]
அளவிய
ல்வழி யறிந்தி லாதவர்
களகள ெமாழிக்ெகதிர் கற் ேமதகு
வளெமாழி தன்ன ம் வழங்கு கிற்கிலாப்
பளக

ேமலவர் பண் ம் ேபான்றேத.
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[அளவியல் ல்- அளைவ ல், த க்கசாத்திரம். களகளெமாழி- ெவற்
ஆரவாரமான ேபச்சுக்கள். தன்ன ம்- சிறி ம் பளகு- குற்றம். பளக்கு அ - குற்றம்
அற்ற. இ
ழக்கம் அளைவ லறிவிலாதவர்களின் ஆரவாரமான ேபச்சு. அவர்கள்
ன் சிறி ம் ெமாழியாத கற்ற ெபாிேயார்கள் கார்காலத்தில் கூவாத குயி க்கு
உவைம.].

37
க

வா ள்ள ங் கனற் ேவனில்வல்
வா மன்னைன ெய ந்த காாினம்
ெபா
வாய் ம த்த ற் ெபான் மன்னவன்
வி

மாங் கவிந்த ம்

மற்ற .
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[நிைனப்பவர்கள் உள்ளத்ைத ம் எாிக்கும் ேவனிற்ப வமாகிய மன்ைன எ ந்த கார்
ேமகக் கூட்டம் ேபாாிட் வாய் ம த் உண்ட னால் அழி ம் அன்னவனின் ஒளி ம்
அவிந்த ]
அகன்றவர் வரப்ெபறா அணங்க னாெரா
கன்தளர்ந் ெதா ங்கின ெமாய்த்த ேகாகிலம்
மிகுந்ததங் கணவர்வந் ெதய்தப் ெபற் ளம்
கன்றவ ெரா ெபா ந் ெத ந்த மஞ்ைஞேய.
[பிாிந்
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அகன்ற தைலவைர வரப்ெபறா மடந்ைதயைரப் ேபால

கம் தளர்ந்

ஒ ங்கின, திரண்ட குயி னங்கள். தம் ைடய கனவர் வந்ெதய்த்தப் ெபற் உளம்
மகிழ்ந்த மகளிைரப்ேபால த்தழகுடன்மயில்கல் எ ந்தன. அணங்கனார்- ேதவமகளிர்.
கன்- கம், னகரப்ேபா . ேகாகிலம்- குயில். ெமாய்த்த- திரண்ட.. கன்றவர்மகிழ்ந்தவர்.]
எம
ச் சாயல்ெபற் ெறம்ைம ெயாத்தி ம்
உைமமட வர னால் உலகம் இன்
அைமதி நன்ெறன மகிழ்ந்தாட ெலாத்தன
சிமய ெமங்க

மயிற்றிரள்க ளாட்டேம

[எம் ைடய நிறச் சாயல் ெபற்
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எம்ைம ஒத்தி ம் உைமயின் வரவினால் உலகம்

இன்
ம் இயல் நன் என மகிழ்ந் ஆடல் ஒத்தன, மைலகெளங்க
கூட்டங்களின் ஆடல்கள். உ - நிறம். மடவல்- அழகிய இளம்ெபண்.]

ம் மயில்

உணக்கிய ேவனில்மன் ெனாழித் ைவயகம்
வணக்கிய காெர ம் மன்னன் றன்னிைச
இணக்கிய வி ெதன ெவ ந்த ெவங்க ங்
கணக்கில்கட் ேடாைகய கைர

மீட்டேம
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[உலர்த்தி வாட் யய ேவனிலாகிய மன்னைன ஒழித் ைவயகத்ைதக் ைகக்ெகாண்ட
கார் என் ம் மன்னவ ைடய கைழ இையத்த வி ெதன எங்கும் எ ந்தன
எண்ணிலாத மயில்திரளின் அகவேலாைசேய. உணக்கிய- உலர்த்திய. ைவயகம்உலகம். இைச- கழ்,பிரதாபம். இணக்கிய – இையத்த. வி

- அரச

ைடய

ெமய்க்கீர்த்திகள். கட்ேடாைக- கண்கைள உைடய ேதாைக, சிைன ஆகுெபயராக
மயிைலக் குறித்த .]
மண்டலம் எங்க

ம் ம

ந்த ேகாபங்கள்

38
திண் ைர வான்பயந் ேதக்கி ேவனி ற்
கண்டவ யிெரலாங் காற்றி யாக்ைகயி
ண்டெசந் நீைரமீட்

மிழ்வ ெதாத்தேவ.
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[மண்டலம்- நில லகம். ேகாபங்கள் ெசந்நிறமான இந்திரேகாப்பப்

ச்சிகள்.

திண் ைர- அன்ெமாழித்ெதாைக,கடைலக் குறித்த . வான் -சிறந்த.பயன் –நீர்.
ெசந்நீர்- இரத்தம். கடல் நீைரப் ப கி, சிறந்த நீைரத் ேதக்கி, ேவனி ல் கண்டவர்
உயிைரெயல்லாம் வ த்தி, உட ல் இ ந்த கு திையப் ப கி மீட் ம் உமிழ்வன
ேபான்றி ந்த , தைரெயங்கும் இந்திரேகாப்

ச்சிகள் பரந்த காட்சி.}

கவற்றிய ேவனி ற் கதித்த ெவவ்வழல்
வற்றி ம் பயத்ெதைமத் ெதாைலக்க ற்றிய
இவற்றிைனச் சு
ெமன் ெற ந் நீன் கில்
அவற்ெறா ம் ெபாரவமன் ற

ம் ேபான்றேவ.

[ கவற்றிய- வ த்திய. கதித்த- ேகாபித்த.

வற் -
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விய. பயம்- நீர். இந்திரேகாபப்

ச்சிகள் நிலத்தில் பரந்தி ந்த காட்சி, வ த் ம் ேவனி ல் சினந் எ ந்த ெந ப்
விய மிக்க நீரால் எம்ைமத் ெதாைலக்கப் ேபாாிட வந் ள்ள இவற்றிைனச் சுட் ப்
ெபாசுக்குேவாம் என் எ ந் நீல கிேலா ேபாாி வ ேபால ம் இ ந்த .].
கட ைட யாைடயின் கன்னி ெமய்ெயலாம்
ப மைழத் தாைரெவம் பகழி க்குறீஇக்
குைடெந ம் ண்வழி ெகாப் ளித்ெத ஞ்
சுடர்வி

கு திநீத்

ளி ம் ேபான்றேத
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[ சிவந்த இந்திரேகாபப் ச்சிகள் நிலத்தின் மீ பரந்தி ந்த காட்சி, கடலாகிய
ஆைடைய உ த்த நிலமடந்ைதயாகிய கன்னியி ைடய உடெலலாம்
மைழத்தாைரகளாகிய ெகா ய அம்
ைளத் க் குைடந்த ெந ம் ண்வழிேய
ெகாப் ளித்ெத ம் ெசந்நிற மிக்க இரத்தத் ளி ம் ேபான்றி ந்த .]

ஆ ய மைழெய மன்பன் றாைரயாஞ்
ேச யர் கரங்களாற் ேசர்ந்
ல் ற
நீ மின் ெப ங்க நிைறந் நீணிலம்
பா

ப் பசந்த

பசும் ல் லாதியால்.

[மைழெய ம் கணவன் மழித்தாைர என் ம் நீண்டகரங்களால் த விச்
ேசர்ந்ததனால் நீள் நிலம் என் ம் ெபண் நீ ம் இன்பம் என் ம் க நிைறந்
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பசும் ல்

த யவற்றால் பசப் ற்றாள். பசந்த - பச்ைச நிறம் ெபற்ற ; நிறம் ேவ பட்ட . ]
இ ெமன வி த

மிலங்கு தாைரயாற்

39
குழி ெமல் டல் குழியாைமப் ேபணிவன்
ெச மணிக் கவயேமற் ெசறித்த ம் ெபா உ
நிலம் பல ெமய்

கிழ்த்த ேதாற்றேம

[மைழ ெபய்தபின், நிலத்தில் ல்
ஓைச டன் ெதாடர்ந்
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தலாயின ேதான்றின. அ , இ ம் என்

ெபய்த தாைரயால், குழிந்

ேபான உடல் ேம

ம்

ம் குழிந்

விடாமல் ேபணி, மரகதத்தால் (பச்ைசக்கல்) சட்ைட ெசய் ேமல் ெபா த்திய
ேபா
ந்த . இ ம்- மைழெபய்கின்றேபா எ கின்ற ஓைச. அ காண ஓைச
என்பர். குழிதல்- நிலம் ெம
உடல்கள் ேதான் தல்.]

தல், குழிப்ப தல். ெமய்ப்ப தல்- ல்

ண் களாகிய

காம் றழ் ேதாளியர் கைடக்கண் ேபாற்சு ந்
ேதம் ெவப்பரசன் கார்ச்ேசைனக் ேகா ழித்
தாம்பிைழத் தவன்குைட தவிர்ந்த தாெமன
ஆம்பி களிடந்ெதா ம் அலங்கிப்
[

த்தேவ
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ங்கில் ேபான்ற ேதாள்கைள ைடய இளம்ெபண்களின் கைடக்கண்கைளப்ேபால்

யரத்ைதச் ெசய் ம் ேவனில் ெவப்பமாகிய அரசன், கார்காலமாகிய அரசனின்
ேசைனக்கு அஞ்சித் தப்பி ஓ ம்ெபா
நிலத்தில் ேபாட் விட்ட குைடகைளப் ேபால
ஆங்காங்ேக காளான்கள்

த்தன. காம் -

ங்கில். ேதம் - ேதம் கின்ற, ெம ந்த.

ேவப்பத்ைத அரசன் என் உ வகித்ததால், கா ம் அரசெனன்க. ஓ ழி- ஓ ய
ெபா
. தவிர்ந்த- தங்கிய. ஆம்பி- குைடக்காளான்.]
மைழ கி லசனியின் ழக்கங் ேகட்ெடா ம்
ைழெதா ம் ஒ ங்கிய ாிப் பாப்பினச்
ெச மணி ெயாளிவன ெசறிந்த காாிைன
அழ

னம் பயந்

க் ெகாளித்த தாெமன.

[மைழ ேமகங்கள் இ த்த குர
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க்கு அஞ்சிப் நிலப்பிள களில் ஒ ங்கிய பாம் களின்

மணிகளின் சிவந்த ஒளி, கா க்கு அஞ்சிய ெந ப்பினம் பயந்

நிலவைறயில் ஒளிந்

ெகாண்ட ேபா
ந்த . அசனி- இ . ைழ- பிள கள், நிலவைள. ாி- ெபாிய.
பாம்பினம் ப்பினம் என வ த்தல்விகாரம். ெச மணி- நாகமாணிக்கம். வயதான
நாகப்பாம் களின் தைலயில் மாணிக்கக் கல் இ க்கும், இ க்குப் பாம் அஞ்சி
ைழயில் ஒ ங்கும் என்பன இலக்கிய வழக்கு. ]
அ ந்தவ யல்
மந்ந லார்கள்பின்
இ ந்தனி யிைழயி னா லங்கி னாெலன
வ ந்திய ேவனி ன் மரம் ல் லாதிய
ெப ந்தளி ராதியாற் பிறக்க

ற்றன
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40
[ அாிய ெசய் ெமய் வா ய மகளிர் பின் அழகும் அணிகலன்க ம் ெபற்றைதப்
ேபால ேவனிலால் வ ந்திய மரம் ல் த ய தாவரங்கள் மிக்க தளிர் த யவற்றால்
ஹ்தச்ழகும் விளக்க ம் ெபற்றன. நலார்- நல்லார்,ெபண்கள். இ ந் தனி இைழ- மிக்க,
தனித்தன்ைம உைடய அணிகலன். பிறக்கம்- விளக்கம்]
ெப த்த பன்மரங்க ம் பின் ம் வல்
ம்
ம த்தளி ராதியின் வயங்கு ேதாற்றமால்
உ த்தி பிாிவினா டங்கு ெதாக்குறீஇ
அ த்தியிற் கூ ழி யழகு காட் ேம.
[பிாிந்த காதலர் மீண்

வந்

அன்பினால் கூ ய ெபா
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தைலவியின் ெமய்யில்

ேதான் ம்
ப் ெபா விைன, ெப த்த பல மரங்க ம் அவற்ைறப் பின்னிப் பட ம்
ெகா க ம் மணத் டன் தளிர்க்கும் தளிர் த யன ம் காட் ம். பல்+ மரங்கள்=
பன்மரங்கல். வல் - ெகா . ம - மணம். உ த்திடல்- உ க்ெகாண் ேதான் தல்.
உடங்கு- ஒன் ேசர. அ த்தி- அன் . ]
ெபாழிமைழத் தாைரயிற் க்கள் ேசார்ந் ெமய்
குைழ
ெகா க ங் ெகாம்பர்க் கூட்ட ம்
விைழவினர் கலவியின் ெம தல் காட் ன
கழியிைழ காட் ன கழன்ற

க்கேள.

[ெபாழிகின்ற மைழத் தாைரயில்
ெகாம் க

ம் கலவியினால் ெம
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க்கள் ேசார்ந் ம், உடல் தளர்ந்த ெகா க

தைலக் காட் ன; சிதற்க் கிடக்கம்

ம்

க்கள், கலவியின்

ேபா கழன் வி ந்த அணிகலன்கைளக் காட் ன. ெகாம்பர்- ெகாம் , அர் –ேபா .
விைழவினர்- காதலர். ]
தளி குந் ெதாறிந்தட வைரவ ைரப்ெபலாம்
விளியழல் ேவனி ன் ெவப் நின் தம்
ெநளி டல் சுடவரா நிவர்ந்தி வர்ந்ெதனக்
களித

ேகாடல் பாச ம் கான்றேவ.
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[மைழத் ளி உகுந்ெதா ம் மைலப்பக்கங்களிெலல்லாமழிகின்ற ேவனி ன்
ெவப்பம் அங்கங்கு நின் சு த னாேல, பாம் கள் படெம த் ேம ம் ேம ம்
ஊர்தல் ேபால அழகிய காந்தள் மலர்கள் அ ம்பின. காந்தள் மல க்கு பாம்பின்
படத்ைத உவைமயாகக் கூறல் சங்க மர . ேகாடல்- காந்தள். கான்ற- அ ம்பின.]
வாக்கிய தாைரதன் மார்பம் ேபாழ்ந் ெநாய்
தாக்க ம் வைரமகள் சா நில்ெலன
ேவாக்கிய கரெமன ெவாளிர்ந்த காெரதிர்
ேநாக்கிய காந்தெணாய் யிதழின்

க்குலம்
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[ெபாழிந்த மைழத் தாரகள் தன்

ைடய மார்பத்ைதப் பிளந்

ெமல் தாக ஆக்கேவ,

மைலயாகிய மகள், ேபா ம், நில் எனத் த த்தெலன ஓச்சிய கரம் எனக் கார் ேமகத்ைத
எதிர் ேநாக்கின காந்தள் க்குலம். வாக்கிய- ெபாழிந்த. ேபாழ்ந் - பிளந் . ெநாய் ெமல்
. வைரமகள்- மைலயாகிய மகள். சா ம்- ேபா ம். ஓக்கிய- உயர்த்திய.
க்குலம்- த்திரள்.]
சு ப்பினந் வழி ெதாடங்க ல்ைலகள்
அ ப்பினம் கிழ்ந்தநீர் அைம ம் மாற்ெறனக்
க ப் யல் தைனக்க ப் றவம் பல்திறந்
திரப்ப

ேபான்றன விடங்க ேடா ேம.
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[சு ப் இனம்- வண் க்கூட்டம். வழி- ெசவ்வழி, ஒ வைகப்பண். ெதாடங்கபாடத்ெதாடங்க. அ ம் - அ ப்ெபன வ த்த . மாற் - நீங்கு. க - மணம். றவம்ல்ைலக்கா . வண் க் கூட்டம் ெசவ்வழிப்பண்ணிைனப் பாடத் ெதாடங்க,

ல்ைல

அ ம் கள், ெபாழிந்த மைழநீர் ேபா ம், இனி நீங்குக எனக் க ேமகத்ைத ல்ைல
நிலம் பல்ைலக் காட் இரப்ப ேபான்ற காட்சிகள் ல்ைல நிலெமங்கும் ேதான்றின.]
ெபாறிவாிச் சு ம்பினம் குந் தா ண
ெவறிமலர் த்தன க க்ைக ேமகநீர்
இ தி ற் றி ம் வி ெயன் கங்ைகயிற்
ெசறிசைட ேயற்பவந் ெத ந்த ேதெவன.
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[க க்ைக- ெகான்ைற. நில லகத் க்கு இ தி வந் ற்ாி ம் என்

இைறவன்

க்ங்ைகையச் சைடயில் தாங்கிய என, ள்ளிகைள உைடய வண் க்கூட்டம்
ெமாய்த் ேதன் உண் ம்ப யாகக் ேமக நீ டன் ெகான்ைற த்தன.]
ெபான்னணி மார்பினான் வனி காாி க்
கின்ன ற் றழிந்தி ெமன் ெவற்பினான்
மன் யிர்
மாயாமற் றாங்கவந்
தந்நிைல ெய ந்ெதன வலர்ந்த

ைவகள்
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[ெபான் -தி மகள். கார்- கார்காலத் மைழ. ைவ- காயா. தி மகைள மார்பில்
உைடயவனான கண்ணன் உலகத் க்குக் கார்கால மைழயினால் அழி வந்
ம்
என் மைலையக் குைடயாய்ப் பி த் க் காத்த ேபால எ ந்தன காயாம் மரங்கள்.
கி ஷ்ணர் ேகாவர்த்தனகியிைனக் குைடயாகக் ெகாண் ஆநிைரகைலக் காத்த
வரலா . தி மால் காயா வண்ணத்தர்.]
க ங்களி றட்டவன் றனக்குங் காப்பதிங்
க ங்குைரத் ெதனவவ ேனா தாங்கவப்
ெப ங்கடல் வண்ணன் ன்பிறந்த ெசம்ம
ஒ ங்கவ

ற்ெறன மலர்ந்த ெவாண்பிடா.

ம்
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[க ங்களி - குவலயாபீடம் என்ற யாைன. கண்ணைனக் ெகால்ல கம்சன்
அ ப்பிய . களி அட்டவன் –கண்ணன்.அ க்குைரத் - அ ைமயான ,
க ைமயான . தாங்க- எதிர்க்க. ெசம்மல்- பலராமன். கார்ேமகம் குவலயாபீடம்
ேபா
ந்த . குவலயா பீடத்ைதக் ெகான்றவனாகிய கி ஷ்ண க்கும் இந்த
யாைனையக் ெகால்வ அ ைம ைடத் என அதைன எதிர்க்கக் கண்ண க்கு
பிறந்த பலராம ம் அங்கு உற்றைதப் ேபாலக் காயஃஅ டன் பிடா ம் எ ந்
த்தன.]

ன்

தி மயி ெலதிர்நடஞ் ெசய்ய ெவட்சிதன்
இ
றத்தி ங்ெகா ெய ந் பின் றக்
கு தியின் மலர்ந்த ேகால மஞ்ைஞ ர்
கன் கார்க்க ள

ன்ென ந்த ெதாத்தேத.

[அழகிய மயில் எதிேர நடஞ்ெசய்ய, ெவட்சி தன் இ
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றத்தி

ம் ெகா கள் எ த்

சுற்ற, இரத்தம் ேபாலச் சிவந் மலர்ந்த . இஃ அழகிய மயி ைன வாகனமாகக்
ெகாண்ட
கன் கார் காலத் க்கு அ
ம் ெபா ட் வள்ளி ெதய்வயாைன
இ வ ம் இ ம ங்கி ம் நிறக மயி டன் ேதான்றியைதப் ேபாலக் காட்சியளித்த .]
ெபா ந்தனி ேவலைனப் யைலப் ேபாக்ெகனாத்
தி ந்த வணங்குவ சிவண ெவட்சி ன்
கு ந் ெபாற் கூவிளங் குல்ைல பாங்க ம்
இ ந்தைல குரங்குவ விணர்க்க ணத்தினால்.
[ ேபார் ேவல்

கைன மைழையப் ேபாக்கு என ேவண்
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அவனதி தி ந்திய

தி வ ைய வணங்குவன ேபால ெவட்சி, கு ந் , கூவிளம், குல்ைல த யன
அ கில் தைலதாழ்த்தி வணங்குவனேபால் மலர்க்ெகாத் க்கைள அைசத்தன]
மரந்ெதா ம் மலர்ெதா ம் வண் ெசல்வன
உரந்த ம் ேவனி ன் உயங்கி னீர்க்ெகலாம்
அரந்ைதகள் தீர்ந்தேவா வம்ம என் விண்
பரந்தகார் வினா றப் படர்தல் ேபான்றேவ.
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[மரங்கள்ேதா ம் மலர்கள்ேதா ம் வண் கள் ெசல் ம் காட்சி, வ ைமைய
அழிக்கும் ேவனி னால் வ ந்தியவர்க க்ெகலாம் உங்கள் இன்னல்கள் தீர்ந்தனேவா
என் ஆகாயத்தில் பரந்த கார் உசாவப் படர்தல் ேபான்றி ந்த . உரம்- மனவ ைம.
தப- ெகட. உயங்கினீர்- வா னீர். அரந்ைத- ன்பம். அம்ம- இரக்கக் குறிப் .]
கானைல நீெரனக் க திப் பின்ெறாடர்ந்
னழி தங்கைள ய்யச் ெசய்தி ம்
வானிைனத் தைலப்பட மகிழ்ந்ெத ந்ெதன
வா

றத் தாவின மானி னங்கேள.
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[ேபய்த்ேதாிைன நீெரன எண்ணிப் பின் ெதாடர்ந் உட ைளத்த தங்கைள
மைழையத் தந் உயிர்ப்பிக்கச் ெசய்தி ம் வானிைனச் சந்திக்க மகிழ்ச்சியால் வா
தாவின மான் கூட்டங்கள்.]

றத்

குளகமிக் குண் டல் ெகா த்த ேவழங்கள்
களகள ழங்குவ கடங்கள் சிந் வ
இைள கி னெமன ேமக்குக் ைகநிமிர்த்
தளவளா யா வ வ க்க ேறா ேம.
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[குளகம்- தைழ உண . களகள- ஒ க்குறிப் . தைழ உணவிைன மிக உண்
ெகா த்த ேவழங்கள் களகள என அ வி ழங்குதைலப் ேபால மதநீாிைனச்
சிந் வனவாக, இைளய
உயர்த்தி விைளயா வ.]

கில்கைளப் ேபால மைலேமல்

உடல்

திக்ைககைள ேமல்

ைபத்தபாம் லகி ம் விடாிற் பாய்ந் ேபாய்ப்
ெபாத் தீச் சூட்ைட ம் ரட்ட மண்கிைளஇ
ைமத்தகா ழப்ப மானப் ற்றினங்
ெகாத்

ெமண்குக ளகழ்ந்

ெகாட்குேம.
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[ைபத்த- நச்சுப்ைபைய உைடய. பாம் உலகு- நாகேலாகம். விடர்- பிலம்., ெவ ப் .
எண்கு- கர . ெகாட்கும் சுழன் திாி ம். நிலெவ ப்பின் வழிேய நாகேலாகத்தி ம்
ேபாய்ப் ஒளிந் ெகாண்ட தீச்சூட்ைடப் ரட்ட மண்ைணக் கிைளத் மாிய கார் ேமகம்
உழப்ப ேபாலக் கர க் கூட்டம் ற் க்கைளக் கிைளத் எங்கும் சுழ ம்]
பாதல ம ங்கி ம் பனிவி ராய
ேபாதர ெலன் ேபாம் யன்ம ப்பேபால்
மீெத ந் தீயல்கள் பறந் ெமன்சிைற
தீதினர் ெசல்வம்ேபாற் சிைதந்
[பாதலத்தி

ேம.
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ம் கார்காலத் ப் பனி விரவிய , அங்கி ந்

ேமகம் ம ப்பைதப் ேபால ேமெல ந்

ஈசல்கள் பறந்

ேபாக மாட்ேடாம் என்

ெமன்சிறகுகள், திேயார்

ெசல்வம் அழிதைலப் ேபாலச், சிைதந்
ழ்ந்தன. ேபாதரல்- மீளல். தீேயார் தீய
வழியில் ெபற்ற ெசல்வம் விைரந் அழிதல் திண்ணமாக ன் உவமம் ஆயிற் ]
திகழ்கயல் பாய்ந்ந்ெத த் யர்ந் சீர்ச்சிரல்
ெதாகுசிைற யைலப்பன ேதாயத் ெதல்ைலேதர்ந்
குமைழ ேபா ம் ேவண்டாெவன் ெறாண்ைகயால்
கி ைன ம த்தி
[கயல் மீன் பய்ந்ெத த்

ைறைம ேபான்றேவ
உயர்ந்
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சிரல் பறைவ ெதாகுசிறகு அைலப்பதாகிய காட்சி,

நீாின் ெப க்கத்ைதக் கண் , இனி மைழ ேபா ம் , ேம

ம் ேவண்டா எனக் ைகயால்

44
கி ைன மறித்தத
ேதாயம்- நீர். ]

ைறைம ேபா

ம் . சிரல்- சிச்சி ப் பறைவ. மீன்ெகாத்தி.

ேவ
ேமனி லத்தின் விராவிைமந்த ங்
கான்நி ைலத்த க ங்குழன் மாத ங்
கீழ்நி லத்திற் ெகழீஇயகிற் ேசக்ைகேமல்
தாம்நி ைலத் த் தழீஇ கர்ந் தாரேரா
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[ேமல் நிலம்- ேமல்தளம். கான் -ந மணம். கீழ்நிலம்- கீழ்த்தளம். அகிற் ேசக்ைகஅகிற் ைக ட்டப்ெபற்ற ப க்ைக.. ேவனிற்காலத்தில் ேமல்தளத்தில் வாழ்ந்த
இளைமந்த ம், ந மணக் கூந்தல் மகளி ம் கார்காலத்தில் கீழ்த்தளத்திற்கு வந்
அகிற் கி ட்டப்பட்ட ப க்ைகயில் கலந் இன் ற்றனர்.]
ேதங்கு நீாிற் சிதர்ந் கு தாைரயான்
ஓங்கு ற் தம் ஒண்டைர ேவனி ன்
தாங்கு ெவப்பிற் றளர்ந் தண்ணீர்க
ங்கு ெகாப் ள் விராய

ேபா

ம்

ேம.
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[ேதங்கி நிற்கும் நீாில் மைழத் தாரகள் வி வதனால் ேதான் ம் குமிழிகள்,
ேவனி ன் ெவப்பத்ைதத் தாங்கும் அளவிைனத் தளர்ந் தண்ணீர்க ம் ேவனிற்
ெகாப் ளங்கள் ெகாண்டன ேபா ம். ற் தம்- நீர்க்குமிழி. ெகாப் ள்- ெகாப் ளம்.]
க்க ணார
ள்ள ைளத்த ந்
ெதாக்க பல்பிற வித் யர்த் ெதால்வழி
யக்க ணத்திலைடத்திடப் பட்ெடனப்
பக்க மண்கமர் வாயைட பட்டன
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[ க்கணார்- சிவெப மான். க்கணார் அ ள்- சத்திநிபாதம். கமர்நிலெவ ப் க்கள். சிவெப மானின் தி
ள்ளத்தில் அ ள் ேதான்றிய டன்
ன்பமயமான பலபிறப் க்க ம் வ ம் வாயில் அைடபட்டாற்ேபால மைழயினால்
பக்க மண்சாிந் நிலெவ ப் க்கள் அைடபட்டன. சிவெப மானின் தி வ ளாகிய
சத்திநிபாதம் நிகழ்த
அைடப ம்.]

ம், பிரவாக அநாதியாய் வந்

ெகாண்

ந்த பிறவி வழி

குன்ற ம் ற ங்குளிர் பண்ைண ம்
ஒன் ந் ேதான்றில வா த கத்தி ண்
மன்ற ழ்கின ெவப்பற வாாிேய
ெசன்

சூழ்ந்ெதங்குந் ேதங்கிய ெதாப்பேவ.

[குன் க
ேவ பா

ம்

ல்ைல நிலங்க
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ம் ம த நில குளிர்ந்த வயல்க

ேதான்றாதனவாய் நீரால் ெபாி ம்

ழ்க க்கப் பட்

ம் ஒன் ம்
ந்தன, ேவனில்

45
ெவப் அற கடல் எங்கும் சூழ்ந் பரந் ேதங்கிய
பண்ைண- வயல்ெவளி. உதகம்- நீர். வாாி- கடல்]

நிகர்ப்ப். ற -

ல்ைலக் கா .

எட்ட ைறக்கு ெளாிக்கி ம் இன்னகிற்
கட்ட ழல்க கக்ெக கின்றதாற்
பட்ட மாாி தைனப்பயந் தாெலன
ெமாட்

ள ைல ெவப் ம்

ந்தேத.

164

[மைழ ஈரத்தினால் எத் ைண ஆழமான அைறக்குள் ைவத் எாித்தா ம் ெந ப்
அவிகின்ற . ேவனி ன் ெவப் ம்
ந்த . எட் என்ப அதற்கு ேமலாகிய பன்ைம
என்ப குறித்
ெபற்றதால்]

நின்ற . பட்டமாாி- ெபாழிந்தமாாி பயந்தாெலன- பயந்ததால்,

அைம ெமன்றைற வா ைர யன்றிநீர்
உமிழ்தல் ேவண் ெமன் பா ைர யில்ைலவாய்
அமிழ்த ேம ம் அகட் ட ட் ேமல்
உமிழ்வ தன்றிப்பின்

ண்ண ங் கூ ேம.
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[ேபா ம் ேபா ம் என் கூ வார் உைர அன்றி (மைழ)நீர் ெபய்ய ேவண் ம்
என்பார் உைர இல்ைலயாம். அமிழ்தேம என்றா ம் வயி
ட் ேமல் உமிழ்வேத
யன்றி உண்ண ம் கூ ேமா? அைம ம்- ேபா ம். உமிழ்தல்- ெபயல். அக - வயி .
ட் ேமல்- ேதக்கி ேமல் கூ ேம- எக்காரம் எதிர்மைற]
இன்ன வாறி திங்க மின்மைழ
மன்னி நின்றன மாமக தப் லந்
ன் மின்ன மித்தின் கூர்ந்ததால்
அன்ன ேதயம் நிகர்த்த அைனத் ேம
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[இவ்வா இரண் மாதங்க ம் இனிய மைழ நிைலத் நின்ற . மகதநா தன்ைன
ெந ங்கியி ந்த ன்பங்கைள ெயலாம் ஒழித் அந்த நாட்
ந்த
உயிாினங்கெளல்லாம் இன்பம் மிக அைடந்தன. திங்கள்- மாதம். லம்- ேதசம்.
ன் ம்- ெநர்ங்கும். மித் - ஒழித் .]
வாய்ந்த மாமக தப் ல மன்னவன்
ஆய்ந்த ண்ணிைட யம்பிைக ேபர ள்
ஏய்ந்த வாெறண்ணி யின்பநீ ரா னான்
ேதாய்ந்

ளாெரவ

ம்

த் ேதாயேம.

[மகதநாட் க்கு அரசனாகப் ெபற்றவன், அழகிய
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ண்ணிய இைடயாளாகிய

அம்பிைகயின் ேபர ள் ெபற்றைத எண்ணி இன்பநீரா னான், மக்கள் அைனவ ம்
நீாில் ேதாய்ந் களித்தனர்.]

46
க ைண நாயகி ங்க க் கங்ைகசூழ்
தி நி லா ெச ம் கழ்க் காசியின்
ம வி விச்சுவ நாதன் மலர்க்கழற்
ெபா வில்

ைச ாிந்தி ந் தாளேரா.
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[அம்பிைக ம் கங்ைகநதி சூ ம் ஞானச் ெசல்வம் நில கின்ற க ைடக் காசிநகைர
அைடந் விசுவநாதன் தி வ களில் ைச ாிந்தி ந்தாள். அேரா- அைச]
கட ள் வாட்கண் கரந்தி நாெளன
மடந லாள்மக தத்திைறக் கீந்த ள்
அைடயி லாவரத் திற்றைழ காாினான்
மிைட

நீளி ண் ெமன்ெமல நீங்கிற்ேற.

[இைறவ
நாட் அரச
நீங்கிற் ]
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ைடய தி க்கண்கைல இைறவி மைறத்த நாளில் ேபால, அம்பிைக மகத
க்கு ஈந்த அ ளால் தைழத்த மைழ ேமகத் நீண்ட இ ள் சிறி சிறிதாக

விண்ணி வர்ந்த மைழக்குல ேமதகு
மண்ணி றங்கிய ெதன்ன மணிக்கனத்
தண்ண ேலாைதய டங்கின வம் வித்
தண்ெண னீர்க்கட் டழங்ெகா

மிக்கேத.
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[ஆகாயத்தில் ேமல் இ ந்த மைழ ேமகங்கெளல்லாம் நிலத்தின்ேமல் வந்திறங்கிய
என் ம் ப யாக, ேமகத்தின் இ ேயாைச அடங்கின; அழகிய நிலத்தின் மீ நிைறந்த
நீர்நிைலகளில் நீரைல ஓைச மிக்க . மணிக்கனம்- நீலமணி ேபால ஒளி சும்
கார்ேமகம்.]
மாத ேராதியின் ெமன்ெமல வானிமிர்
ஓைத நீண் கில் ெவண்ணீற ற்றன
ேபாதல் ேமயின ெபாள்ெளன ெமன் ளிக்
கூதிர் வந்

குலாவிய ெதன்பேவ.
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[ெபண்களின் கூந்தைலப்ேபாலத் திரண்ட கார்ேமகம் ெமள்ள ெமள்ளக் க நிறம்
நீங்கி ெவண்ணிறம் உற்றன. மைழநீங்கி மைழ ளிக்கும் கூதிர்காலம் வந் ற்ற .]
அ சீர்க்கழி ெந லாசிாிய வி த்தம்
ேகாடலந் தீப ேமந்திக் கண்டன குன்றங் கானம்
நீ ய ெகா க ேளந்திக் கண்டன நிைற ம் பண்ைண
பா ெசய் பணிலம் ஊதிக் கண்டன பரைவ சால
ஆ

ற் கண்ட கூதிர் அரசிளங் குமரன் றன்ைன
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[ேகாடலம்- ேகாடல்- காந்தள். பண்ைண- ம தநிலம், வயல்கள். பணிலம்- சங்கு.
அரசர் ேபான்ற ெபாிேயார்கைள மங்கலப் ெபா ள்கைள ன் ைவத் க் காண்ப

47
மர . அவ்வாேற, கூதிர் என் ம் அரசிளங்குமரைன, குறிஞ்சி நிலத்தில் காந்தள்
மலர்களாகிய தீபங்கைள ஏற்றிக் கண்டன. ல்ைல நிலமாகிய கானம் உயர்ந்த
ெகா கேளந்திக் கண்டன. ( ல்ைல நிலத் க்குாிய

ல்ைல

த ய ெகா கள் ,

ணிக் ெகா ையச் சுட் ன.); ம த நிலமாகிய வயல் ெவளிகள் நீர் வளத்தினால்
ஒ க்கின்ற சங்குகைள ஊதிக் கண்டன.; ெநய்தலாகிய கடல் அைலகைள
கண்டன.]

சி ஆ க்

ைணவைரப் பிாிந்ேதார்க் ெகல்லாந் யர்நனி கூர்க்கும் ெவய்ய
கைணகளா யைணயார் தம் ட் கலந்தனர் கூடச் ெசய் ந்
தணவ ந் த ரா ந் தைதந்தன கூதிர்க் காைல
அணவிய ெவழி
[கூதிர்காலம்

ர்க்கு ம ம் னற் றிவைல யம்மா.

விய நீர்த்திவைலகள்
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ைணவைரப் பிாிந்தீ க்கு எல்லாம் மிக்க

யைரச் ெசய் ம்; ஊடலால் அைணயாதவைர (மன்மதன் வி ம் மலர்க் ) ெவய்ய
கைணகளால் தம் ட் கலந் கூடச்ெசய்கின்ற தா ம் ெந ங்கின]
ேதம்பிழி யைளந் ந் ற் ஞ் சி
ளி யைளந் ந் தண்ெணன்
றாம்பாி சுைடயதா மகெனலாம் ெவ ம்பி யா ம்
பாம் ெகா ெலன்னப் பா ம்பகழி ெகாெலன்னக் ெகால்வான்
வாம்

ெயன்னத் தாவி வளாய

கூதிர்க் காற்
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[இனிய ேதைன அைளந் ம், நீர்த் ளிகைள அைளந் ம் குளிர்ச்சி டன் தா ம்
இயல்பினதாய், யா ம் உள்ளெமலாம் கலங்க, பாம்ேபா என ம் பா ம் அம்ேபா
என ம் ; ெகால்ல வந்த

ேயா என ம் கலங்கக் கூதிர்க்காற்

எங்கும் சூழ்ந்த ]

கள்ளவாய் கர்ந் கண்ணிற் கறங்கு ெமன்சு ம்ப ாீட்டம்
வள்ளவாய் மலாின் குப்ைப வால்வைளக் குப்ைப சூழ்ந்த
ள்ளவா யிைசயின் சும்ைம ெபாங்கி ெயாண்மணி நீர்சால
ள்ளவாய் நிைறந்த ேவாி

தடமாதி ெயல்லாம்.
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[கள்- ேதன். அவாய்- வி ம்பி. கண்ணின் – இன் உவம உ
,கண்ணிைனப்ேபால.
கறங்கும்- சுழ ம். சு ம்பர் ஈட்டம்- வண் களின் கூட்டம். வள்ளம்- கிண்ணம்.
வால்வைள- ெவண்சங்கு. குப்ைப- திரட்சி. ள்- பறைவகள். சும்ைம- ஆரவாரம். ேவாிேதன். ேதனிைன வி ம்பி உண் கண்ணிைனப்ேபாலச் சுழன் திாி ம் வண் க்
கூட்டங்கள். கிண்ணத்தின் வாய் ேபால அகன்ற இதழ்கைள

ைடய மலர்த்திரள்,

ெவண்சங்குத் திரள் சூழ்ந்த பறைவகளின் ஆரவாரெவா , ஒளி சும் மணி ேபான்ற
இயல்பிைன ைடயவாய் ேதன்கலந்த நீர் நிைறந்தன ெபாிய குளங்கள் எல்லாம்]
உைடகைட யைடக்கு ேமாைத யர்த்திய மண்ைண வாாிப்
ப மவல் ர்க்கு ேமாைத பற்பல கால்கள் ேதா ம்

48
வி
ெக

ன ெலா க்கு ேமாைத விாிபைண விைள

க்

ன ெலா க்கு ேமாைத கிளர்ந்தன ேதய ெமல்லாம்
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[மைழ நீரால் உைடந் ேபான வாய்க்கால்கைள அைடக்கும் ஒ
உயர்ந்த மண்ைணவாாி பள்ளங்கைளத்

ம், ேமடாக

ர்க்கும் ஓைச ம், பற்பல

வாய்க்கால்கள்ேதா ம் நீாிைனத் தி ப்பி வி ம் ஓைச ம், வயல்கைள
ெக க்கும் ெவள்ளத்ைத ஒ க்கும் ஓைச ம் ஆகியேபெரா கள் எங்கும்
கிளர்ந்ெத ந்தன]

க்

அ ள்பிாி யாவி ெயண்ணில் வனத்
கர்ச்சி யார்ந்தவ்
வ ளிைனக் கூ மா ேபாலைல கடனீேர ேமகந்
தரமைல யாதி ள்ள வளெமலாந் த வி யாறாய்க்
கைரெபா

திரங்கு ேவைலக் கடலக நிைறந்த தன்ேற.
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[அ ள் பிாி ஆவி- தி வ ள் வியாபகத்தில் அடங்கியி ந் ம் அதேனா கூடாமல்
பிாிந்தி க்கும் உயிர்கள். அவற்ைறத் தன் வியாபகத்தில் வியாப்பியமாக அடக்கிக்
ெகாள் ம் க ைனயினால் இைறவன் பல்ேவ பிறவிகைளத் தந்த ள்கின்றான்.
அ ேவ இங்கு உவைமயாயிற் . தி வ ளால் பிாிந்த உயிர்கள் எண்ணிலாத
வனங்களில் ேபாகங்கைள

கர்ந் , பின் அத்தி வ ைளக் கூ மா

அைலகட ன் நீேர ேமகம் ெகாண் வந்

ெபாழிய, மைலகள்

ேபால,

த ய இடங்கல்

எல்லாம் எல்லா வளங்க ம் ெபற் ச் ெசழிப்பைடய ஆறாய்ப் ெப கி, கைரைய
அைலகளாற் தாக்கும் ஒ யிைன உைடய கட ல் நிைறந்த .]
பறந்தைல ழக்கிப் ேபய்க்கும் ப ந் க்கும் வி ந் ெசய்
மறந்தைலக் ெகாண்டார் ஆவிமட நலார்மாட் நண்ணிற்
சிறந்தி ங் குணேம ெயன்னத் ேதம்பிய ேவனிற் ெகான்ற
நிறந்திகழ் பாிதி ெவப்பந் தன்ன

நிகழ்ந்திடாதால்.
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[பறந்தைல- ேபார்க்களம். மறம்- ெகா ைமக் குணம். ஆவி- உயிர்ேபான்ற.
மடநலார்- அழகியமகளிர். சிறந்தி ம் குணம்- இரக்க குணம். ேவனிற் ேறான்றேவனி ல் ேதான்றிய . தன்ன ம்- சிறி ம். ேபார்க்களத்தில் பைகவைர இரக்கமின்றிக்
ெகான் ேபய்க்கும்ப ந் க க்கும் வி ந் ெசய் ம் மறக்குணங்
ெகாண்ேடாாிடத் ம் தமக்கு ஆவிையப் ேபான்றமகளிைரப் பள்ளியிடத் க்
கண்டேபா , சிறந்த குணமாகிய அன்ேப ேதான் வைதப் ேபால ேவனிற்காலத்தில்
உயிர்கைள வைதத்த சூாியனிடத்தில் ெவப்பம் சிறி ம் நிகழா ]
மினற்றழற் கிரணக் கற்ைற விாிக்கு மாதவைன ைவ
கனற்றினா ெனன் ேவனிற் காலத் ெவ த்தார் தாேம
யனற்றினா னல்ல ெனன்றிக் காலத் ம் ெவ த்தா ரந்ேதா
இனற்றிற

ற்றார்க் கின்ன ெசால்லலா ெமன்ப தின்ேற.
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49
[மின்னைலப் ேபால நிற ைடய அழைலச் ெசய் ம் கிரணக் கற்ைறகைள
விாிக்கின்ற மாதவனாகிய சூாியைன ைவ ெவப்பத்ைதச் ெசய்தான் என் மக்கள்
ைவதனர். அவர்கேள இப்ெபா
கூதிர்காலத்தில் சூாியன் ெவப்பத்ைதத் தாரான
என் ெவ த்தார். அந்ேதா! ன்பபபட்டவர்கட்கு இன்ன ெசால்லலாம் இன்ன
ெசால்லக் கூடா

என்ற வைரயைற இல்ைல. மினல்- மின்ன்ல், இனல்- இன்னல்-

இைடக்குைற. கனற்றினான் -கனைலச் ெசய்தான், கனல்- ெவப்பம். அனல்- ெவப்பம்.,
சூ . ]
இர நன் பக மாறி யிரவி மதி மாறி
வ வன ெவன்ன ெவய்ேயாெனாளிமிகம ங்கிச்ெசல்லப்
பர ைபங் கிரணக் கற்ைறப் பானிலாச் சாலக்கான்
விரவிய மாந்தர்க் கின்பம் விைளத்த
[ இரவாக க ம் பக
என்

மாறி, சூாிய

பனிெவண்

ங்கள்
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ம் நில ம் தம் ள் மாறி வ வன

ம்ப யாக, ஞாயிற்றிெனாளி ம ங்கிச் ெசல்ல, பரவிய பசுங்கதிெராளி

பால்ேபான்ற நிலைவச் ெசய்ய , மக்க க்கு இன்பம் விைளத்தத , பனிெவண்
திங்கள்.]
அரவிாி யல்கு லார்தம் அரதநக் குவ க் ெகாங்ைக
கரவினிற் ணர்ேவார் ெசல் ங் கடங்க ந் ேதய்ந்த கூதிர்
விரவ ன் ஒ ங்கி ேவழக் கடங்க ந் ேதய்ந்த ெவற்பர்
குரைவகள் த வி யா ங் குமரேவள் குன்ற ெமங்கும்.
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[ கடம்- கா , மதநீர். பாம்பின் மைலநிலமக்கள் குரைவத வி ஆ ம் குமரேவளின்
குன்றெமங்கும் படம் ேபான் அகன்ற அல்கு ைடயார் (தைலவியர்)தம் அரதனமணி
வடம் அணிந்த ெகாங்ைககைளத் த
ம் ெபா ட் கள்ெவா க்கத்தில் ணர்ேவார்
ெசல்

ம் காட்

வழிக

ம் ேதய்ந்

ேபாயின; கூதிர்காலம் பர த னால்

யாைனகளின் மதநீ ம் வற்றித் ேதய்ந்தன;]
தங்க க் கின்ப நல்குந் தண் யற் ப வஞ் சா ப்
ெபாங்கிய கூதிர் ேநாக்கிப் ெபா மிநின் ற வ ேதய்ப்பத்
திங்களங் கதிர்ேதாய் ேகாட் த் ேதம்பயின் மரங்க ெளல்லாங்
ெகாங்குயிர் சிைனயின் ேமகக் கு ந் ளி

வற்றா நின்ற.
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[தங்க க்கு இன்பம் நல்கும் கார்காலத்ைத ேமாதிப் ெபாங்கிய கூதிைர ேநாக்கிப்
ெபா மி நின் அ வைதப் ேபால நிலைவெதாட் உயர்ந் நின்ற ேதனீக்கள்
ெமாய்க்கும் மரங்களின் ெகாம் கெளல்லாம் நீர்த் ளிகள் வி நின்றன.]
இ ந் ளி கிைளக ற் மியல்பினாற் ேசாைல ள் ம்
ப ந் ளி கூதிர் சும் பான்ைமயாற் ேசாைலப் பாங்கும்
ெபா ந் றாப் பறைவக் கூட்டம் ைவயர் ேவ ெசய் ந்
தி ந்ெதாளிப் ைகயின் மாடஞ் ேசக்ைகயாய்ப் பயி

மன்ேற.
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50
[

ற் தல்- ெதளித்தல். ப ந் ளி- ெபாிய

ளி. பாங்கு- றம்.

ைவயர்- மகளிர்.

வ்ேப - ெவம்ைம. ேசக்ைக- இ ப்பிடம், தங்கும் இடம். மரக்கிைளகள் சிந் ம்
நீர்த் ளிகளினால் ேசாைல ள்

ம், ெபாிய நீர்த் ளிகைளக் கூதிர்ப்ப வம்

சும்

இயல்பினால் ேசாைலப் றத் ம், தங்கிய பறைவக் கூட்டம், மகளிர் ெவம்ைம ெசய் ம்
ைக ைடய இ க்ைககள் ேபால் காட்சி த ம்]
ஈண் ய குளிரா ள்ள மிளகிய விைளயமந்தி
தீண் தற் காிய ெவந்தீச் ெசறிெவன வந்
ள்ளிக்
காண்டக மலர்ந்த ெசங்ேகழ்க் காந்தளம் ைவ யண்மி
ண்டதன் கூதிர் மாய

ன்ைகேம னீட்

மன்ேற.
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[ ெந ங்கிய குளிரால் உள்ளம் தளர்ந்த இைளயமந்தி, தீண் தற்கு அாிய தீக்கனல்
என மனமகிழ்ச்சி டன்
மலர்கைள ெந ங்கி,

ள்ளிச் ெசன் , கண்

க்கழகாகப்

ண்ட குளிர் நீங்கத் தன்

த் ள்ள ெசங்காந்தள்

ன்ைககைள அக்காந்தள் மலர்களின்

ேமல் நீட் ம். அன்ேற- அைச. ஈண் ய- ெந ங்கிய. இளகிய – தளர்ந்த. தீண் தற்கு
அாிய- ெதாட
யாத. ெவந்தீ- ெவப்பத்ைதச் ெசய் ம் தீ. காண் தக- காட்சிக்க்கு
அழகாக. ெசங்ேகழ்-ெசந்நிறம். ]
த த்ெத ந் தி த் ப் ெபய் ந் தண் ய ெலாழி ங் கா ம்
அ த்தலம் ெபயர்த்தா னாைம யா ய விைளப்பான் ஊக்க
ம த்த ேபாலப் ைவ மலர் ைரெய த் மஞ்ைஞ
க த்தைழ ேதாைககூப்பிக் கவன்றன கா

ேதா ம்.
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[மின்னி இ த் ப் ெபய் ம் மைழ ஒழி ம் வைரக்கும் தன் ைடய கால்கைளப்
ெபயர்த் மாறி மாறி நின் ஒழியாமல் ஆ ய கைளப்பினால் ெசயல் இன்றிக்
காயாம் நிகர்த்த க த்ைத உைடய மயில்கள் ேசாைலகள் ேதா ம் தம் ேதாைகையக்
குவித வ ந்தின. த த் - மின்னி. தண் யல்- குளிர்ந்த மைழ ேமகம். ஆனாைமகுைறயாமல். இைளப் - தளர்ச்சி. ஊக்கம் ம ந்த - எ ச்சி நீங்கிய . ைவகாயாமலர். ைர- உவம உ

. எ த் - க த் , பிடாி. கூப்பி- குவிந்

கவன்றன-

வ ந்தின. கவல்- கவைல,வ த்தம். கா - மரச்ேசாைல]
ெதாடங்கிய கூதி ள்ளந் ளக்க ந் ைணக ேளா
மடங்க ங் கய ெமண்குமைரக ம்
மற் ம்
அடங்கின வைறசூன் றன்ன விடரக மைனத்தின் மாட் ந்
தடங்ெகாள் ெவம் ைலயார் ைமந்தர் தனியகத் ெதா ங்கியாங்கு
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[ ளக்க ம்- வ த்த ம். மடங்கல்- சிங்கம். கய்ம்- யாைன. எண்கு- கர . தனியகம்அந்தப் ரம். கூதிர் உள்ளத்ைத வ த்த ம் தத்தம் ைணகேளா சிங்கங்க ம்
யாைனக ம் கர க ம் மான்க ம்
க ம் பாைறகைளக் குடந்தன

51
ேபான்றைமந் ள்ள குைககள் அைனத்தின் அகத்தில் அடங்கின, மங்ைகய ம்
ைமந்த ம் அந்தப் ரத்தில் ஒ ங்கியைமையப் ேபான் . }
ைகத்தலங் குைலய ெமய்யிற் கைனமயிர் ெபா ப்ப ஆம்பல்
ெசத்ெதாளிர் பவளச் ெசவ்வாய்
ப்பத் ேதெமாழி தள்ளாட
இத்திறத் தி க்கும் மாந்தர் யாவ ம் இைனய வந்
தத்திய கூதிர் தன்ைனச் சால ம் ெவகுண்டா ெராத்தார்.
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[குைலய- ந ங்க. கைனமயிர்- ெசறிந்த மயிர். ெபா ப்ப- கூச்ெசறிய. ெசத் ேபான் . ெமாழி தள்ளாட- ெமாழி குழற. இைனய- வ ந்த. ைககள் ந ங்க, உட ல்
ெசறிந்த மயிர்கள் கூச்ெசறிய, ஆம்பல் மலாிதைழப் ேபாலச் சிவந்தவாய்
ப்ப, ேதன்
ேபான் இனிக்கும் ெமாழி குழற இப்ப யி க்கும் மாந்தர் யாவ ம் வ ந்த வந்
பரவிய கூதிாிைன மிக ம் ேகாபித்தவைர ஒத்தவரானார். கூதிரால் ந ங்குேவார்க்கும்
ேகாபித்தவ க்கும் இம்ெமய்ப்பா கள் ேதான் ம்.]
பத்தியிற் கலவி ெசய் ம் பள்ளிக ேடா ம் ைவகுஞ்
சித்திர ேமைட ேதா ந் ெதற்றிக ேடா ெமங்கும்
ெபாத்திய கூதிர் காயப் ெபா ந்திய வக ற் ெசந்தீ
நித்திய ேவள்விச் சாைல ெந ப்பி

ஞ் சிறந்த தன்ேற.
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[பத்தி- காதல். ெதற்றி- திண்ைண. காதலர் அன்பினிற் கலவி ெசய் ம்
பள்ளியைறகள் ேதா ம், மக்கள் அம ம் அழகிய ேமைடகள் ேதா ம்,
ஹிண்ைணகள்ேதா ம் எங்கும் அக ல் ெசந்தீ, அக்கினி காாியம் ெசய்ேவாாின்
நித்திய ேவள்வித்தீயி ம் சிறப்பாகப் ேபணப்பட்ட ]
ெசய்யதா மைரகள் ெவன்ற ெச
கஞ் ேசப்பநீல
ைம லாங் கண்ணி னல்லார் ம
கர்ந் தில்லந்ேதா ம்
ைபயர வல்குல் விம்மப் பைண ைல விம்மச் ேசக்ைக
ெநய் லாங்கூந்தல் ேசாரக் கலவியின் நிகழ்ச்சி மிக்கார்
[சிவந்த தாமைரகைள ெவன்ற ெச ைமயான
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கம் சிவப்ப, ைம ண்ட

கண்ணியராகிய அழகிய மடந்ைதயர் ம உண் ,
கள் ேதா ம் கட்
தாவிய கூந்தல் ேசாரக் காதல டன் கலவியில் மிக்காராயினர்.].

ல் ெநய்

விதிப்ப ேதாயம் ஆட விதித்த ள் க ாி பாகர்
கழித்ெத ங் கூதிர்ேநாக்கிக் கவ றா வண்ணம்ேபா ம்
அதிர்த்ெத ம் அங்கிேவட்டல் பின் ற அைமத்த ெசய்ைக
ெகாதித்ெத ம் பாச மாற்றித் தி வ ள் கூ வார்க்ேக.
[ெகாதித் - சினந் . ேதாயம்- நீர். சினந் எ ம் மலவ ையக் ெக த்
தி வ ைளக் கூ வா க்கு இைறவன் ைறப்ப நீராட விதித் ப் பின்னர்
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52
சிவாக்கினிேவள்விையப் பின் அைமத்த ெசயல், மிக்கு எ ம் கூதிைரக் கண்
அஞ்சாம
க்கும் ெபா ட் ப் ேபா ம்]
விற்ப
த ன் மாதர் ேவணவா என்ன ஆர்க்குஞ்
ெசாற்பட லாிய வாகித் மணிப் பண்ைண ேதா ம்
ெநற்பலன் விைளந்த கன்னல் நிைறந்தன ெந யவாைழ
அற்படப் ெபா ளி வானம் அளந்த ெந மா ெலன்ன.
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[வில் ேபான்ற ெநற்றியினராகிய ெபா ட் ெபண் ாின் அளி படாத ஆைச என்ன,
ெசால்ல

யாத அள

வயல்கள் ேதா ம் ெநற்பயன் விைளந்தன; க ம் கள்

நிைறந்தன. ெந ய வாைழ இ ள்படப் ெபா ளி வானம் அலந்தன, ெந ய
மாெல ம்ப யாக.]
ெத ள்மணித் ெதண்ணீர் பாய்ந் ேதங்கிய பட்டம் ஆதி
ம விய மீனக் குப்ைப வ ம் னற் ெகதிர்ந் மீண் ம்
ெவ விேம ெல ந் ம் ழ்ந் ம் ெமன்மல ரைலத் ங் ெகாட்கும்
ெப வள ெமய்தப் ெபற்ற பீ லா வற்ப ெரன்ன
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[ெத ள்மணி- பளிங்கு. பட்டம்- நீேராைட. மீனக் குப்ைப- மீன் கூட்டம். பளிங்கு
ேபான்ற ய, ெதளிந்த நீர் பாய்ந் ேதங்கிய நீேராைடகளில் ெபா ந்திய மீன்கூட்டம்
வ ம் ன க்கு எதிராகச் ெசன் ம் மீண் ம் ள்ளி ேமெல ந் ம் ழ்ந் ம்
ெமன்ைமயான மலர்கைள அைலத் ம் திாி ம், ெப ஞ்ெசல்வம் ெபற்ற கீழ்மக்கைளப்
ேபால.]
இத்தைகக் கூதிர்த் ேதாற்றத் திமயமீன் ெற த்த நங்ைக
த்தைலக் கங்ைக சூழ்ந்த
நகர்க் காசி ைவகும்
அத்தைன வணங்கி யாங்குப் றவிைட ெகாண் ேபாந்
ைபத்தநீர்க் காஞ்சி

ர்ப் படர்தர ெநறிக்ெகாண்

ற்றாள்.

193

[இத்தைகய கூதிர்காலத் ேதாற்றத்தில் இமயமைல ெபற்ெற த்த நங்ைகயாகிய
இைறவி,

த் க்க

ம் அைலக

ம் உைடய கங்ைக சூழ்ந்த பழநகராகிய காசியில்

கு யி க்கும் ஐயன் விசுவநாதைன வணங்கி , நகைர நீங்கிச் ெசல்ல விைட ெகாண்
காஞ்சிைய ேநாக்கிப் றப்பட்டாள். அம்ைம இமயமைலயால்
வளர்க்கப்பட்டாளாத ன் உபசாரமாக இமயம் ஈன்ற நங்கி எனப்பட்டாள். த் +
அைல= த்தைல. = த் ம் அைல ம்.அத்தந் ஐயன். றவிைட- றப்ப தற்கு விைட.]
ேவ
எண் ைச ங் கு கு ப்பத் ெதய்வமடவார்

53
கஞல விைமேயா ேரத்த
மண் யெவண் மணிக்கவிைக ேமனிழற்றச்
சாமைரகண் ம ங்கிற் ள்ளக்
கண்டவர்கள் களி ங்க ெவ ந்த
ைமமா கயற்கண் சாத்தச்
சண் ைகமங் கைலெய ந் ேதாழியர்
வழிக்கண் வளெம த் ச் சாற்

கின்றார்.
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[எட் த்திைசயில் உள்ேளா ம் வி ப் எய்த, ேதவேலாகப் ெபண் ர் ெந ங்கி
வர,வானவர்கல் கழ, ெவண்மணிக் குைட ெமல் நிழைலச் ெசய்ய, சாமைரகள்
பக்கங்களில் இரட்ட, கண்டவர்களின் கண்களில் மகிழ்ச்சி தங்க, உைமயம்ைம
தி க்கண் ேநாக்கம் ெசய்ய, சண் ைக, மங்கைல எ ம் ேதாழியர், காஞ்சிைய
ேநாக்கிச் ெசல் ம் வழியின் வளத்திைன எ த் ெமாழியத் ெதாடங்கினர். கு கு ப் வி ப்பம். கஞெலௗதல்- ெந ங்குதல். ]
ெபாங்குெமாளி கமதிய ணவாாித்
திரட் மி ள் ேபா ங் கூந்தால்
தங்ைகெய ம் நிைனக்காண வாிைசெகா
வ வ ேபால் தழங்கி யா ங்
கங்ைகநதி அகில்ந ஞ் சந்தனமலர்
கற் ரமிளங் கனிகாய் ேதறல்
ெசங்கனக மணிபல ந் திைரக்கரங்ெகாண்
டைணவதைனச் சிறி

பாராய்
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[ கூந்தல்- கூந்தைலஉைடய உைமக்கு ஆகிவந்த ; சிைனயாகு ெபயர். கூந்தால்
என விளிேயற்ற . கமாகிய மதியில் ெபாங்கும் நிலெவாளி உண் ம் ெபா ட்
வாித் திரட் ைவத் ள்ள இ ள் ேபா ம் கூந்தைல உைடயவேள! தங்ைகயாகிய
உன்ைனக் கா

ம் ெபா ட்

சீர்வாிைசக

டன் வ வைதப்ேபால், அைலகளால்

தழங்கி மகிழ்ச்சியால் ஆ ம் கங்ைக நதி, அகில் ந ஞ்சந்தனம் மலர்கள் கற் ரம்
தியகைன காய் ேதன் ெசம்ெபான் மணி த ய பலவற்ைற ம் அைலகளாகிய
கரங்களில் ஏந்தி வந் அைணவைதப் பாராய். ]
நிறங்கூர்ந்த க ஞ்சு ம்பர் விைளயா
ளாி க நிமலாய் சால
வறங்கூர்ந்த தாங்கள்ெப வளம்பைடப்ப
மைழக்க ைண வழங்கிப் ேபாந்த
அறங்கூர்ந்த நிைனய ைன தல்கட ள்
நதிபல ம் மலர்கள் விக்
கறங்ேகாைத வ த்ெத த் மகிழ்கூர்ந்
ன்வணங்குங் காட்சி காணாய்
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54
[கூர்தல்- மிகுதல். க ஞ்சு ம்பர்- காிய வண் கள். ளாி கம்- தாமைரயாகிய
கம். நிமைல- மலமற்றவள். ஆய்- விளி
. வறங் கூர்ந்த- வறட்சி மிக. மைழக்
க ைண- மைழயாகிய க ைண. கறங்கு ஓைத- ேபேராைச. க நிறம் மிகுந்த
வண் கள்(கண்கள்) விைளயா ம் தாமைரயாகிய க ைடய நிமைலேய! மிக ம்
வ ைம ற்ற தாங்கள் நீராகிய ெப வலம் அைடய மைழயாகிய க ைண வழங்கிப்
ேபாந்த அறம் மிக்க நின்ைன, ய ைன த ய நதிக்கட ள்கள் பல ம் மலர்கள்
விக் சுழ ம் ஓைதயால் நின்ைன வாழ்த்திப் ேபாற்ாி உன் ன் வணங்கும்
காட்சியிைனக் காணாய்!]
மணங்கம ங் க ங்கூந்தற் ய யிர்த்த
சிைலநிகர் வா தலாய் த
கணங்கெளா நீவ வ தறிந் ெதாழக்
காத்தி ந்தாங் க ப்ப ேமகம்
இணங்கும்மலர்ச் ேசாைலயினின் றிைரேதரப்
குதாமல் ஈர்ந்தண் கூதிர்க்
கணங்கினவாய்ப் பஞ்சரங்க ெடா ெமா ங்கும்
ட்ெடா தி யழகு காணாய்
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[மணங்கம ம் க ங்கூந்தலாகிய யல் ெபற்ெற த்த இந்திரவில் நிகர்க்கும்
ஒளி சும் ெநற்றியினாய்! அ யார் கூட்டத் டன் நீ எ ந்த
வைத அறிந் ,
உன்ைனத் ெதாழக் காத்தி ப்பைதப் ேபால ேமகக் கூட்டம் தங்கியி க்கும்
மலர்ச்ேசாைலயி
ந் ெகாண் , இைரேதடப் குதாமல், இர்ரப்பதமிக்க கூதிர்க்கு
வ ந்தினவாய்க் கூ கள்ேதா ம் ஒ ங்கும் பறைவக் கூட்டங்களின் அழகு காணாய்!]
விழிக்ெகண்ைட ெபா தைலயா தச்சு த்த
மகரெமா விளங்கு காேதாய்
ெசழிக்கின்ற வளெனாழிந்த காைல
ேமன்றன ெகாண் சிறப்பிப் பார்ேபாற்
ெகாழிக்கின்ற மலர்ேவாி கூதிாினீத்
ெதாழிமரங்கள் குளிர்ந்த நீரான்
வழிக்ெகாண்ேட நின்ெனதிேர கு ந் ளிேதாய்ப்
பணிமா ம் வனப் ேநாக்காய்
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[விழியாகிய ெகண்ைடமீன் தாக்கி அைலத் அச்சு த்திய சுறா (மகரம்ேபான்ற
காதணி) விளங்குகின்ற காதிைன உைடயாய்! ெசல்வம் ஒழிந்த காலத்தி ம் தமக்கு
இயல்வைதக் ெகாண் அறம் ெசய்வாைறப்ேபால , ெகாழிக்கும் மலர்களில் ேதன்
கூதிரால் நீத் ஒழிந்த மரங்கள் குளிர்ந்த நீாினால் நீ வ ம் வழியில் நீர்த் ளிகைளத்
விப் பணிெசய் ம் வனப்பிைன ேநாக்குவாயாக!. ]
அைல மி விழிப் ணாிக் கிைடயி ேப
ரைணெயன க் கலங்கு மாேத

55
ெகாைல க ஞ் ெச ங்கு சப் பைடயாளி
நினத க்ேகா கனகப் ேபா
தைல யர்கா த ன்விசும்பி னின் ெதா
மாெறா க்குந் தன்ைம ேயய்ப்ப
நிைல ம த் கண்
நீங்குெந
வான்விளக்க ெந ங்கண் சாத்தாய்
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[அைலகின்ற விழிகளாகிய கடல்க க்கு இைடயிேல இடப்பட்ட ெபாிய
அைணெயன நீண்ட அழகிய க்கிைன உைடய மாேத! ெகாைலக் க வியாகிய
வ ரா தப் பைடைய ஆ ம் இந்திரன் நின் ைடய ெசந்தாமைரப் ேபாதாகிய
தி வ கைள விண்ணி
ந் ெதா மா
ய்ைம ெசய்த ேபால கள்
ம்
நீங்கிய நீண்ட ஆகாயப் பரப்
ய்ைமயாக விளங்குவைதத் தி க்கண் சாத் வாயாக!.
அம்ைமயின் கண்கள் கடல்ேபாலப் அகலமானைவ; க ைணக்கடல்.
கு சப்பைடயாளி- இந்திரன். ம த் கள்-

சு, களங்கம்.]

ெபாங்கியவாள் தல்மதிகண் டலர்ந்தக ங்
குவைளெயனப் ெபா ந்த கண்ணாய்
அங்கணன் ஆனனத் த ங்கத்தைனப் ைதத்த
நிைனச்சால வஞ்சி னான்ேபாற்
ெசங்கதிர்வா னவனழற் ந் தீக்கதிர்நின்
றி ேமனி ெச த்தா னாகிப்
ைபங்கதிர்வாண் மதிெயனநண் பக ம்வயங்
கு ம்பாிசு பார்ைவக் கீயாய்
[ஒளி ெபாங்கிய உன்

தலாகிய மதிகண்

200
அலர்ந்த க ங்குவைள எனப் ெபா ந்த

கண்கைள உைடயவேள!, அழகனாகிய இைறவனின் தி
கம் அ ங்கத் தன்ைனப்
ைதத்த நின்ைன மிகெவௗம் அஞ்சினான்ேபால் சூாியன் தன் ெவப்பமான
தீக்கதிர்கைள நின்ேமல் ெச த்தானாகி குளிர்ந்த கதிெராளி சும் மதியம் நண்பக ம்
விளங்குவைதப் ேபான்

ஒளித தைல நின் பார்ைவக்கு ஈவாய்!. அங்கணந் அழகன்,

க ணியாளன். ஆனனம்- கம். அ ங்க- அ ந்திக் கன்றிப்ேபாக. வயங்கு ம் –
விளங்கும். பாிசு- இயல் ]
ெந யவிழிக் கடெலறிந்த ெச ம்பவள
ெமனவதர நில வாயாய்
ப யிவர்ெவண் கயிைலயினீ யி த்த னா
ன கா ம் படர மாட்டா
த வைரயிற் றவழ்மதியின் றைமயெமளி
தாதலறிந் தலர்ந்தகஞ்சக்
க மலர்நின் கெவாளிையக் கவர்ந்
கவர்ந்ெதாளி மிகுத்த கவிைனப் பாராய்.
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56
[ெந ய விழியாகிய கடல் கைரயிெலறிந்த சிவந்த பவளம் எனச் ெசவ்விதழ் நில
வாயிைன உைடயவேள! நிலத்தின் உயர்ந்த கயிைல மைலயில் நீ இ ந்தவைரக்கும்
அம்மலயின் மீ

பரரவியலாமல், அதன் தாழ்வைரயில் தவழ்ந்த மதி, இப்ெபா

தனக்கு எளிதான சமயம் ஆதல் அறிந் , அப்ெபா
அலர்ந்த தாமைரக் க மலர்
நிகர்க்கும் உன் கெவாளிையக் கவர்ந் விண்ணில் ஒளி மிகுத்த அழகிைனப் பாராய்!]
கந்தரெமன் க குகுத் க் கிடந்தவி
பாகைனய களபத் ெதாய்யிற்
சுந்தரப்ெபாற் கனதனத் த் ெமாழிச்
சிற்றிைடக் ெகா யாய் சுரர்கண் மாதர்
அந்தரநின் ைனத்ெதாழவந் தைடவ ேபாற்
கார்வர ன் னகன் ேபாகி
இந்திரநாட் ெடய் மனத் ெதா திெயறி
நீர்ம த ெமய்தல் காணாய்
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[கந்தரம்- க த் . பாகு- பாக்கு. கனதனம்- ெபாிய ெகாங்ைக. இந்திர நா ேதவேலாகம், ம தம். அனம்- அன்னம். ெமன்க த் எ ம் க கமரம் உகுத் க்
கிடந்த பாக்கு அைனய சந்தனக் குழம்பினால் எ திய ெதாய்யி டன் அழ்கிய
ெபான்னிறக் ெகாங்ைகயிைன ைடய , யன ேபசும் சிற்றிைடக் ெகா யாய்!
ேதவமகளிர் வா லகத்தி
ந் உன்ைனத் ெதாழவந் அைடவ ேபாலக் கார்
ேமகக் கூட்டம் வர, ேதவேலாகம்ேபாலக் காட்சி அளிக்கும் அன்னப்பறைவகளின்
கூட்டம் நீாிைன அைலத் விைளயா ம் ம த நிலத்ைத எய்தல் காண்பாயாக! அன்னத்
ெதாகுதி நீரைலத் விைளயா வ ேதவேலாகப் ெபண்கள் விைளயா வ ேபாலக்
காட்சி த கின்ற

எனவாம்.}

மல்குவிட கர்ந்தபிரான் வானவர்ேபா
ல
ண வாஞ்ைச மீக்ெகாண்
டல்குல்மணிக் கடல்கைடய வைமந்தெப ங்
குன்ற நீ ளர ம் ேபாலப்
பல்குமிள ைல மயி ெரா ங்குெமாளிர்
பசுங்ெகா ேய பண்ைணச் சா
பில்குமணி ெகா நின்ைன ய ச்சைனெசய்
ெததிர்வணங்கும் ெபற்றி பாராய்.
[ஆலகால நஞ்சிைன உண்டபிரான், ேதவர்கைளப் ேபாலத் தா
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ம் அ

உண்ண

வி ம்பி, அல்குலாகிய கடைலக் கைடய அைமத்த மந்தரமைல ம் நீண்ட பாம் ம்
ேபாலப் ெப கிய இள ைல ம், மயிெரா ங்கும் ஒளிர்கின்ற பசிய ெகா ேய!
வயல்களில் உள்ள சா ப் பயிர்கள் தம் ைடய ெநல்மணிகைலக் ெகாண் உன்ைன
அ ச்சித் எதிர் வணங்கும் இயல்பிைனப் பாராய்! சா - உயர்ந்த ெநல்வைக]

57
பணங்கவற் மல்குன்மணித் ேதாிவர்ந்
குழற்ெபாழிற் பாசைறகட் ேபாத
மணங்கம மயிெரா க்குத் ெதாடர் ட் ப்
பண்ணைமத் வகுத்த ெகாங்ைக
யிணங்குகாி ேநர்ெச த் மனங்கெனன
குமி கிைடநல் லாய்நின்
ணிணங்ெகாளயில் விழிக்குைடந் நீர்நிைலயிற்
கய

ாிவ ெந ங்கண் சாத்தாய்.
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[பணம்- பாம்பின் படம். கவற் ம்- கவைல
த் ம்; உவைமச்ெசால்
.
குழ்ற்ெபாழில்- குழலாகிய ெபாழில். பண்ணைமத் - அலங்காித் . காி- யாைன.
இணங்கு ெகாங்ைக- ஒன் க்ெகான்

இைணயான ெகாங்ைககள்..அனங்கன் –

உடம் இலாதவன். மன்மதன் காட்சிக்குப் லப்படாதவன்; அம்ைமயின் இைட ம்
லப்பட்டத . ஆைகயால் அம்ைமயின் இைடக்கு மன்மதன் உவைமயானான்.
பாம்பின் படத்ைத ெவ ட் ம் அல்குலாகிய மணித்ேதர் ஏறி, கூந்தலாகிய
பாசைறக்கண் ேபாவதற்கு, மணங்கம ம் மயிர் ஒ க்காகிய சங்கிைலையப் ட் ,
அலங்காிக்கப்பட்ட ெகாங்ைகயாகிய காிகைளச் ெச த் கின்ற காட்சிப்படாத
மன்மதைனப் ேபான்
ண்ணிய இ கு இைட உைடய அழகியவேள! ெசம் லால்
ெகாள் அயில்ேவல் நிகர்க்கும் உன் விழிக்குத் ேதாற் இாிந் ஓ ம் கயல் மீன்கள்
ேமல் உன்றன் ெந ங்கண் பார்ைவையச் சாத் வாயாக!]
இடங்ெகா ல கைனத்தி க்குஞ் சிவெப மா
னல்ல ேவ றிைறயி லாைம
நடங்குயி மவ்விைறவன் விழி ைதத் த்
ெதாித்தெச நளினக் ைகயாய்
அடங்க நீர்க்கயங்க ணிைனக்காண
விழியாயிரம்ெபற் றைமந்தான் மான
டங்கவி ெமல் த ற் பலங்கள்பல
மலர்ந்ெதாளி

ெமாண்ைம காணாய்
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[நடம் குயி ம்- நடனத்ைதச் ெசய் ம். நளினம்- தாமைர. நீர்க்கயங்கள்- தடாகங்கள்.
உடங்க அவி ம்- ஒ ேசர மல ம். ஒண்ைம- விளக்கம். நிலமகன்ற உலகங்கள்
அைனத்தி க்கும் சிவெப மான் அல்ல ேவ இைறவன் இலாைமயாகிய
உண்ைமைய, அவ்விைறவனின் விழிகைளப் ைதத் த் ெதளிவித்த ெச ம்
தாமைரயாகிய ைகயாய்! கைரக க்கு அடங்காத தடாகங்கள் நின்னிக் காண விழி
ஆயிரம் ெபற்றைமந்த ேபால ெசவ்வாம்பல் மலர்கள் மலர்ந் ஒளி ம் விளக்கத்ைதக்
காண்பாயாக! ]
ெகாம்ைம ைல மைல யிர்த்த ெகா ங்காந்த
ெளனமலர்ந்த ேகாலக் ைகயின்
விம் மிைசக் கிளிபாித்த விளக்ெகாளிேய
தவக்ெகா ந்ேத விைரப் ங் ேகாதாய்

58
ம்ைம ல கீன்றளிக்கு நின் கந்தன்
ேபா
ந்த ைறைமேநாக்கிச்
ெசம்ைமமலர்த் தாமைரமிக் குவப்பெதன
வலர்ந்தெச ந் தடங்கள் காணாய்
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[ெகாம்ைம- திரட்சி. பாித்த- ஏந்திய. திரண்ட ைலயாகிய மைல ெபற்ற ெகா ங்
காந்தள் என மலர்ந்த அழகிய ைகயில் இனிைமயாகப் ேபசும் கிளிைய ஏந்திய
விளக்ெகாளிேய! தவக்ெகா ந்ேத! மணமாைலேய! ன் உலகங்கைள ம் ஈன்
காப்பாற் ம் உன் ைடய கம் தன் கம்ேபால் இ ந்த ைறைமைய ேநாக்கி
ெசந்தாமைர மலர் மிக மகிழ்வ ேபால அலர்ந்த ெச ைமயான தடாகங்கைளக்
காணாய்!]
மயிெரா க்குப் பணிவிாித்த மணிப்படத்திற்
கவின்றவள நிதம்ப மாேத
ெசயிெராழிக்கு மடக்ெகா ேய ெதய்வதேம
ேதவர்ெதா குலேம ெதண்ணீர்
அயிெரா க்குந் திைரப் ணாிநின்
வரவிங்கறிந் தன வர்ப் நீப்பான்
ெவயிெலா க்கு மணித்திரள்கள் எதிர்குவித்
ழ்ந்திைறஞ்சு ெநய்தல் காணாய்
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[மயிர் ஒ க்காகிய பாம் விாித்த மணி ைடய படத்ைதப் ேபால அழகிய வளமான
நிதம்பத்ைத உைடயவேள! மலமாகிய குற்றத்ைத ஒழிப்பவேள! ெதய்வேம! ேதவர்கள்
ெதா ம் இைறவிேய! ண்மணல்கைள ஒ க்கும் அைலகைள உைடய கடல்
நின் ைடய வரவிைன அறிந் ( நீ ெசயி ெராழிப்பவ ளாதலால்) தன்னிடம் இ க்கும்
உவர்ப்பாகிய குற்றத்ைதப் ேபாக்கிக் ெகாள்வதற்காக ஒளி சும் மணித்திரள்கைள
எதிர் குவித் நிலத்தில் ழ்ந் இைறஞ்சும் ெநய்தைலக் காணாய்.]
த்தமக னியல்காட் ங் காிேநாக்கி
யிாியாைம ன்னி யாங்கம்
மாத்தடக்ைக ெயழில் மிக்குங் குறங்கிைனெமன்
பட் ைடயான் மைறத்த மாேன
நாத்திகச்ெசாற் ெகா காிேபா யிழிந்ேதைன
யிைற
ப்ப நல்கா ெயன்
ேதத் ளிய ந ங்ைகைத மடற்ேபா
தைலவணக்குஞ் ெசயைல ேநாக்காய்
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[ த்தமகன் – விநாயகப் ெப மான். மாத்தடக்ைக- ெபாிய ைவய திக்ைக.
மிக்கும்- ெபா படச் ெசய் ம். உன் த்தமகனாகிய யாைன கக் கட ளின் இயல்
காட் ம் ஒப் ைமையயினால் நீங்கி அப் ர்றம் ேபாகாத காியின் ெபாிய திக்ைகயின்
எழி ைனத் மிக்கும் ெதாைடயிைன (ெதாைடக்கு யாைனயின் திக்ைக உவைம)
ெமல் ய பட்டாைடயினால் மைறத்த மாேன!, பிரமனின் ெபாய்ெமாழிக்குச்
சான் ேபாய்கீழ்ப்பட்டவனாகிய என்ைன, இைற தன் சிரசில்

க்க எனக்கு அ ள்

59
நல்காய் ர்ன் ேதன் ளிக்கும் மண ள்அ தாழம்
தாைழைய ெநய்தல் நிலத் மரம். ]

தைலவக்குஞ் ெசயைல ேநாக்காய்!.

எ தாத மைற
ம் இைறஞ்சும
யார்
ம் இலங்கப் த் க்
ெகா தா சிைறச்சு ம்பின் அன்பர் தி
கு ெகாண்ட ெகா ம் ந் தாளாய்
அ தார்வம் மிக்குைடயார் அலர் விப்
பணிந்ெதனத்ேத னசும்பத் ம்பி
உ தா மலாிைறத் க் குரங்குசிைன
ந ம் ன்ைன ெயாசிவ பாராய்
[எ தாத மைற- எ தாக் கிளவி , ேவதம். மைற
ெகா
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- உபநிடதம், ேவதாந்தம்.

- ேகாதி ஆ ம்- மகி ம். சு ம்பின் – இன் உவம உ

. சு ம்பிைனப் ேபால.

சு ம்பிைனப் ேபால அ யவர்கள்; சு ம் ேகா ம் மலர், அன்ைனயின் தி வ .
தி வ ைய மனத்தால் தீண் அன்பர்கள் மகிழ்வ , சு ம் ெகா தி ஆ தல். அசும்பளிக்க. குரங்கு சிைன- வைளந்த கிைள. ேவதத்தின் சிரசி ம் வழிப ம்
அ யவர்களின்
யி ம் விளங்கிப் த் , ேகாதி மகி ம் சு ம்பினங்கைளப் ேபால
அன்பர்களின் தியில் கு ெகாண்ட தாமைரயாகிய தி வ ைய உைடயவேள ! பத்தி
உணர் மிக உைடயார் கண்ணில் நீர் த ம்ப மலர் வி பணிந்த எ ம்ப யாகத்
ேதன் ளிக்கத் ம்பி உ
விாிந்த மலர்கைள இைறத் வைளந்த கிைளயிைன
உைடய மண ள்ள ன்ைன அைசவைதப் பாராய்! ]
ெதள்ளாிய வானந்தச் ெச ங்கட ெனைமத்ேதாய்க்குஞ்
ெசல்வ மாேத
ள் மறி விழி ந ங் குமிழ் க்குஞ் சுடர்க்ேகாபத்
ெதாண்ைட வா ங்
கள் யிர்க்குங் க க்ைகமணிக் குழ ந ந் தளவநைகக்
கண ந் ேதாற்றித்
தள் ெகா யிைட டங்கப் றவமக ெளதிர்ெகாள் ந்
தைகைம பாராய்
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{ெதளிந்த கிடத்தற்காிய ஆனந்தச் ெச ங்கட ல் எைம அமிழ்த் ம் ஞானச்
ெசல்விேய! ள் ம் மானின் விழி ம்,ந விய குமிழம் வாகிய க்கும், ெசவ்ெவாளி
சும் இந்திரேகாபம் ேபான்ற ெதாண்ைடப் பழமாகிய ெசவ்வா ம் ேதன் ளிக்கும்
ெகான்ைறக்காயாகிய க ங் கூந்த ம் ல்ைலய ம் களாகிய பற்கூட்ட ம் ேதாற்றி
ஒசிகின்ற ெகா யாகிய இைட டங்கப் றவமாகிய மகள் உன்ைன வந்
எதிர்ெகாள் வைதப் பாராய்! றவம்- ல்ைல நிலம். ல்ைல நிலத் க்
க ப்ெபா ள்கள் ல்ைல என் ம் மங்ைகயின் உ ப் க்களாக உ வகிக்கப்பட்ட .]
பைடத்தளித் த்

ைடத் மைறத் த ள் ாி

60
ைமந்ெதாழி ம் ப மப் த்ேதள்
ைடத்தைலயி னிரந் ண்டநின் கணவர்க்குட
னி ந்
க்கு மன்னாய்
சைடத்தைலவர் கரத் ைழவந் ன ெசய
ெலாற்றியவற் சாற்ற ேலா
நைடத்திறம்ேபா ெல ந் க நவ்வியின்பி
னின விழி நவ்வி ேபாக்காய்.
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[ப மப் த்ேதள்- ெவண்டாமைரயில் இ ந் ெதாழில் ாி ம் பிரமன்.
ைடத்தைல- ைட நாற்றம் சும் பிரம கபாலம். அன்ைன இைறவ க்கு
அந்ெதா ல் நடாத் ம் தைலைம அளித்தவள். கரத் உைழ- கரத்தில் இ க்கும் மான்.
ஒற்றி- ஒற்றிப் பார்த் . இைறவன் கரத்திேலந்திய மான் அவர காேதாரத்தில் பார்ைவ
ைடயதாயி க்கும். பைடத் , காத் , ஒ க்கி, மைறத் , அ ளலாகிய ஐந்ெதாழில்
ாி ம் தைலைமைய, பிரம கபாலத்தில் இரந் ண் ம் உன் ைடய கணவ க்கு
அவேரா இ ந் ெசய்
க்கும் அன்ைனேய! சைடைய உைடய அந்தத்
தைலவாின் காதில்,அவர் ைகயில் ஏந்திய மான் உன் ெசயைல ஒற்றாராய்ந்
கூறியேதா , உன் ைடய நைடயின் தன்ைமேபால எ ந் உக ம் மானின் பின்
உன் விழியாகிய மாைனப் ேபாக்குவாயாக! உக ம்- ள் ம். நவ்வி- மான். மானின்
பின் மாைனப் ேபாக்காய். என்ப நயம்.]
தி மா ங் கைலமக ஞ் சயசயெவன்
ேறத்ெத க்குந் ெதய்வப் ெபண்ேண
ெயா மாணிக் க ள் ாிந் தம்மரசுக்
கரைச ைதத்
ட்
க்கட்
ெப மா க் ெகா மைனயா ெளனநின்ைனச்
ெச வ ேபாற் பிறங்குங் கானப்
ப ேமதி கஞ்சுழித் ப் பார்ப்பதவ
ணின விழிப் பகழி

ண்டாய்
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[தி மா - இலக்குமி. ஒ மாணி- ஒர் பிரம்மச்சாாி. இங்கு மார்க்கண்ேடயைரக்
குறிக்கும். ேமதி- எ ைம. எ ைமக்கு அரசு கடா. அதற்கு அரசு இயமன்.
கஞ்சுழித் ப் பார்ப்ப சினக்குறிப் . தி மக ம் கைலமக ம் சயசய் என்
ேபாற்றித் திக்கும் ெதய்வப்ெபண்ேண! மார்க்கண்ேடய க்கு அ ள் ாிந் தன்
அரசுக்கு அரசனான இயமைன உதித் உ ட் ம் க்கட் ெப மா க்குச் சிறந்த
மைனயாள் என் நின்ைனச் சினப்ப ேபால் காட்ெட ைம கஞ்சுழித் ப்
பார்ப்பதாகிய அவ்விடத் நின் ைடய விழியாகிய அம்பிைனச் ெச த் வாயாக!]
சுாிந்தவைளக் கரத்தா ந் ேதாட்டலர்த்
தாமைரயா ந்
விக் காணாய்
பிாிந்தெகா ந் ய டற் மாற்றாைமநீக்
குதற்கும் பிைழத் தா ட்க
வாிந்தகழற் கணத்ெதா நீ ெச ம்வனப்

61
ேநாக்குதற்கும் வாஞ்ைச கூர்ந்
விாிந்த கழ்க் கணவெரதிர் வந்தைனய
க க்ைகயினின் விழிப் ச் சாத்தாய்
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[சங்ேகந்திய கரத்தானாகிய தி மா ம் தாமைரயில் இ க்கும் பிரம ம் ேத
ம்
காண்பதற்கு அாியாய்! உன்ைனப் பிாிந்ததாகிய ெகா ந் யர் வ த் ம்
ஆற்றாைமைய நீக்குவதற்கும் இன்ைனப் பிைழத்தவர்கள் அஞ்சுமா நீ உன்
கணத்தவ டன் நீ ெசல் ம் அழகிைன ேநாக்குவதற்கும் ஆைச கூர்ந் பரந்த
கைழ ைடய உன் கணவர் வந்த ேபால் நிற்கும் ெகான்ைற மரத்தின் மீ நின்
விழியாகிய விைனச் சாத்தாய்!].
மங்கல ந் தவப்ேப ம் வாழ்க்ைக மிங்
ெகமக்க
ம் வஞ்சி யன்னாய்
தங்கள்குலத் ெதா ெகா க்கு மணம் ாியப்
குந்த ேவ சார்பா ேவணி
யங்கணனா ைழநீங்கி யறம்வளர்த்ெதல்
லா யி மளிக்குேமன்ைம
யிங்கறிந் நைக கத்தின் மகிழ்வனேபாற்
றளவ ம் மியல் காணாய்
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[ ண்ணிய ம் தவமாகிய ெசல்வ ம் இக வாழ்க்ைக ம் எமக்கு இங்கு அ
ம்
வஞ்சிக் ெகா யாகிய அன்ைனேய! தங்கள் குலத்தில் ஒ ெகா க்கு நீ தி மணம்
ெசய் ைவத்த அச்சார்பினால், சைடதாித்த அழகைர நீங்கி அறம் வளர்த்

எல்லா

உயி க்கும் அ ள் தைழக்கும் ேமன்ைமைய இங்கு அறிந் , இன் கத்ேதா
மகிழ்வனேபால ல்ைல அ ம் ம் இயல்பிைனப் பாராய்! மங்கலம்- ண்ணியம். தவப்
ேப - ேம ம் சிவ ண்ணியங்கல் ெசய்வதற்கு ேவண் ய நல்ல சூழல். வாழ்க்ைகஇந்த உலககத்தில் நிைற டன் வா ம் வாழ்க்ைக ேவணி- சைட. அங்கணனார்அழகர், க ைணயாளர், சிவெப மான். நைக கம்- இன் கம். தளவம்காட்
ல்ைல.]
பிறந்தவர்க்கும் பிறப்ேபார்க்கு நிைனயன்றி
ட காப் பிறங்கற் ெகாம்ேப
யிறந் படா லகளிக்குநின் வர காண
மிங்கிைறவி ெயய்தச்
சிறந்ததவ மாற்றினெமன் ளத் வைக
மீக்கிைளப்பத் திைளத்தார்த் ெதன்ன
விறந்ெதா கு ம விபல கறங்ேகாைத
பயில்குறிஞ்சி விளக்க ேநாக்காய்.
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[ஏற்ெகனேவ பிறப்பிைன அைடந்தவர்க க்கும் இனி பிறப்பிைன அைடய
இ ப்பவர்க க்கும் உன்ைனயன்றி
ேப கிட்டா ெதன விளங்கும் மைலயிற்
பிறந்த ெகாம்ேப! உலகுயிர்கள் அழிந் ேபாய்விடாமல் காத்தளிக்கும் உன் ைடய

62
வரைவக் காணேவ , இங்கு இைறவி வரச் சிறந்த தவம் ெசய்ேதாம் என உள்ளத் ள்
உவைக ேம

ம் ேம

ம் கிளர்ந்

ேதான்ற ஆரவாாித்தெதன, ெசறிந்த அ விகள் பல

ஆர்த்ெதா க்கும் குறிஞ்சி நிலத்தின் அழகிைன ேநாக்குவாயாக! பிறங்கல்- மைல,
இமயமைல. ெகாம் - உவைமயாகுெபயர். மீ- ேமல். கிைளப்ப- கிளர்ந் எழ. விறந் ெசறிந் . கறங்ேகாைத-.கறங்கு- சுழன் , ஓைச.= சுழன்

ஒ க்கும் ஓைச.]

க

கி ன் நிகர்த்த
க் க ரநிறம்பைடத்
ெதாளி ங் கனகப் பாவாய்
அ விப சுைனேதாய்ந் ம் ெபாழில் குந்தாட்
டயர்ந் ம் அமர்ந்தி ந் ம் தன்ைன
ம வியநீ தணந்ததனால் வழிம ப்பப்
பல
வாய் வந் ெவள்ளிப்
ெப விலங்கல் கிடந்தைனய அ விெபாதி
சிலம் களின் பிறக்கங் காணாய்.
[காியேமகம் நிகர்த்த ேமனி ெசந்நிறம் பைடத்
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ஒளி ம் ெபாற்பாவாய்! அ விகளி

ப ந் ம், சுைனகளில் ேதாய்ந் ம், ெபாழில்களில் குந்

விைளயா

ம்

ற்றி ந் ம்

இவ்வா தன்ேனா மகிழ்ந்தி ந்த நீ, பிாிந்ததனால் வ ந்திய கயிைலமைல, நீ
ெசல் ம் வழிகளில் வறி மறிக்கப் பல
வாய் வந் கிடப்பைதப் ேபான் ஒ க்கும்
பல அ விகள் ெசறிந்த மைலகைலக் காண்பாயாக. க ரநிறம்- ெசந்நிறம். கனகம்ெபான். அ வியில் ப த ம் சுைனயில் ேதாய்த ம் மர விைன. தணந்ததனால்பிாிந்ததனால். ெவள்ளிப் ெப விலங்கல்- கயிைலமைல. சிலம் - மைல.]
ெகா ய ாி சூர் தைலக் ெகா ய ாி
ெயா ங்குைலத்த குழவி யீன்ேறாய்
ப யகத்தி னறம்வளர்த்த பாிசுணர்ந்
ந்ைதகுலப் பறம் வானக்
க யவிழ்கற் பகத்தரசாற் கழிந்தசிைற
ெபறப் கன் கரேமற் ன்பா
ெலா வ நல் வரமிரப்ப ெதாப்பநைற
காந்தண்மல

ழ்ப்ப ேநாக்காய்
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[ெகா ஞ்ெசயல்கள் ாிந்த அசுரர்களின் தைலவனான சூரபன்மைன ம்
அவ ைடய நகரான மேகந்திர ாிைய ம் ஒ ங்ேக ஒழித்த குழந்ைதையப்
ெபற்றவேள!
லகத்தில் அறம் வளர்த்த பாிசிைன உணர்ந் உன் ைடய
தந்ைதயாகிய இமயமைலயின் குலத்ைதச் சார்ந்த மைல மணம் விாிக்கும்
கற்பகத
க்கு அரசனாகிய இந்திரனால் ெவட்டப் ெபற்ற சிறகுகைள மீளப் ெபற
வி ம்பி கரத்ைத ேமல் உயர்த்திக் ெகாண் உன்பால் அழித ல்லாத நல்வரம் இரத்தல்
ஒப்ப மண ள்ள காந்தள் மலர் மலர்வன, அவற்ைறப் பாராய். சூர் தல்- சூரர்களின்
தைலவன். ாி- நகர். இங்கு சூரபன்மனின் தைலநகராகிய மேகந்திர ாி. குைலத்தஅழித்த.

ந்ைத- உன்

ைடய தந்ைத, இமயம். பறம் - மைல. ஊழ்ப்ப- மலர.}
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ழங்குமத களிற்
வி ெனா மகைன
ைறயளிக்க கிழ்த்த மின்ேன
தழங்கு ய
க்குவிட ரகத்ெதாளித்த
தடம்பாந்தள் சாலவிந்நாள்
வழங்குவன தமதினத்ைத மணியணியாப்
பாித்தவர்க்கு மைனயா நின்ைனப்
பழங்கணறத் தாிசனஞ்ெசய் பாக்குெவளிப்
படர்வதைனத் ெதாிப்ப பாராய்
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{மதகளிற் உ வின் ஒ மகன் விநாயகப் ெப மான். ைறயளிக்கவழிப ேவாாின் விக்கினங்கைள நீக்குத ம் வழிபடாதா க்கு விக்கினங்கள்
உண்டாக்குத ம். மின் -மின்ேபான்றவள், பண் உவைம ஆகுெபயர். தடம்- ெபாிய.
பாந்தள்- பாம் . பாித்தவர்- தாங்கியவர். பழங்கண்- ன்பம். ெசய்பாக்கு- ெசய்வதற்கு.
விநாயக்ப் ெப மாைன த்தமகனாகப் ெபற்றவேள ! மைழேமகத்தின் இ ெயா க்கு
அஞ்சி நிலத்தின் பிளவில் ெசன் ஒளிந் ெகாண்ட ெபாிய பாம் இந்நாள், தம
இனமான பாம்பிைன அணிகளனாகத் தாங்கி ள்ள இைறவ க்கு மைனயாளாகிய
நின்ைனத் தங்கள் ன்பன்பங்கள் நீங்கத் தாிசனஞ் ெசய்வதற்கு ெவளிப்பட் ப்
படர்வதைனப் பாராய்.}
க ப் மத
க்கனற் ங் கண் தற்கு
வி ப்பளிக்குங் காமர் ெபான்ேன
ய ப்பிளெவம் ைலக்ெகதிர்ந் பைகத்தமதக்
களிற்றியாைன யறிவிற் ேறர்ந் ன்
றி ப்பதத் க் குறவாதல் ேவட் ன
ேதாட்ெகதி ஞ் ெசயைல நா ப்
ெபா ப்ெப ந் வளர்பைணையப் ைழக்ைகவைளத்
ெதாசித்தைலக்கும் ெபா

பாராய்
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[க ப் - க ம் , வ த்தல் விகாரம். அ ப் - அ ம் . ைலக்கு களி உவைம.
ேதா க்கு ங்கில் உவைம. ைழக்ைக- திக்ைக. காிய மன்மதனின் உடல் எாிய
ெந ப்ைபக் கனற் ம் ெநற்றிக்கண் ைடய இைறவ க்கு வி ப்பத்ைதத் த ம்
ெபான்ேன! தாமைர அ ம் ேபான்ற உன் ைலக்கு எதிர்ந்
தன்

ைடய அறிவில் உன் உயர்ைவத் ெதளிந் , உன்

பைகத்த களிற்

யாைன,

ைடய தி வ க்கு

உறவாதைல வி ம்பி, உன் ைடய ேதா க்கு நிகராக மைலயில் ேதான்றி வள ம்
ங்கிைலத் தன் திக்ைகயால் றித் அைலக்கும் அழகிைனப் பாராய்!]
அைடந்தவ யாரகத்தில் அள்
ந்
தீஞ்சுைவத்ெதள் ள த மன்னாய்
வடந்த வி யி மாந் பைணத்ெத ந்த
ெகாங்ைகெயா மானா வாகி

64
ைடந்தகுவட் னநின்ைனக் கா தற்குமிக
நாணி
த் ேதாற்றாமற்
படர்ந்ெதா குெப ெவள்ளப் பரப்பிைடப் க்
ெகாளித்தி க்கும் பண் பாராய்
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[அள்
ம்- ஊறிப் ெப கும். வடம்- ைலக்கச்சு. மானா-ஒப்பாகா. குவ மைலச்சிகரம். உன்ைனச் சரணைடந்த அ யவர்க ன் உள்ளத்தில் ெப கிெய ம்
தீஞ்சுவத் ெதள்ள தமாகிய அன்ைனேய! கச்சுக் கடங்கா இ மாந் கிளர்ந்ெத ந்த
உம் ெகாங்ைகெயா ஒப்பாதனவாகித் ேதாற்ற சிகரங்கள் உன்ைனக் கா வதற்கு
நாணி படர்ந் ஒ குகின்ற நீர்ப்பரப்பில் குந் ஒளிந் ெகாண்
க்கும்
பண்பிைனப் பாராய்!. ( ேதாற்றவர் நாணத்தால் க்கா ட்
கத்ைத மைறத் க்
ெகாள்வைதப்ேபால)]
ேபாத்த க்க யிர்கெடா மி ளிடத் ங்
கலந்த ட்ேடன் ெபாழி நங்காய்
தீத்தைகய ாிந்ெதா குஞ் சிதடர்க ம்
ெப ங்க ைண ேதக்கு நின்றன்
மாத்தடங்க ண ள்வாய்ப்பி னல்லவ ணல்லவராய்
வயங்கு வார்ேபாற்
கூத்தியற் மழன் ரம் ங் குளிர் னன்மிக்
த

கூற்றி க்குங் ெகாள்ைக பாராய்
- உடல். ேபாத்த க்க உயிர்- உடெல த்ஹுப் பிறந்த உயிர். இ ள்-
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ஆணவமலம். கலந் அ ள் ேதன் ெபாழி ம்- தி வ ள், திேராதானமாய் ஆணவமலம்
பாிபாகம் அைட ம் வைர அதற்குத் ைணயாக நின் உயிைரப் பிறப்பிறப்பில்
ஆழ்த் ம்; இம்ைமப் ேபாகம் அளிக்கும். சிதடர்- அறிவிலார். ரம் - பரற்கற்கள்
நிைறந்த வன்னிலம். கூத்தியற் ம் அழல்- ெவப்பம் தாண்டவமா ம் வன்னிலம்.
உடெல த்த உயிர்கள் ேதா ம் ஆணவமலத்திடத் ம் கலந் உயி க்கு அ ளாகிய
ேதைனப் ெபாழி ம் நங்காய்! தீய ெசயல்கைளேய ெசய்ெதா கும் அறிவிலாதவர்க ம்
ெப ங்க ைணையத் ேதக்கி ைவத்தி க்கின்ற உன் ைடய மிகப்ெபாிய தி க்கண்
அ ள் ெபற்றால் அல்லவ ம் நல்லவராய் விளங்குவார்ேபால், ெவப்பமாகிய அழக்
தாண்டவமா ம் பரற்கற்கள் நிரம்பிய ரம் ம் ஊற் க்கள் மிகுந் குளிர்ந்த நீர் மிக்கு
இ த்தைலக் காணாய்!]
இத்தைகய வளம்பல மிகுைளயர்க
ெள த் ைரப்ப ெவழிற்கண் சாத்தித்
தத் திைரப் பைணம த த யபன்
னிலங்கடந் தரங்கத் ெதண்ணீர்
த்தைலத் க் கைரெயா க்கி
குயிர்க்கு
மலர்
மி
கி ேயா ப்
ைபத்ததிைரக் கடலக கிழித்ெதா கும்
பா வட கைரையச் சார்ந்தாள்.

222

65
[ இகுைளயர்- சண் ைக, மங்கைல எ ம் இ ேச யர். பா யாற்றின் வளம்
கூறிய . கடல் அக - கட ன் ந .ந வாகிய அகட் ைன வயி எனக்கூ வ
இலக்கைண. இத்தைகய வளங்கள் பலவற்ைற ம் ேச யர் எ த் ைரக்க, தன் அழகிய
கண்களாற் கண் , தத் கின்ற நீரைலகின்ற வயல்கைள டய ம தம் தல் பல
நிலங்கைள ம் கடந் ெதளிந்த நீரைலகளால் த் க்கைளக் ெகாழித் த் கைரயில்
ஒ க்கி, மணம் கம ம் மலர்கள் ெசறிந் விரந் ஓ அைலகைள சும் நீலக் கட ன்
வயிற்ைறக் கிழித்ெதா கும் பா யாற்றின் வடகைரையச் சார்ந்தாள்]
தி நகைர ெயதிர்ேநாக்கிப் பணிந்ெத ந்
திகள்பல ெசப்பி ெவள்ளி
ெயா நகத்தின் வலம்பிாியா த்தமனா
ெரய்தியவ
ள்ளெவல்லா
ம ளறநிற் ெறாித் ெமன ைரத்த
ெமாழிநிைனந் மைழைய ேவட்ட
க நிறத்த கலவமயி ெலனநின்றா
லகளிக்குங் கைளகண் மா .

223

[நகம்- மைல; ெவள்ளிமைல- கயிலாயம். ம ள் அற- மயக்கம் அற. கைளகண்பற் க்ேகா . காஞ்சித் தி நகைர எதிர்ேநாக்கிப் பணிந்ெத ந் ,

திகள் பல கூறி,

தி க்கயிலாயமைலயிைனப் பிாியா உத்ஹனனாராகிய ெப மான், காஞ்சிக்கு வந்
அங்குள்ள சிறப்ெபல்லாம் மயக்கம் அற உனக்குத் ெதாிவிக்கின்ேறாம் என
உைரத்த
ம் ெமாழிைய நிைனந் மைழைய வி ம்பிய காிய ேதாைகைய உைடய
மயிெலன நின்றாள், உலகத்திக் கா க் க ைண ெசய் ம் பற் க் ேகாடாகிய
அன்ைன. ]
அந்நிைலேய வழிபார்த் நின்றார்ேபா
லா ைடய ெப மா னார்தாஞ்
ெசந்நிைலேச ைரப்பசியிற் ரநாள்
சிறந்ேதாங்கு மற்ைற ஞான்
மன்னிவளர் தினகரமண் லத்திெனா ஞ்
சார்வெதன வயங்குஞ் ெசங்ேகழ்ப்
ெபான்னணி திண்ேட ைகத் ப் தகணம்
ைடசூழப் ேபாந்தா ரங்கண்
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[இந்த நிைலைய எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்தார்ேபால எம்ைம ஆ ைடய
ெப மானா ம் மங்கலம் ேசர் ஐப்பசி ர நன்னாளில் சூாியமண் லத்திெனா ம்
ேசர்வ என விளங்கும் ேசம்ெபான்னிறத்த வ ய ேதேரறிப் தகணம் பக்கம் சூழ
அங்குப் ேபாத்தந்தார்.]
ெசங்கிரண மண்டல ம ங்கவ ந்
ேதைரெயதிர் காண்ட ேலா

66
மங்கெமலா மயிர்ெபா ப்ப வகத் வைக
கமலாி ன ம்பித் ேதங்கக்
ெகாங்கும மலர்சிலதிமார் ெகா ப்பவாங்
கிெயதிர் குவவத் விப்
ெபாங்குெப ங் காத னாற் ப யின்வி ந்
ெத ந் ெபாலங் ெகா யி னின்றாள்
[ெசஞ்ஞாயிற்
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மண்டல ம் ஒளி ம ங்கவ ம் ேதைர எதிேர கண்ட டன்

உடெலலாம் சி ர்ப்ப உள்ளத் உவைக கமலாில் ெவளிப்பட் த் ேதங்க, ேச மார்
மணமிக்கமலர்கைளக் ெகா க்க வாங்கி எதிாில் குவித் த் வி மிகுந்த அன்ெபா
நிலத்தில் வி ந் வணங்கி எ ந் ெபாற்ெகா ேபால நின்றாள்.]
மன்றன ங் க க்ைகமலர் மிைலத்தசைடப்
பிரானா மகிழ்ந்
ன்னர்
நின்றமைலக் குலக்ெகா ையத் தமெதா பா
லாட்சிெகாண்ட நிைலைம யாைளப்
ெபான்றயங்கு மணித்ேதாி டேனற்றிக்
ெகாண்
ரம் வலமாய்ச் ெசல்வா
ரன்றைனய வளநகாி னற் தங்க
ளைனத் மவட் க ள

ற்றார்.
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[மணமிக்க ெகான்ைற மலர் மிைலத்த சைடப் பிரானா ம் மகிழ்ந்
நிற்கும் இமயமைலக் ெகா ையத், தம

தமக்கு

ன்னர்

ஒ பங்ைக ஆட்சிெகாண்டவைள,

ெபாற்ேறாில் ஏற்றிக் ெகாண் காஞ்சி ரத்தின் வலமாகச் ெசல்வாராகி, அன்
அந்தவளநகாின் அற் தங்கள் அைனத்ைத ம் அவ க்கு அ ள ற்றார். மன்றல்வாசைன. மிைலத்த- சூ ய. ரம்- காஞ்சி ரம்.]
ம வியகற் பங்கெடா மணிமார்பன்
விாிஞ்சன் தல் வாேனா ெரல்லா
மி விெயைம சித் நனி வரம்ெபற்
ேறாங்குமிடம் விேமற் காஞ்சி
ெயா தலேம யாமித ட்பல தளிக ள
வவற் ட் காைரக் காட்டார்
தி ம யிந் திரர்ெதா ஞ் சத்தியவிரதத்
தலமி தீங் குதைலச் ெசால்லாய்.
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[ இனிய குதைல ெமாழி ேபசுபவேள! கற்பகாலந்ெதா ம் தி மால் பிரமன் தல்
ேதவர்கெளல்லாம் எம் குறிைய இ த்தி எைமப் சித் மிக்க வரம் ெபற் உயர்ந்த
இடம் உலகில் காஞ்சி ஒ தலேமயாம்.இத்தலத்தி ள் பலதளிகள் உள. அவற் ள்
காைரக்காட் ல் ெசல்வமிக்க இந்திரன் ெதா ஞ் சத்திய விரதத் தலமி . . இத்தலம்
தி ெநறிக்காைரக்கா என வழங்கப் ெப ம்.]

67

ெவண்ணிறவிண் காியாிைய வழிபட்ட
மைலயஃதவ் விண் ேபாற் ம்
ண்ணியேகா டீசமி அ ேசடன்
மணிகளினாற் ைச யாற்றி
மண்ணிலந்தாங் ெக ழ்பைடத்த தாகுநம
ேதவல்வழி மாேயான் சீறி
கண்ணியசீர் ேவகவதி த த்ததி ந ங்களபக்
ெகாங்ைக நல்லாய்
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[ெவண்ணிற விண் காி- , கேஜந்திரன், அாி- தி மால். விண் - தி மால். ேசடந்
ஆதிேசடன். மண் நிலம் தாங்கும் எ ழ்- மிையத் தாங்கும் வ ைம. ெவள்ைளயாைன
அாிைய வழிபட்ட மைல அஃ . தி மால் வழிபட்ட ண்ணியேகாடீசம் இ .
ஆதிேசடன் தன் மணிகளினால் அர்ச்சித் எம்ைம வழிபட் மண் லகத்ைதத்
தாங்கும் வ ைமைய வரமாகப் ெபற்ற . எம் ைடய எவ்வல் வழி தி மால் ேவகவதி
ஆற்றின் ெவள்ளத்ைதத் த த்த

இ , நங்காய். இந்த வரலா கைளக்

காஞ்சிப் ராணம் தற்காண்டம்,பணாமணீசப்படலம், மணிகண்ேடசப்படலம்,
ஆதிபிேதசப்படலம் ஆகியவற்றில் காண்க.]
இலகுமணிப் பாப்பரசு நைமப்ேபாற்றி யி நான்கு
பணிக்கும் ேவந்தாய்க்
குல தல மி காயா ேராகணமற் ற ப த்திக்
குன்றீ தாகும்
வ ெக ேபார்க் கய கைனச் ெசகுத்தவன்றன்
மத்தகத் மணியான் நம்ைம
லைவெயா பாற்பைடத்த நின் தல்வன்
சித்த த வாங் கண்டாய்
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[சிரசில் மணி விளங்கும் பாம் க க்கு அரசனான ஆதிேசடன் நம்ைமப் ேபாற்றி
உலகத்ைதத் தாங்கும் எட் ப் பாம் க க்கும் ேவந்தனாய் மகி ம் தலமி . அ
காயாேராகணம். அ ப த்திக் குன் . ேபார் வ மிக்க கய காசூரைன அழித்
அவ ைடய மத்தகத்தில் இ ந்த மணியினால் ஒற்ைறத் தந்தத்ைத ஒ பால் உைடய
உன்மகன் நம்ைமப் சித்த தலம் அ வாம் கண்டாய், உலைவ- தந்தம்- விநாயகப்
ெப மான் சித்த இடம் அேநகதங்காவதம்.]
கச்சபாலய மி ேகத்திர பாலன் ைழக்
கரத் க் கட ள் கன்னி
ெசச்ைசநிறக் கதிர்யாெமன்ைறந் திறத்ேதங்க
சிவ ஞ் ேசக்ைகயீ
நச்சியி ேமாணகாந்தன் றளியீ ெதன
நவின்றாங் குள்ள
ெவச்சிறப் ெம த்தியம்பி ேயகம்பத்

ஞ்

68
தளிக்ேகாயி ெலய்திச் ெசால்வார்
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[ேகத்திரபாலர் ஐயனார். ைழக்கரத் க் கட ள்- விநாயகர். கன்னிெசச்ைசநிறக் கதிேராந் சூாியன். யாம்- வயிரவர், சிவ

ர்க்ைக.

ர்த்தம் இ பத்ைதந்த

ள்

வயிரவ ெமான் , ஆத ன் யாம் என்றார். ேசக்ைக- தங்கும் இடம் ேசர்ைக>ேசக்ைக.
கச்சபாலயம் இ ; ஐயனார், விநாயகன், ர்க்ைக, சூாியன், வயிரவர் ஆகிய கட ளர்
கூ ம் இடமி . வி ம்பி ம் ஓணகாந்தன் தளியி எனக் காஞ்சி ரத்தின் சிறப்
வைத ம் எ த் இயம்பி தி ேவகம்பத் தளிக் ேகாயில் எய்திச் ெசால்வார்]
இைடெதாியா ெதத்தினத் ெமப்ெபா
ம்
யாங்கு ெகாண்
க்கு ேமன்ைம
ைடய தண் கடலாைட நிலவைரப்பிற்
ேறாி
ெவான்ேற யான
வைடவதனாற் கணங்குைழேய காம்பரெமன்
ெறா ெபயர்ெகாண் டகில ெமல்லாம்
ெந ெமாழிெசன் றநின்ற திதன்சீர்மற்
ெறவரா

ம் நிகழ்த்ெதா ணாதால்
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[இைடெவளியின்றி யாம் எத்ஹினத் ம் எப்ெபா

ம் கு ெகாண்

க்கும்

ேமன்ைம உைடய , கடலால் சூழப்பட்ட நிலவைரயில் இ ெவான்ேற. எ
வாய்ந்த . இதன் ெப ைமகைள யாரா ம் எ த் க் கூற ஒணாத ]

ம் கழ்

க ைணெயா ேகாழைரயாய்த் தவங்கவராய்ச்
சந்ைதகஞல் சாைரயாகிப்
பர ம்அறம் உள்ளீடாய்ச் சிவ யிராய்
நாற்பய ம் பழமாஞ் சூத
மரமிதன்கீழ் எைமப் ைச ாிநமக்குக்
கூட்டமிவண் ம
ெகன்னாக்
கைரயிறந்த காதெலா ம் பஞ்சதீர்த்
தக்கைரயிற் ெகாண்

க்கார்.

232

[மாமரம் உ வகிக்கப்ப கிற . ேகாழ் அைர- ப த்த அ மரம். கவர்- கப் . சந்ைதயாப் . சாைர- சாைக, கிைளகள். உள்ளீ - காழ்.வயிரம். சூதம்- மா. க ைணேய
ப த்த அ யாக ம், (சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் ஆகிய) தவேம கப்பாக ம்,
சந்தசு (யாப் ) சாைககளாகிய கிைளகளாக ம், த மம் வயிரமாகிய உள்ளீடாக ம்,
சிவம் உயிராக ம் அறம் ெபா ள் இன்பம்
என் ம் நாற்பய ம் பழ மாகிய
ேவதேம மாமரமாக உள்ல ; இதன் கீழ் எைமப் ைச ாிக! நமக்கு உன் டன்
இங்குக் கூட்டம் நிக ம் என் கூறி இைறவிைய இைறவன் காத டன் பஞ்சதீர்த்தக்
கைரக்கு அைழத் ச் ெசன்றார்.]
தி வளர்கா மக்ேகா

மணிப்பீடத்

யர்ச்சிெயலாந்

69
ெதாித் ப் பின்னர்
ம விஅவண் அ ந்தவஞ் ெசய்தறங்க ெளலாமாறா
வளர்த் க் காெவன்
ற ளிமைறந் த
த ம் அம்பிைகயங்
கிட ைல ங் கண் ம் ஆடப்
ெப வி ப்பி னணித்தாகக் கூட் ற ண்
ெடனப்பிறங்கு மகிழ்ச்சி

த்தாள்.
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[தி - ஞானம். உயர்ச்சி- ெப ைம. ெதாித் - அறிவித் . இட ைல ம்
இடக்கண்
ம்
த்தல் மகளிர்க்கு நன்னிமித்தம். அணித்தாக- விைரவில். கூட் ற கூ தல். ஞானம் வள ம் இடமாகிய காமக்ேகா ப் பீடஹ்தின் ெப ைமகைள
ெயல்லாம் அறிவித் ப் பின்னர் அம்ைமைய ேநாக்கி,நீ இங்குப் ெபா ந்தி
அ ந்தவங்கள் ெசய்தி க, அறங்கள் அைனத்ைத ம் மாறா வளர்த் க் காப்பாயாக
என் அ ளிச் ெசய் மைறந்தார். அம்ைமக்கு இட ைல ம் இடக்கண் ம்
நன்னிமித்தமாகத்
த்தன. அன்ைன ம் நமக்கு இைறவ டன் கூட்டம் விைரவில்
கூ ம் என் மகிழ்ச்சி த்தாள்.]
அைலெயறி ம் மணித்தி த்தம் ஐந்தி ம்நீர்
ேதாய்ந் கைரயண்மி ேவ
கைலெகா நீர் லர்த்தி ைட
த்தி
ைற ளி நீ கமழச் சாத்திக்
குல மணி அக்கவடமணிந்
ாிதக்க
ெவலாங் குைறயா தாற்றி
உலகு கழ் அஞ்ெச த் ம் விதிப்ப
ச்சாித் ைடயா ர கள் ேபணி
[ அைலகள்
அைடந் ேவ
தி நீ
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சும் ெதளிந்த நீ ைடய தீர்த்தங்கள் ஐந்தி ம் ப ந் கைரைய
ணி ெகாண் நீாிைனப் லர்த்தி ேவ உைட உ த்தி ைறப்ப

மணங்கமழச் சாத்தி, அக்கமணி வடங்கல் அணிந் , ெசய்யேவண் ய

கடன்கெளல்லாம் குைறயா ெசய்
த் , தி ைவந்ெத த் ம் விதிப்ப
உச்சாித் த் தன்ைன உைடயாாின் அ கள் ேபாற்றி. ]
ஆயிைடநின் றானந்தப் பரெவளியாம்
பிலச்சூழ லைணயச் ெசல்வாள்
பாயமணிப் ெப வாய்த ேலழைன ந்
தான் றந் ைபய ள் க்
ேக ம ள் பீடத்தினியல் ேநாக்கி
விம்மிதமிக் ெகய்தி யந்த
மாயி ம்பீ டத்தைலயின் க்ேகாண
வ விெனலா மகிழ ைவகி
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70
[அம்ைமயின் ேயாகப் பயிற்சி கூறப்ப கின்ற . அவ்விடத்தி ந் , ஆனந்தப்
பரெவளியாம் சிதாகாயத்ைத அைணயச் ெசல்வாள், சஹ்தாவரணம் எ ம்
ெப வாய்தல்கள் ஏழைன ம் கடந் ைபய ள் க்கு அங்ேக ள்ள பீடத்திைன
ேநாக்கி விம்மிதம் எய்தி அப்பீடத்தின் உச்சியில் அைமந் ள்ள க்ேகாண்ன வ வில்
உலகெமலாம் மகிழ அமர்ந் ]
நின்மலமாய்ப் ேபெராளியாய் நிைறவாகி
யானந்த நிைலயா ேயாங்குஞ்
சின்மயத்தின் இரண்டன்றி ஒன்றன்றிக்
கலந் ெசயலற் த் தன்றன்
தன்ைமெயலாம் ஒழிந் ளம் ேபாற்றமனியப்
ெபாற்றி
வஞ் ச யா வண்ணம்
நன்ைமயதாஞ் சிவேயாகத்தினி தி ந்தா
லகெமலா நடைலமாய
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[அம்ைமயின் சிவேயாகத்தின் நிைல கூறப்ப கின்ற . மலமில்லாததாய்,
ேபெராளியாய், எங்குஞ் ெசறிந்ததாய் (வியாபகமாய்) ஆனந்தநிைலயாய், ெப குகின்ற
ஞானெவளியில் அ ேவ தான் ேவ என இர மா ம் அன்றி ஒன் ெகட்
ஒன்றாகிவிட மன்றிக் கலந் தன் ெசயலற் த் தன் ைடய தன்ைமெயலாம் ஒழிந்
( எதற்ேபாதமற் ச் சிவேபாதமாய்) தன் ைடய உள்ளம் ேபால ெபான்ேபா ம்
உட

ம் எச்சலன ம் இல்லாதப

உலகெமலாம்

இன்பமாம் சிவேயாகத்தில் இைறவி இ ந்தாள்,

யர் நீங்க. நடைல- ெபாய்ம்ைம,வஞ்சைன.]

ெப குசிவ ேபாகத்தி னிைடதிைளத்த
பின்பறங்கள் பிைழயா ேதாம்பக்
க தியறச் சாைலபல நி மிதஞ் ெசய்தைமத்
மணிக்கனக ெவற்பின்
ஒ தைலவர் அளித்த
ம் உலவாத
பாசனம்ஒண் சராவம் தம்மாற்
ெபா வாிய வண்டெமலாங் களி ங்க
அறம்பல ம் ேபாற்றா நின்றாள்.
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[ெப கி வளர்கின்ற சிவேபாகத்தில் திைளத்த பின் அறங்கள் பிைழயா
க தி அறச்சாைலகள் பல நி மித்

ெசய்யக்

இைறவர் அளித்த ளிய பாசனம், சராவம் தம்மால்

ஒப்பற்ற அண்டங்கெளல்லாம் மகிழ்ச்சியில் நிற்க அறம்பல ம் ெசய்
க வி த்தம்
ங்கிய தைசக த் ைடய யவான்
ங்குகண் தி ையவிளித் ாிஞ்சுற
ேவாங்கிய சிைலயினா ெனா ங்கச் ெசய்தறி

நின்றாள்}

71
பாங்குற விடந்ெதா ம் பயில நாட் னாள்
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[ ங்கிய தைச க த் ைடய ய ஆன்- அைலதா
டன் கூ ய பசு. கண் திதின . உாிஞ்சி விளித் ற- உராய்ந் ேபாக்கிக் ெகாள்ள. சிைல- கல். பசுக்கூட்டம்
உராய்ந் தினவிைனப் ேபாக்கிக் ெகாள்ள ஆதீண் குற்றிகைள விலங்குகள் கூ ம்
இடந்ெதா ம் நி வினாள். இைவ ஏைனய விலங்குக க்கும் பயன்ப ம் என்றா ம்
ஆக்களின் சிறப் ேநாக்கி ஆதீண் குற்றி எனப்பட்ட ] .
வளர்ந் நீண் ட ங்குயத் தாிந் வந்தி ம்
இளம்பசும் ல் ணர்த் த வின் லத்தில்
தளர்ந்தஞர் பசிெயலாந் தளர ஆனினம்
உளந்தைழத்

ண் டல்

[குயம்- அாிவாள். த வின்

க்க

ய்த்தனள்
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லம்- மரத்தின் அ . அஞர்- கைளப் . நீண்ட

அாிவாளால் ெமல் ய பசும் ல் அாிந் ெகாண் வந் , மரத்தின யில்
பசிக்கைளப் டன் கிடக்கும் பசுக்கூட்டம் தளர்ச்சி நீங்கி உண் ெப க்க வழங்கினாள்.
பசுவிற்கு வா ைற]
இ வைகப் பற்றிைன யிகந்
ெட ம்
ஒ ெப ம் பற்ைறேய ளத்திற் பற்றிெமய்த்
தி ம பிச்ைசயிற் றிாிகின்றார்க் கு ன்
ன ைமெசய் தட்ட ண் ஆற்ற நல்கினாள்
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[யான் என என் ம் இ வைகப் பற்றிைன ம் விட் , பிறவாைம என் ம்
ஒப்பற்ற பற்ைறேய உள்ளத்தில் பற்றிச் சிவஞானம் என் ம் ெசல்வம் ம ய
பிச்ைசேய த் திாிபவர்க்குச் சிறப்பாகச் சைமத்த உணவிைன நிரம்ப அளித்தாள். இ
றந்ேதார்க்கு உண .]
தந்ைததாய் த ய க ம் தா மின்றி
ெவந் ய ாிைடப்ப மகைவ ேமதகு
ந்தியிற் களிவரப் கன் தாெயன
எந்தநல் வாிைச ம் இயற்றி ேயாம்பினாள்
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[க ம் - சுற்றம். தந்ைத தாய் த ய எச்சுற்ற ம் இன்றி க ந் யர்ப்ப ம் குழந்ைத
மனதில் மகிழ்ச்சி ெகாள்ள ஆதர டன் ேவண் வன அைனத்ைத ம் ெகா த் ப்
பா காத்தாள். அநாைதக் குழ்ந்ைதகைள ஓம் ம் இவ்வறம் மகவளர்த்தல் எனப்ப ம்.]
மயர ம் பழமைற வகுப் மாமலச்
ெசயிர மாகமத் திர ேமவ
மிய ைச நாடகத் தமி ம் யாைவ ம்
அயர்வறப் பயிற்றினள் அைனத் ம் ஈந்தேரா
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72
[மயர்- அறி மயக்கம். மா மலச் ெசயிர் – ஆணவமலம் எ ம் குற்றம். இ
உயி க்கு அறியாைமையச் ெசய்வ . அறி மயக்கத்ைதப் ேபாக்கும் ேவதக்கல்வி ம்
ஆணவமலக் குற்றைதக் கைள ம் ஆகமக்கல்விைய ம் யாவ ம் வி ம் ம் இய ைச
நாடகத் தமி ம் யாைவ ம் தளர்ச்சியின்றிப் பயில்வித்தாள் இ ஓ வித்தல் எ ம்
அறம்]
ஈன்றவள் இரா யிர் இறத்த லா
ந்
தான்றபான் ைலசுர வாைம யாற்பசி
சான்ற குழவிக்குத் தண்ணம் பால்நனி
கான்ெற

ைலயராற் களிக்க

ட் னாள்
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[ ஈன்றவள் இறந் ப த னா ம், தாயி ந் ம் ைல சுரவாைமயினா ம்
பசியினால் அ ம் குழவிக்குப் பால் மிகச் சுரக்கும் அ
ள்ள தாயைரக் ெகாண்
அக்குழந்ைதகள் களிக்க ஊட் னாள். இ மகப்பால் ெகா ப்பித்தல் எனப்ப ம்
அறம்.]
அ வைகச் சமயத்தி லைமந்தவர்க் ெகலாம்
ெபறல ந் தன் யர் ெப ைம ேதற் றீஇச்
ெச
ெகாள் க ைணயாற் ெறய்வத் தீஞ்சுைவக்
கறி த

ணெவலாங் கமழ

சினாள்
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[ அ வைகச் சமயஹ்தில் நின் ஒ குபவர்க்ெகல்லாம், தன் ைடய ெபறல் அ ம்
ெப ைம ேதான்றச் ெசறிந்த க ைணயால் இனியசுைவக் கறி தலாகிய
உண கைளத் தாராளமாக வழங்கினாள். இ அ வைகச் சமயத்ேதா க்கு உண்
எ ம் அறம்.]
வ ந்திய பீ ைட மாதர் தங்கைள
இ ந் யர் உழவன்மின் இனிக்க ணத்ெதாளி
தி ந் மாண்மகன் வ ெமன் ேதற்றிநன்
க ந்தைல யளி ாிந் த ளிக் காத்தனள்
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[பீள்- க ப்பம். க
ற் த் ன்
ம் மாதர்கைள ‘ெப ந் யர்ப் பட ேவண்டா,
விைரவில் ஆண்மகன் பிறப்பான் எனக் கூறித் ேதற்றிப் ெப ங்க ைண ாிந்
காத்தனள். இ க வாய்த்த மகளிைரக் காத்தல் எ ம் அறம். ]
பண்ணிய ேவழ ம் பாி ந் ேதர்க ந்
திண்ணிய மா யந் தாைனச் ெசல்வ
மண்ணினர் சூழ்தர அண் ம் ேவந்த க்
குண்

வ

த ய

ழின் நல்கினாள்
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[அலங்காிக்கப்பட்ட யாைனக ம் குதிைரக ம் ேதர்க ம் த கண்ைம ம்
ெப ைம ம் உைடய ரர்க ம் ெகாண்ட ேசைனத்தைலவர்க ம் மண் லகம்

73
பரப்பி ெந ங்கும் ேவந்த க்கும் உண்
ஒப் ர என் ம் அறம்]

வ

த ய

ைறயின் நல்கினாள். இ

சூைலேநா யாதிய ெதாடக்கப் பட் ேளார்க்
ேக
ம ந் க ளியற்றி யன்பினாற்
காைல மாைல ங் ைகத் றாவைக
சா

மின் ெமாழிகளாற் சாற்றி

ட் னாள்
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[சூைல த ய ேநாயான் பீ க்கப்பட் ேளார்க்கு ஏற்ற ம ந் கைள உண்டாக்கி
அன்பினால் காைல ம் மாைல ம் அவர்கள் ெவ ப் றாதவா இன்ெமாழிகள் பல
கூறி ஊட் னாள். இ பிணியாள க்கு ம ந் என் ம் அறம்.]
ந ஞ்சிைன ெபா ளிய நாகு ேசாைலகள்
ெசறிந்திட விடந்ெதா ஞ் ெசழிப்ப ைவத்தவற்
ஞ்சிைற மயில்கிளி யாதி ண்ணிய
ெப ஞ்சுைவ

ணாத்திரள் ெபாி

ேமாக்கினள்

248

[கிைளகள் ெசழித் த் தைழத்த இளமரச்ேசாைலகள் எங்குஞ் ெசறிந்திட ைவத்
அவற்ற்ல் வந் தங்கும் மயில் கி
த ய பறைவகள் உண் ம் ெபா ட் ப் பழம்
த ய உண கள் உண்டாக்கினாள்.]
ேதத் ளி பி ற்றிதழ்த் ெதய்வத் தாமைர
த்
ெபாய்ைக ம் ெபாங்கு வாவி ந்
த்தட மாதி ந் ெதாட் நல் ண
த்தனள் கயன் த
[ கயல்

னங்க

ண்ணேவ

த ய நீர்வாழ்வன உண்

ம்ெபா ட்

249
ேதன்

ெதய்வத் தாமைரகள் க்கும் ெபாய்ைக ம், வாவி ம்
ெதாட் நல் ண அளித்தனள்.]

ளிகைளப் பிளிற் ம்

ய நீ ைடய தடங்க

ம்

வானரக் குலங்க மானி னீட்ட ங்
கானிவர் மதக்க ட் களிற்றி னீட்ட
ேமைனய மான்கண ெமைவ மின் றத்
ேத

மிழ் கவளங்க

ரட்

சினாள்

250

[வானரக் குல ம் மானின் திர ம் காட்
க்கும் மதயாைனகளின் கூட்ட ம்
மற் ம் இைவேபான்ற ஏைனய விலங்குகள் எைவ ம் இன் ற அவற்றிற்கு இனிைம
பயக்கும் உண கைளத் திரட் த் தாராளமாக அளித்தாள். இ விலங்கிற்கு உண
எ ம் அறம்.]
உள்ளக இ ள்ெகட ஒ வன் கூறிய
ெதள்ளிய ேதெமாழிப் ராணஞ் ெசஞ்ெசவி
அள்ளி ண்டைன வ மன் மீக்ெகாளப்

74
பள்ளிக ெளங்க

ம் ப ப்பித் தாளேரா

251

[அக இ ளாகிய அறியாைம ெகட இைறவன் அ ளிய ெதள்ளிய ேதன்ேபால்
சுைவக்கும் ராணங்கைளச் ெசஞ்ெசவி அள்ளீ உண் அைனவ ம் அன் ேம டப்
பள்ளிகைள அைமத் ப் ப ப்பித்தாள். இ அற ைர ேகட்பித்தல் என் ம் அறம்.
ெதள் ய- ஆராய்ந்த, ெதளிந்த. ெசஞ்ெசவி- ெசவ்விய கா , ெசவி ெபற்ற பயனாகிய
சிறந்த ெபா ைளக் ேகட்ட னால் ெசஞ்ெசவியாயிற் .]
ஞானேம த ய நான்கும் ேவட்டவர்க்
கூனமில் குரவரா யர்ந்த தீக்ைகெசய்
தீனவன் மலமற வஞ்ெச த் ைத ந்
ேதெனன வமிழ்ெதனச் ெசவியி ேலற்றினாள்

252

[சாிைய கிாிைய ேயாகம் ஞானம் ஆகிய தவம் நான்ைக ம் இயற்ற வி ம்பிய ைசவ
சாதகர்க க்கு நல்ல கு மார்கைளக் ெகாண் இழிவான வ ய மலம் நீங்க
அஞ்ெச த்திைன உபேதசம் ெசய்வித்தாள். ெசவியிேலற்றினாள்- தீக்ைக
ெசய்வித்தாள். ஈனம்- இழி . தீக்ைக ெசய்தல் என் ம் அறம்]
பனிமதி மிைலச்சிய பகவன் தாள் ைண
கனி
பத்தியிற் கலந்த ேநய ம்
னிவ ம் ைவகிய ைறயி ெனங்க ம்
தனி யர் மடம்பல சைமத் ப் ேபணினாள்.

253

[பிைறையச் சூ ய ெப மானின் தி வ ையேய ைணயாக்கக் ெகாண் கனிந்த
பத்தியில் கலந்த அ யார்க ம் னிவர்க ம் தங்கியி க்கும் ைறயில் எங்கும்
உயர்ந்த மடங்கள் அைமத் ப் ேபணினாள். இ அறேவார் இ க்ைக எ ம் அறம்.]
ஆனின்ெநய் வாக்கியட் ெட த்த ண்
ந்
ேதனினில் அ ஞ்சுைவக் கறி ந் ேத வின்
பானனி ெபய்த ம் பாளி தங்க ம்
ஈனவர்க் குய்த்தி ஞ் சாைல ஈட் னாள்.

254

[பசுெநய் வார்த் அட்ட உண் க ம், ேதனினில் அ ம் சுைவக் கறிய த ம்
பசும்பால் ெபய் அட்ட பாற்ேசா ம் ஏைழக க்கு உதவி ம் அன்னசாைலகைள
அைமத்தாள். ஈனவர்- ஏைழகள். இ ஆ லர்க்குச் சாைல எ ம் அறம்.]
ேவண் ய ெபா ள்வியப் ெபய்த ஈன்றவர்க்
கீண் ற வளித்ெதழிற் கன்னி மார்கைளக்
காண்டகு கலன்பல வணிந் காழிலா
மாண்டைமந் த க்குநீர் வாக்கி நல்கினாள்

255

[மக்கைள ஈன்றவ க்கு ேவண் ய ெபா ள்கைள அவர்கள் வியப் எய்த நிரம்ப
அளித் அழகிய கன்னிமார்கைள அழகு தக்கி க்கும்ப அணிகலன்கள் பல

75
அணிவித் க் மாட்சிைமப்பட்ட ைமந்த க்கு நீர் வார்த்
கன்னிகா தானம் என் ம் அறம்.]

மணம் ெசய்வித்தாள். இ

தாயிைனக் கண்ெடனச் சார்ந் வாங்கிப்பின்
ேபயிைனக் கண்ெடன ெவாளித் ப் ேப றீஇ
ஈயெவான் றில்லவர் கடன்கள் ஏற்றவர்
மாயி ங் களிெகாள வழங்கிப் ேபாக்கினாள்
[ெபற்ற தாயிைனக் கண்ட ேபால் பிாியத் டன் சார்ந்

256
கடன் ெபற் ப் பின்

ேபயிைனக் கண்ட ேபால் ஒளிந்
ன் ற் , கடைனத் தி ப்பித்தரப் ஒன் ம்
இல்லாத வறியவர்களின் கடன்கைள ஏற் அவர்கள் மகிழ்ச்சிெகாள்ள வழங்கித்
ன்பத்ைதப் ேபாக்கினாள். ேப றல்- யரைடதல். இ தீராக்கடன் தீர்த்தல் எ ம்
அறம். ]
சந்தனக் களப ந் தயங்கு ண்க ங்
கந்தெமன் ெறாைடக ங் கைல மற்ற ம்
இந்திரன் தி ெவன வியற்றி ேவைசயர்த்
தந்தனள் கா கர் தளர்

தீரேவ

257

[சந்தனக் களபம், ஒளி விளங்கும் அணிகலன்கள், மணமாைலகள், ஆைடகள் பிற ம்
இந்திர ைடய ெசல்வம் எனப் ெபா ட்ெபண்
க்கு அளித் க் கா கர் தளர்
தீர்த்தாள்.]
ஐந்தைண யமளி ம் அம்ெபான் மாளிைகச்
சுந்தர விடங்க ஞ் சுடர்ந்த தீப ங்
ெகாந்ெதாளி மணிக்கடங் குல நீெரா ம்
எந்திடத் தி

ந் யிற் கியற்றி னாளேரா

258

[ஐந்தைணப் ப க்ைக, யி வதற்கு அழகிய மாளிைக, விளக்கு, ஒளிமிக்க
குடத்தில் ப குதற்கு உாிய நன்னீர் ஆகியவற்ைற எந்த இடத்தி ம் யி க்கு உதவ
இயற்றினாள். இ ப க்ைக அளித்தல் என் ம் அறம்]
க்கலத் ெதாளிகடற் க்கு ன்ென த்
ததற்ப வாசங்க ளட் நீர்க ம்
ம ப்பழத் ேதற ம் வழங்கும் பல்விைர
விதத்த ம் ேம நீர்ப் பந்தர் ஈட் னாள்

259

[ திய மண்பாண்டங்களில், சூாியன் கீழ்க்கட ல் உதயமாகும் ன்னர் நீாிைன
எ த் அதற்குப் ெபா த்தமான ந மணப்ெபா ள்கள் இட் ேதனி ம் இனிய கனி
வைகக ம் பழ்ச்சா ம் வழங்கும் தண்ணீர்ப் பந்தர்கள் அைமத்தாள். ஒளி- சூாியன்.
தமிழகத்தில் சூாியன் கீழ்க்கட ல் உதித்

ேமற்கட ல் மைறவதனால், ‘கடற் க்கு

76
ன்’ என்றார். அதற்ப - நீஇ டன் ேசர்ப்பதற்கு ஏற்ற. ேதறல்- பழச்சா .
தண்ணீர்ப்பந்தல் ைவத்தல் என் ம் அறம்.]
பிணங்கிய யிர்கைளப் பி த்தி த் த்தன்
இணங்க ள் ெகா த் வ ேதய்ப்ப இன்சுைவ
மணங்கம ணவிைன ம த்தி ந்ெதா ங்
கணங்ெக
[தன்

சிறார்க்கிதங் கழறி

ட் னாள்

டன் மா பட்ட உயிர்கைளப் பி த்

260
இ த் த் தன்

டன் இணங்கச் ெசய்

அ ள் ெகா ப்ப ேபான் , ந மணத் டன் கூ ய இனிய சுைவயான உணைவ
ம த்தி ம் சிறார்க்கு இதமான ெமாழிகைளக் கூறி ஊட் னாள். இ சிறார்க்கு
உணவளித்தல் என் ம் அறம். பிணங்கிய- மா பட்ட. பி த்தி த்தல்- வ ய வந்
ஆட்ெகாள் தல். ]
க நிைலத் ைற
கரக்கும் மாந்தர்த ன் உளெமலாங் கலங்கி ம் அ ளிப்
ரக்கும் மாந்தர் ன் கெமலாம் ெவன மலர்ந் ம்
பரக்கும் ெவள்ெளாளி படச்ெச ம் பற்கைளத் திறந் ற்
றிரக்கு மாந்த க் ெக த்தனள் சாைலக ளனந்தம்.

261

[இரப்பா க்கு ஈயாமல் ெபா ள்கைள மைறக்கும் மக்கள் ன் கலங்கி ம்,
ஆதாிக்கும் மாந்தர் ன் கெமலாம் மலர்த்தி ம் பற்கள் ெவளிேய ெதாி ம்ப த்
திறந் ம் இழிவந் இரக்கும் மாந்த க்ெகன அறச்சாைலகள் எண்ணிலாதன
எ த்தனள்.’பல்ெலல்லாம் ெதாியக் காட் ப் ப வரல் கத்திற் கூட் ’ எனத்
ெதாடங்கும் பாடைலக் காண்க. இ இரப்ேபார்க்கு ஈதல் என் ம் அறம்.]
தி த்த யாத்திைர ெசல்பவர் ெதய்வ யாத்திைரயின்
அ த்தி ேயா ெசல்பவர் மற்ைற ேய வானைடவார்
க த் க் ேகற் றக் கமழ்சுைவ ண க
ட் ம்
வி த்

மாமணிச் சாைலக ளிடந்ெதா ம் விைளத்தாள்

262

[தி த்த யாத்திைர- தீர்த்த யாத்திைர. அ த்தி- வி ப்பம். மற்ைற ஏ பிறகாரணங்கள். வி த் - வி ந் . னித நீரா தல் ஏ வாக ம் ெதய்வங்கைளத்
ெதா தல் காரணமாக ம் பிற காரணங்க க்காக ம் யாத்திைர
ேமற்ெகாண்டவர்க க்கு, அவரவர்க க்கு ஏற் ைடய சுைவயான உணவிைன
அளிக்க அன்னசாைலகைள அவ்வவ்விடங்கள்ேதா ம் அைமத்தாள். இ
அன்னசத்திரம் நாட்டல் எ ம் அறம்]
ெபாாி ேநாைல ம் பிண்
ம்
க்க ம் வாசம்
விாி ம் பண்ணிய வைகக ேமம்ப பிற ம்
உாிய தாயி ங் க ைணைவத்
சிறார் மகளிர்

77
ெபாிய மாந்த

கர் றப் ெபட் மிக் களித்தாள்
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[ேநாைல- எள்
ண்ைட, பிண் - மாவால் ெசய்யப்பட்ட தின்பண்டம்.
க்கல்சுண்டல். பண்ணியம்- பணியாரம். எள்
ண்ைட த ய தின்பண்டங்கைள
தாயி ம் ெபாிய அன் டன் சி வர், மகளிர், வயதாேனார்
வி ப்பத் டன் மிக அளித்தாள்.]

த ேயார் உண்ண

வர் ேசாைல ம் ெபாய்ைக ம் எ திய கி ம்
பா
ண்ணிைழப் பட் ைட விதங்க ம் பலவாங்
ேகாைவ வாய்மணி ேமகைல யாதி ங் குவவி
ேமவினார்க்ெகலாம் ேமவியாங் குதவினன் மிகேவ
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[பலவைகச் சித்திரங்கள் எ திய ஆைடக ம் ெமல் ய பட் ைட வைகக ம்
பலவைக அணிகலன்கைள ம் வி ம்பி வந்ேதார்க்ெகல்லாம் அவர்கள் வி ம்பியவா
ெகா த்தான். ]
சிறக்க ஈட் னர் ெக தலாற் ெச ம்ெபா ள் ெகடலாற்
பிறக்கும் ேவறிடர் பைகயினாற் பிறங்குத ன்றி
இறக்கு மாைலய பிறர்அறம் எண்ணிலா தன ந்
றக்கம் வாழ்ந ம் வியப் றத் ெதாடங்கினள் வளர்த்தாள்.
[ெபா ள் ேத

ைவத்தவர்கள் ந த னா

ம், அறத்திற்கு ஈட்
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ைவத்த ெபா ள்

ெக தலா ம், ேவ இடர்கள்,பைகவர்கள் ஆகிய காரணங்களால் விளங்குதல்
இல்லாமல் ெகட வி க்கும் அறங்கள் எண்ணிலாதன ம் விண்
லகம் வாழ்ேவா ம்
வியக்கும்ப க் காத் வளர்த்தாள் இ
ன்ேனார் இயற்றிய அறங்களைளக் காத்தல்
என் ம் அறம்]
க ம்பி லாப்பிணம் ெபா ள ம் பிணங்க ம் பங்கள்
டங்கு றாப்பிணம் இன்னைவ தம்ைமெயாள் ெளாிவாய்
இடங்ெகாள் ஈமத்தின் இட் யற் ற ங்கடன் யா ம்
அடங்க ஆற் மா ற ளினள் அலகிலா தவைர
[க ம் - சுற்றம். ெபா ள் அ ம் பிணம்- வறிய பிணம். க ம் பங்கள்
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டங்குறா-

ெகா ய ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட. சுற்றமில்லாத அநாைதப் பிணம், ஈமச் சடங்குகள்
ெசய்யப் ெபா ளில்லா ஏைழப்பிணம், ெகா ய ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்
இறந்தபிணம் இைவ ேபான்றவற்ைற சு காட் ல் எாி ட் ஈமச் சடங்குகள்
ைமயாக ஆற் மா ெசய்தாள். இ அறைவப் பிணம் அடக்கல் என் ம் அறம்.]
அ ங்க லாக்குவான் பற்றிய பறைவ யாதிகைள
ெயா ங்கு ன் ைறெதாித் மின்ெமாழிபல ைரத் ம்
வழங்கு மாைழயா னிரப்பி ந் தன் ைழ வாங்கிப்
பழங்க ணீத் யிர் காத்தனள் பயந்தைமந் தர்கள்ேபால்
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78
[அ ங்கல்- வ த்தல். வ த் வதற்குப் பற்றிய பறைவ த யவற்ைற ல்களில்
கூறப்பட் ள்ள அறங்கைளத் ெதாிவித் ம் இனியெமாழிகைளக் கூறி ம் ெபான்
ெகா த் ம் தன்னிடம் வாங்கி, அவற்றின் ன்பத்ைத நீக்கி தான் ெபற்ற
ைமந்தர்கைளப் ேபான் அவற்ாின் உயிைரக் காத்தனள். இ விைலெகா த்
காத்தல் என் ம் அறம்.]

உயிர்

நைவெகாள் சிைனக் காண்ட ம் நயந்தன ரண்மி
யிைவெகா க்கிய ெரா த் வந் தீ ெமன் ேறலா
வ மாப்பி
த்ெதாி ேயற்றிநன் ெகா க்குந்
தவறிலாத ேவகா

ய ாிடம்பல சைமத்தாள்
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[நைவ- அ க்கு.

சு- ஆைட. நயந்தனர்-நயந்தனராகி, பிாிய டயராய்,

அன் ைடயராய். அண்மி- ெந ங்கி. ெகா க்கியர்- ெகா ப்பீராக, இயர் வியங்ேகாள்
விகுதி. ஒ த் - ய்ைம ெசய் . உவர்- உவர்மண்.ஆப்பி- சாணம். ஏகா யர்- ஆைட
ஒ ப்பவர். அ க்கு ஆைடஉ த்தி க்கும் ஏழகைளக் காணின் அன்ேபா அவைர
அ

கு, உம் ைடய ஆைடயத் தா ங்கள்,

ய்ைம ெசய்

த

ம் என வாங்கி

உவர்மண், சாணம் ஆகியவற்ைற ஊட் நன்கு ய்ைம ெசய் அளிக்கும் ஏகா யர்
இடம் பல சைமத்தாள் இ
ெசா ப்பித்தல் என் ம் அறம்.]
நீ

கின்றெமன் மயிாிைனக் காண்ட ெந
மன்பினான் ன் றப் ேபாந்தின்ன திதி ம்
நா ம் நல்லன ெவனவைழத் வப்ப நல்விைனெசய்

ேகாளி லாப்ெப

மஞ்சிகர் குலம்பல

த்தாள்
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[
வளர்ந்ேதாைரக் கண்ட டன்,
ம் அன்பினால் அவர் ன்ேபாந் , இன்ன
திதி ம் நா ம் சவரம் ெசய் ெகாள்ள நல்லனவாம் என் கூறி அைழத் வந்
நன்காற் ம் குற்றமிலா நாவிதர் வாழிடங்கள் பல ெசய்தாள். மஞ்சிகர்- நாவிதர். குலம்இ ப்பிடம். இ மயிர்கழிப்பித்தல் என் ம் அறம்]
இைனய ப்பதிற் றிரண்டறம் ஓங்க ம் விசும்பின்
அைனவ ங்களி ங்கினர் அைலகடல் வைரப்பின்
ைனய யாவ ம் உய்ந்தனர் சூழறக் கைடகள்
ைன

நாம

மிறந்தன கழ்ெபறார் ெபயர்ேபால்
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[இத்தைகய ப்பத்திரண் அறங்க ம் சிறந்ேதாங்கேவ விண் லகத்தவ ம்
மகிழ்ச்சியில் திைளத்தனர். மண் லகத்தவர் யாவ ம் யரம் நீங்கி உய்ந்தனர்.
உலகில் சூழ்ந்த பாவங்கள் கழ் ெபறாதார் ெபய ம் மறக்கப் ெப தைல ேபாலப்
பாவங்களின் ெபய ம் ஒழிந்தன.( பாவச்ெசயல்களின் ெபயர்க
ண்ணியச் ெசயல்கேள வழக்கில் இ ந்தன]
த லத் ள மாந்தேர யலர்ெபாழிற் கற்ப

ம் வழக்ெகாழிந்தன;

79
மாத லத் ள வமர மணிகிடந் திைமக்கும்
பாத லத் ள ரக ங் காஞ்சியிற் படர்ந்
காத

த் ைம ய

ண

ண் கா ழ ப்பார்.
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[ நில ல்கில் உள்ள மாந்தேர அல்லாமல் கற்பக நாடாகிய ேதவேலாக வாசிக
மணி இைமக்கும் நாகங்கள் உைற ம் நாகேலாக வாசிக ம் காஞ்சியில் தங்கி
பத்திெசய் மலக் குற்றம் அ த்தனர்.]

ம்

இரவ லாளைர யறிவிலார் தைமயி ம் ைபயைர
விர தீவிைன ாிநைரச் ெசல்வ ேமவலைரக்
கரைவ யாதிய ைடயைர யிழந்தன காஞ்சிப்
ாிெயான் ேறயல

லகங்கண்

வ ம் ேபா

ம்
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[இரப்பவைர, அறிவிலாைர, ன்பப்ப நைர, பாவம் ெசய்பவைர, வறிஞைர, கள
வஞ்சகம் உைடேயாைர காஞ்சிப்பதி மட் ம் அன்றி உலகேம இழந்த . (இைறவியின்
அறச் ெசயலால்]
விண்
ளார்க ம் பாதலத் ரக ம் விாிநீர்
மண்
ளார்க ேமயலர் மைலமக ளறத்தாற்
றிண்ெணன் வல்விைன
வ ஞ் சிதர்பட தறி
யண்ணல்
[விண்

ட் ைன யைடந்தன மி கமா திக

லக ேதவர்க

ம் பாதலத்

ம்

நாகேலாக வாசிக

273
ம் கடலால் சூழப்பட்ட

மண் லகத்தவ ம் மட் ேமயன்றி, இைறவி ஆற்றிய அறத்தால் திண்ணிய
வல்விைனகள்
வ ம் ெபா பட உதறித்தள்ளி மி கம் த யன ம்
சிவேலாகத்ைத அைடந்தன]
றங்ெகாள் ேவைல ம் ெபாங்குேமழ் ேவைல ம் ஈற்றிற்
கறங்கு ேமக ங் கலந்ெதனக் க ாிநா யகிதன்
அறங்ெகாள் சாைலயின் அைடபவ ேராைத ம் ெவளிக்ெகாள்
பிறங்கு ேமாைத ங் களிப்

ேமாைத ம் பிணங்கும்.
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[நிலத்தின் றத்ேத உள்ள கடேலாைச ம் எ கடேலாைச ம் ேமகத்தின்
இ ேயாைச ம் கலந்தெதன க ாி நாயகி அைமத்த அறச்சாைலகைள
அைடேவா ைடய ஓைச ம் ெவளிேய ெசேவா ைடய ஓைச ம் அங்ேக அறத்ைத
கர்ந் களிப்ேபார் ஓைச ம் பிணங்கும்.]
எண்ணி லாதவான் மகளிர்இன் ன சில்கள் பக ம்
வண்ண ன்ைக வால்வைளக ம் வயங்குேமகைல ந்
தண்ணந் தாமைரச் சிலம்
ண் ணியெரனச் சாற் ம்
பண்ண ைமந்தவின் கிளவி ம் பன் ைற தழங்கும்
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80
[எண்ணற்ற அரமகளிர் இன்ன சில்கைள சைமக்கும் அவர்க

ைடய அழகிய

ன்ைகயில் உள்ள சங்கு வைளயல்க ம், விளங்கு ேமகைல ம் தாமைர மலாிதழ்
ேபான்ற பாதத்தி ள்ள சிலம் ம் உண் ங்கள் எனக்கூ ம் இனிய ெசால் ம்
பல ைற ழங்கும்.]
கைவெயலா நி மித்த வளைமத்த வ சிற்
சுைவைய யிற்ெறனத் ய்த்தவர் தாங்க மறியார்
சுைவய வான்சுைத சுரர்க ம் ெவ த்தன ெரனிலச்
சுைவ ன் ேமன்ைமமற் ெறம்மேனார் ெசால்

தத் ெகளிேதா
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[சுைவகள் எல்லாவற்ைற ம் நி மித்தவளாகிய இைறவி ய உணவின் சுைவைய
இத்தன்ைமய எனத் ய்த்தவர்க ம் அறியார். மிகச் சுைவைய உைடய
அமிர்தத்ைத ம் ேதவர்கள் ெவ த்தனர் என்றால் அம்ைம சைமத்த அ சி ன்
சுைவைய எம்மேனார் ெசால் வ எளிேதா? வினா எளிதன் என்பைதக் குறித்த .
ய்த்தவர்- உண்டவர். சுைத- ேதவாமிர்தம்]
ெமன் ேகாைதய ெர ப்பிய ாிநரப் பிைச ஞ்
ேசாம வாண் க நைகெயா
ம் பாட் ைச ந்
தாம
ரமாதிய தழக்க மல்லாற்
காம சாைலகள் இைளஞைரப் றத்தினிற் காலா.
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[ மலரணிந்த கூந்த னர் எ ப்பிய யாழ்நரப்பிைச ம், சந்திரன் ேபான்ற கத்தில்
வல்
ம் ம் பாட் ைச ம் மணிவடம் சிலம்
த யவற்றின் ஒ
ேம றத்ேத
ேகட்கப்ப வன அல்லாமல் காமசாைலகள் இைளஞைரப் றத்ேத ெச த்தா. ேசாமன்
– சந்திரன்.
ம் - த ம் கின்ற. தாமம்- மணிவடம்.
ெபா ட்ெபண் ர் இ ப்பிடம்]

ரம்- சிலம் . காமசாைல-

தி வ நீண்ம கிடந்ெதா ந் ெதாிைவமார் தம்ைம
ம
தானமா வழங்கிய மன்ற ன் மகிழ்வான்
ஒ வர் ேதாளிைன ெயா வர்கள் த
வ ம் உயர்வான்
ெபாி

த் தாியத்திைனெயறித

ம் பிறங்கும்.
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[ெசல்வம் நிைறந்த நீண்ட ெத க்கள் ேதா ம் மகளிைரத் தானமாக வழங்கிய
தி மணத்தால் மகிழ்ச்சிெகாண்ட ஆடவர்கள் ஒ வர் ேதாளிைன ஒ வர் த வ ம்
உயர்வானில் உத்தாியத்திைன எறித ம் விளங்கும். த விக் ெகாள் த ம்
உத்தாியத்ைத ேமேல சுத ம் மகிழ்ச்சிக்குறிப் . ஒ வர்கள்- கள்- அைச]
அற்ைற நாள்நகர் வளங்ெக சிறப் மங் ெகவ ம்
ெபற்ற ேவாைக ம் ேபசுவ தாிதம்மா
எற்ைற நா மவ் வறெமலாம் வழங்குமா றியற் ம்
ற்றிலா

கிழ் ைல மற்றி

ய

ம்
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81
[இைறவி காஞ்சியில் அறம் ாிந்த அன் காஞ்சிநகாின் சிறப் ம் அங்கு எவ ம்
ெபற்ற உவைக ம் கூறி
யா . எந்ட நா ம் அந்த அறெமல்லாம் நின் நில மா
இயற் ம் இைறவி இஃ
யன்றாள். இைறவி யன்ற ெசயல்கள் இனி வ ம்
ெசய் ட்களில் கூறப்ப ம்.]
ெகாச்சகக்க ப்பா
ப் நிகர் ெசங்கனிவாய்த்
வற் பசும்பைணத்ேதாள்
ைவப்ெப ேவ கந்தவிழி மங்கைலக்கு மணிகடந்த
ெசப்
ைலச் சண் ைகக்குஞ் ெசய்தவறந் திறம்பாேம
ெயப்ெபா

ங் காமிெனன வியம்பிய ள் பணித்த ளி
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[தன் ைடய ேச யராகிய மங்கைலக்கும் சண் ைகக்கும் தான் ெசய்த அறங்கைள
அழிந் விடாமல் எப்ெபா
ங் காக்குமா கூறி ஆைணயிட் . ப் - பவளம்.
ெசம்ைம பவளத்ஹுக்கும் வாயித் க்கும் ஒப் . கனி- ெகாவ்ைவக்கைன. பைணங்கில் ேதா க்கு உவைம. ேவைல றிய த்த விழி.கூர்ைம ஒப் . ைவ- கூர்ைம.
வல்- ெவண்பற்கள். ]
உடங்கைணந்த மலர்த்தவிசி ெனாள்ளிைழயா ாி வைர
மடங்கவற் ம் பசுவில்வ மலர்ப்பலா சிடத்ெதய்திப்
படங்கிளர்பாப் பணியாைரப் படர்ந் தவஞ் ெசய்மிெனனத்
தடங்கண ள் ெகாழித்ெதா கச் சாற்றிவி த் த ளியபின்
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[மலர்த் தவிசின் ஒள் இைழயார்- மலராகிய தவிசில் இ ப்பவர்கள், கைலமக ம்
தி மக ம். மடம் கவற் ம்- அறியாைமையப் ேபாக்கும். கைலமகைள ம்
தி மகைள ம் அறியாைமைய நீக்கும் வில்வத்தினிடத் ம் மல ம் பலாசிடத் ம் எய்தி
பாம்பணிைய அறிந்த சிவெப மாைன ேநாக்கித் தவம் ாிக என் ஏவியபின் பலாசுகல்யாண
ங்ைக. காயாேராகணத் தலவி ட்சம் வில்வம். கச்சேபசத் தலவி ட்சம்
க்கு.]
க வி த்தம்
விற்கால் மதிேபால் தல்ெமல் யலாள்
ெசாற்கா
மத் தகுசூ ழ ைட
நற்கா மர்ந ங் ெகா மா லதிையப்
ெபாற்காஞ் சிெயனப் ெபா யக் க த
[வில்- ஒளி. கால்- ெவளியி ம் ெசால்- கழ். கா
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ம் – வி ம் ம். ]

வண்டார் த மா லதிெமன் ெகா
ம்
விண்டாழ் கயிைலக் கிாிவிட் ெடவ ங்
ெகாண்டா பிலத் தய ற் கு கி
ண்டா யெதாளிர்ந் ெத காஞ் சிெயன
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82
[ வண் ஆர்த மாலதி- வண் ெமாய்க்கும் மாலதி. விண் தாழ் கயிைலக் கிாி- விண்
தா மா உயர்ந்த கயிைலமைல. விண் என்ப விண்ேணார் எனக் ெகாண் ேதவ ம்
வ்ழிப ம் கயிைல என மாம். பிலம்- குைக. ெபாற்காஞ்சிெயனப் ெபா ய
பிலத்தய ற் கு கி உண்டாய என
க்க]
நளிபட் டக ங் கடனா றிவ ந்
ெதளிபட் டெச ஞ் சுட ஞ் சிைதயத்
தளிர்பட் ெடாளிர்சா ைகெதா ங் கவினி
ெயாளிபட் ெட தண் கதி ழ்த் த ேவ .
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[நளிர்- குளிர்ச்சி. அகர்- ைவகைறப்ெபா
. நாறி- ேதான்றி. காஞ்சி, குளிர்ந்த
கட ல் ைவகைறப் ெபா தில் ேதான்றிவ ம் ெச ஞ்சூாிய ம் ேதாற்குமா
ெசந்தளிர்கள் உளதாகி ஒளி ம் கிைளகைளகெளா அழகிதாக குளிர்ந்த
ஒளிக்கதிர்கைளச் ெசாாிந்த ]
ேசண்டாழ் பிலம்ைவ கியேதத் மணித்
ண்டா தசுடர்க் கதிைரத் தைலயி
ேனண்டாங் கரவின் மணியின் கதிேரா
டாண்டார்ந்

நிரம் பியதக் கதிேர
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[ேசண்- ேசய்ைம. தாழ்- தாழ்ந்த. பிலம்- குைக. ேதத் - இடத்தில். ஏண்- திண்ைம.
ஆண் - அவ்விடத்தில், பிலத்தில் பிலத்தில் ேசய்ைமயில் தாழ்ந் தங்கிய அந்த
ண்டாசுடர்க் கதிர் மிையத் தாங்கும் திண்ைமபைடத்த அரவின் மணியின் கதிேரா
அவ்விடத்தில் நிைறந் நிரம்பிய .]
அரவின் மணி ண் டலடா தசுடர்
குரவங் கமழ்காஞ் சிெகாழிக் குெமாளி
விர ற் றி மத் தைலவில் ெலாளி ன்
ர ற் றபிரான்

கெமாத் த ேவ.

[அத்தைல- அவ்விடம். அரவின் மணி ஒளி,
ஒளி ன் ம் விரவி, சந்திரசூாிய அக்கினி என
சிவபிராைன ஒத்தி ந்த அந்த இடம்.]
மா
கா
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ண்டா சுடெராளி, காஞ்சி ெகாழிக்கும்
ன்ெறாளிகைள

கத்தில் உைடய

ற் வயங் கியகாஞ் சியி
ற் றிட ன் றிெயாளிர்ந் தசுடர்
ற் றிடவந் கதிர்ப் பாிதி
ற் றவணின் ற ேபான் றதேரா

[மாண்- ெப ைம. இ
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- ெநய். ெப ைம டன் விளங்கிய காஞ்சி,

ெநய் ண் த ல்லாமல் ஒளி ம் சுடைரக் கானவந் , கதிெராளி ைடய பாிதிையப்
ண் அவ்விடத் நின்ற ேபான்ற .]

83

ெபான்னின் மயமாய்ப் ைரதீர்ந் தநவ
மின் ம் மணிெமன் றளிர்பாச ைட
ன் ங் கனிகாய்
ெதாத் தினமா
மன்னிக் கவின்மல் கியதம் மரேம
[அந்த மரம் ெபான்மயமாய், மின்
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ம் குற்றமற்ற நவமணிகள் ெமந்தளிர், ப்சிய

இைல, , ெந ங்கிய கனி காய்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாகக் ெகாண்
அழகுடன் இ ந்த .]

அம்மரம்

மணிெபான் னலர்கற் பமரத் ெதாைகயாற்
றணிவின் யர்ெபான் னகர்தன் னி மாப்
பணிமல் கியகாஞ் சியினா ம ட்
ணிமல் கியகாஞ் சிசிைதத் த ேவ.
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[கற்பமரம்- கற்பகமரம். ெபான்நகர்- அமராவதி. ேதேவந்திரனின் தைலநகர்.
காஞ்சிநகர் காஞ்சிமரத்தின் ெபா வினால் ெபான்மலர்களி மலர்கின்ற
கற்பகமரத்ைத ைடய ெபான்னகராகிய அமராவதியின் இ மாப்ைப ம்
கற்பகமரத்தின் ெச க்ைக ம் ெவன்ற .]
சிைனேதா றவிர்ெசம் மணியம் மரமங்
கினி ற் ைறபாம் ெபா
ப் பநிைனந்
தினெவாண் மணியா யிரெமய் பணத்
தனிவா ளரெவய் தியதன் ைமெபா ம்.
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[அம்மரத்தின் கிைளகள்ேதா ம் ெசம்மணிகள் பிரகாசத் டன் விளங்கின. அக்காட்சி,
அம்மரத்தில் மணி ைடய பாம் இனி வாழ்தைல நிைனந் உற ெகாண்டாட
நிைனந் மணி ஆயிரங்ெகாண்ட படம் ஆயிர ைடய ெபாியபாம்பாகிய ஆதிேசடன்
அங்ெகதியைத ஒக்கும்.]
மல ற் றிழிதா ைரம ப் னலால்
அலாிற் ெபா காஞ் சியளித் வளர்
தைலைமக் ெகா நீங் கியதன் யர் ன்
நிலவித் ெதாிவிப் ப ேநர்ந் த ேவ.
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[விாிந் தாைரயாக ஒ குகின்ற ேதனாகிய னலால் அலர்ந்தைதப் ேபான்ற காஞ்சி,
தன்ைனக் க ைண டன் வளர்க்கின்ற தைலைமக் ெகா யாகிய இைறவியிடம்
அவைளவிட் நீங்கியதால் ேநர்ந்த யைரத் ெதாிவிப்ப ேபான்றி ந்த .]
நற்பா லனநல் லவர்பா ல கிற்
ெபாற் மண ம் ெபறல்ேபா ெம
ெசாற்பா ாினிறீஇ ய
யவிதன்

ம்

84
விற்பாய் மணேம தகுெபான் மலேர.
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[ நல்லவர்கைள அைடந்தால் நல்லன வந் அைட ம்; ெபான்னாலாகிய
ஒளி டன் மன ம் ெபற்றைதப் ேபால எ ம் ெசால் பாாில் நிைல நி த்திய
ேபான்றி ந்த காஞ்சியின் ெபான்மலர் மனத் ட ம் கூ ய . அம்ைம காளிம
உ வம் நீங்கிக் க ரவ நிறத் தி
வம் ெபற்றனர். அவ்வாேற, பசிய
ெகா
ம் ெபான்னிறக் காஞ்சியாய் அம்ைமேபால் ெபா ந்த .]

ல்ைலக்

ன்னர்க் க ெமய்
ற் ெறாழி ம்
அன்ைனக் குநிகர்த் தத க்க ன் ன்
மன்னிப் ெபா ப்பாசு வங் க விப்
ெபான்னிற் ெபா

ைடநன் மரேம
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[

ன்னம் அம்ைமயார் காிய காளிம நிறம் நீங்கிச் ெசந்நிறத் தி
வம் ெபற்றனர்.
அ ேபால மைலச்சார ல் ல்ைலக் ெகா கள் தம் பசிய நிறம் நீங்கிப்
ெபான்னிறமாகப் ெபா
ெபற்றன.]
கயிைலக் கிாிேய க மப் வியா
வியனற் பத த் தியிடங் கைலகள்
பயில்ெபாற் பமர்காஞ் சிெந ம் பதியா
யர் த் தைர த் த

மரேம.
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[ விைனெசயற்குாிய நில லேக கயிைலமைலயாக, கைலகள் பயி டமாகிய
அழகிய காஞ்சிப்பதிேய பத த்தியிடமாக, அங்கு விளங்கும்
ெபா ந்த .]

மரம் சீவன் த்தராக ம்

உலேக றி ங் கைலேயா விய ள்
நிைலேய நிைலயா கநிைலத் தவர்கள்
அைலயா ர ேபா ெலாளியாங் குறி ஞ்
ச யா த நின் ெறாளிர்தண் ணிழேல.
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[ எந்த உலகத்தில் இ ந்தா ம் பாசஞானம் நீங்கித் தி வ ேள சார்பாக
நிைலத்தவர்கள் மனம் ச யார். அ ேபான் ஒளி(சூாியன்) எங்கு உற்றா ம்
அம்மரத்தில் அ யில் நிழல் ச யா நின்ற ]
சீரார் தவமாற்
ெசவ் வியினில்
வாரார் ைலவல் தன்மீ ெவயில்
ஆரா
ெபாற்குைடயா னதேரா
ேபரா

பிறங் கியவந் நிழேல

[ ெப ைமமிகு தவம் ஆற் ம் த ணத்தில் அம்ைமமீ
ெபாற்குைடயாய ]
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ெவயில் படா

அம்மரநிழல்

85
கிளி ைவகள்ேகழ் கிளர்மஞ் ைஞகுயில்
அளிேத னிஇனமா திெஞமிர்ந் லவக்
களிமா சனேநாக் கியகண் க டன்
உளேமா

ெந ங் கி லா வியேவ
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[கிளிகள், ைவகள்,நிறமிக்க மயில்கள் குயில்கள், வண் கள், ேதனீக்கள்
இவற்றினம் பரவி உலவகண் களிெகாண்ட மக்கள் ேநாக்கிய கண்க ட ள ம்
அங்கு ெந ங்கி உலாவின.]
அ ேள யிஃெதன் ம மா ரண ற்
ெபா ேள யிஃெதன் ம மாய்ப் கழா
வ வா னவர்யா ம்வலங் ெகா
ன்
ெப ேகா ைகயின் ழ்ந் ெதாளிெபற் றனேர.
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[இைறவனின் அ ேள இஃ என்ேபா ம் அாிய ேவத ர் ெபா ேள இஃ
என்ேபாராய்ப் கழ்ந் வ ம் ேதவர்கள் யாவ ம் இக்காஞ்சியிைன வலம் வந்
வணங்கி ெப குகின்ற மகிழ்ச்சியில் ஒளி ெபற்றனர்.ஆரணம்- ேவதம். ஓைக- உவைக.]
இவ்வா ெர காஞ் சியி ங் கவிைனச்
ெசவா ைமமா தி ேசல் விழியால்
வ்வா மகிழ்கூர்ந் ெதா ந் தைகைம
யவ்வாள் வி தா

வ த் தைலயின்
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[இப்ப எ கின்ற காஞ்சிமரத்தின் ெபாிய அழகிைனச் ெசவ்வாய் உைமமா
தனதிரண் ேசல்மீன் ேபான்ற விழிகளால் ய்த் மகிழ்ச்சியிைன மிக அைடந்
அ யில் வணங்குதற்குாிய ெதய்வத் தன்ைமயதாய் இ ந்த அந்தத் தா . தா - மரம்.
ெதா ந்தைகமய- ெதாழப்ப ம் ெதய்வத் தன்ைமயதாய். வாள்- ஒளி]
க்ேகா ணைமந் த
த் தவிசின்
மிக்ேகார் சைடவற் கைலெமய் ெயாளிர
எக்கா மிகந் லகின் ப ற
அக்கா ைலயமர்ந்

தவம் ாிவாள்
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[ க்ேகாண வ வில் அைமந்த நல்ல இ க்ைகயில் மிக்க சைட, மர ாி உட ல்
மிளிர எக்குற்ற ம் நீங்கி உலகு இன்ப ற அந்நாள் அமர்ந் தவம் ாிவாள். தவிசுபீடம். வற்கைல- மர ாி. ெமய்- உடல். காழ்- குற்றம்,

யரம். காைல- ெபா

, நாள்.]

காக்குந் தனிநா யகைரக் க தி
ேநாக்கங் குமிழ் க் கி னிக் க றத்
ேதக்கும் பரவின் திைளப் பவறம்
க்குங் ெகா ேபால் பவேணாற் றனேள.
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86
[ உயிர்கைளக் காக்கின்ற ஒப்பற்ற தைலவராகிய சிவபரேமசுவரைர மதில் இ த்திப்
பார்ைவ குமிழ்ேபான்ற

க்கின்கண் இ த்தி ேதக்கும் பரவின்பத்தில் திைளத் , அறம்

க்கும் ெகா ேபான்றவலான இைறவி தவம் ெசய்தாள். ேநாக்கம்- பார்ைவ, கண்.
பரவின்பம்- ேபாின்பம்]
ஈைகத் தைழகாஞ் சிதனக் கிைடயத்
ேதாைகக் களிமா மயி ஞ் சுடர்ெபான்
னாகித் தவிரற் தெமாத் த தீம்
பாைகத் தவிர்ெசால்

பதிந் த ேவ.
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[இனிைமயால் ேதம்பாைக ம் ெவன்ற ெசால் அங்குத் தங்கியதால், ெபான்
தழக்கும் காஞ்சிமரத்தின் அ யில் ேதாைகக் களிமாமயில் ேபான்றவ ம்
சுடர்ெபான்னாகி ஒளி ம் அற் தத்ைதப் ெபா ந்திய .]
ெகாச்சகக்க ப்பா
ப்ெபா
ைமந்தீர்த்த ைற ளிேதாய்ந் தலர்காஞ்சி
ைவப்பின் ன ந்தவ மாற்றி வள்ளலா ர ள்கிைடத் ப்
ெபாற் ம ேயகம்பந் ெதா ேதத்தப் றம்ேபாந்
ெசப்பாிய வளநகரத் தி
[

ன்

ெபா

ம் ஐந்

தி ெசன்றைணந்தாள்
தீர்த்தங்களி

ம்

ைறப்ப
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நீரா மலர்ந்த காஞ்சிமரத்தின்

நீழ ல் அ ந்தவம் ஆற்ாி, இைறவனின் அ ள் கிைடக்கப் ெபற் , அழகு நிைறத்த
தி ேவகம்பத் தி க்ேகாவி ல் ஏகம்பைரத் ெதா ேதத்தப் றப்பட் ெசால்ல
யாத
ெசல்வவளங்கைள ைடய தி
தி ெசன்றைணந்தாள்.]
ேதாரணங்க ளிடங்கெடா ம் திதாகத் ெதா த்தணிவார்
காரணவ ேவாங்குநைடக் காவணெமங் க ங்கவாி
நாரண மலர்மாைல நைகமணிமா ைலகள் ெசறிப்பார்
தாரணிெபாற் ெகா நி ப்பார் தமனியவா ைடகள்விாிப்பார்
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[ அம்ைம எ ந்த ளப்ெப ம்ேபா மக்கள் ெசய்வ கூறப்ப கின்ற .
இடங்கள்ெதா ம் திதாகத் ேதாரனங்கைளத் ெதா த் அணிவிப்பார்கள். ேமகத்ைத
அண ம் ப யாக உயர்ந்த நைடபந்தல்கைள அைமப்பார். கவாி சுவார். நாரால்
ெதா க்கம்ப்பட்ட மலர்மாைலக ம் ஒளி சும் மணிமாைலகைள ம் ெசறித்
ைவப்பார். நிலத் க்கு அழகளிக்கும் ெபார்ெகா கைள நி த் விப்பார்.
ெபான்னாைடகைள நைடபாவாைடகளாக விாிப்பார். அணவ- ெபா ந்த.
நைடக்காவணம்- நைடபந்தல். தமனியம்- ெபான். தமனிய ஆைட- பீதாம்பரம். தமனிய
ஆைட விாிப்பார்- பீதாம்பர ஆைடகைள நைட பாவாைடயாக விாிப்பார்.]
ெத
தி தி வலகுப் பணி ாிவார் ெதண்பனிநீர்
ம வாரத் ெதளித்ெதா க்கி மான்மதங்குங் குமந்ெதாகுப்பார்
கா மலர்மாாி கில்நாண ெவதிர்ெசாாிவார்

87
உ கார்வ

டேனா

ெயாண்மணிமா ாிகள்

ர்ப்பார்.
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[ெத க்கைள ம் திகைள ம் தி வலகினால் ெப க்கித் ய்ைம ெசய்வார்.
குளிர்ந்தநீர் மணம் நிைறயத் ெதளிப்பார். மான்மதம் குங்கும்க் குழம் ெகாண்
ெம க்கி வார். மணமலர்கைள மைழெயன ேமகங்க ம் நாண ெசாாிவார். உ கும்
ஆறவத் டேனா ஒள்ளிய மணிகைள மாாிெயனத் ர்ப்பார். ர்ப்பார்நிைறவிப்பார். தி வலகு- விளக்குமா க்கு மங்கலவழக்கு.
கு- மணம். ]
ன்பணிவார் பின்பணிவார் ன்ேனா ெயதிர்பணிவார்
என்பணிவார் தி மைனவி ெயன்பணிேயற் ற ெளன்பார்
மின்பணில த யங்கள்விாிேயாைத ெயண் ைசயின்
மன்பணிகண்

ளக்க மங்ைகயர்க ணடம் ாிவார். .
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[ ன்ேன வணங்குவார், பின்ேன வணங்குவார், ன்னால் ஓ எதிேர வணங்குவார்.
தி மாப் பிரமன் ஆகிேயா ைடய என்பிைன அணியாக அணிவாாின் மைனவியாகிய
என் பணிைய ஏற்ற ள்க என்பார். ஒளி ைடய சங்கு த ய இைசக்க விகளின்
இைசஓைசக்கு எட் த்திைசகளி ம் உள்ள எட் நாகங்களின்
ளங்க மங்ைகயர்
நடனம் ாிவார். என் - தி மாலாதியர் என் . பணிலம்- சங்கு. பணிகள்- பாம் கள்.
மிையத் தாங்கும் எட் ப் பாம் கள்.]
மணிவிளக்கும் நிைறகுட ம் மங்கல ம் எதிர்ெகாணர்வார்
அணிவிளக்கி யிடங்கெடா ம் அமர்ந்த ளி ெய ெகன்பார்
பிணிவிளிக்கும் மலர்ப்பாதம் ெபயரா ெதா தைணவார்
தணிவளிக்கின் உயர்வளிக்குந் ைதயல

ெளன்ெனன்பார்.

[மணி விளக்கு- அழகிய விளக்கு; மாணிக்க விளக்குமாம். நிைறகுடம்-
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ரணகலசம்.

பிணி விளிக்கும் மலர்ப்பாதம். பிணி- பிணிக்க, ஒன்ற. விளிக்கும்- அைழக்கும்
மங்கலப்ெபா ள்களான மணிவிளக்கு, நிைறகுடம்

த

யனவற்ைறஎதிர் ெகானர்ந்

அ கில் உள்ள இடங்கைளத் ய்ைம ெசய் , அவ்விடங்களில் அமர்ந்த ளிச்
ெசல் மா ேவண் வார் தன்ேனா ஒன்ற அைழக்கும் தாமைர மலர்ேபான்ற
தி வ கைள நீங்காமல் ெதா
அைணபவர்கள், தாழ்ந்
வாழ்வளிக்கும் தயலாய்! அ ள்க ! என்பார்.].

வணங்குேவா க்கு

எத்தவ ன் னியற்றினம்இங் கிவட்காண்டற் ெகனவியப்பார்
அத்தைகய தவமிலேத லாியய ந் ெதாியாத
த்தமிநற் றி க்காட்சி த ேமா ெவனநயப்பார்
ைமத்தெபாழிற் காஞ்சிநகர் வாழ்ந்தபய னி ெவன்பார்.
[எத்தைகய தவம் நாம்
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ன் இயற்றிேனாேமா இங்கு இவைளக் காண்பதற்கு?

அத்தைகய தவத்ைத நாம் ன்
ாிந்திராதேபானால், அாி ம் அய ம் காண
யாத
இந்த உத்தமியின் நல் தி க்காட்சி நமக்கு அவள் அ
ேமா என அன் ெசய்வார்.
காஞ்சி மாநகாில் வாழ்ந்தைமயால் ெபற்ற அாிய பயன் இ என்பார்.]

,

88

ெகாம்ைம ைல யிவள்வளர்க்குங் ேகாதிலறப் ெப ம்ேபற்றால்
இம்ைமெயா ம ைமநலம் எைவ ம் கர்ந் தனெமன்பார்
ெசம்ைமெயனத் றக்கவளஞ் ேசர்ந்
கர் பண்ணவ ம்
அம்மவிதற் கிவெரனில் அதனலெமன் ேனெயன்பார்
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[இவள் வளர்க்கும் குற்றமற்ற அறத்தின் ேமன்ைமயினால் இம்ைமெயா ம ைம
நலம் எல்லாவற்ைற ம் அனனபவித்ேதாம் என்பார். ேமன்ைமயான எனப்ப ம்
சுவர்க்க சுகத்ைத க ம் ேதவர்க ம் இங்கு வ வர் எனில் அக்காஞ்சி ெப ைம
என்ேன என்பார். ேகா - குற்றம். ெசம்ைம- ெப ைம, ேமன்ைம.
பண்ணவர்- ேதவர்கள். இவர்வர்- வி ம்பி வ வர்.]

றக்கம் – சுவர்க்கம்.

மரகதெமன் றளிெரன்ன வயங்கு
விவட் ெகன்பார்
பர ெமாளிக் க ரநிறம் பைடத்தி ந்த ெதன்ெனன்பார்
அரவணிவார் தி வ ளாற் றணந்தி மவ்
க்கண்டீர்
ஒ

ைடயில் வ நீல

க்கன்னி ெயனெமாழிவார்.
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[ெமன் தளிாின் பச்ைச என விளங்கும் நிறம் இவள் உ என்பார். இவள் ேபாற் ம்
க ர நிறம் பைடத்த எப்ப என்பார். பாம்பணிப் பிரான் தி வ ளால் பச்ைச நிறம்
தணந்த (பிாிந்த ) என்பார். அ கில் வ வ நீல
க் கன்னி (காளி) என
ெமாழிவார்.]
ஓ
வில் அங்கணனார் உடன்பயி
த்தமிதான்
ஈ
வாத் தணந் தவம் இயற் திற ெமன்ெனன்பார்
பா லகிற் றானந்த ப நடந் நாெமல்லாம்
சீ

வக் கதியைட ந் தி க்க ைணத் திறெமன்பார்
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[அங்கணனார்- சிவெப மான். சிவபரம்ெபா
டன் ஓ வாகப் பயி ம் இவள்
ஈ
வாகப் பிாிந் தவம் இயற் வ ஏன் என்பார். பா லகில் அவள்
வாழ்ந்ெதா கியப நா ம் வாழ்ந் நற்கதி அைடவதற்கு வாழ்ந் காட் ய க ைணத்
திறம் என்பார்.]
இ ள்பரவி ெயவ் லகு மிட ழப்பத் தனிக்கணவர்
ம மலர்க்கண் ைதத்த
மணிக்கரமீ ேதாெவன்பார்
ெத ம மவ் லகெமலா மகிழ்விக்குந் திறம்ேபா ம்
ெப குபர மானந்தப் ேபரறமாற்
[ இ ள் பரவி எல்லா உலகும்

வெதன்பார்.
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ன்பப்பட ஒப்பற்ற கணவாின் மலர்க்கண்கைளப்

ைதத்த
ம் அழகிய கரங்கள் இைவேயா? மயக்கமைடந்த அவ் லகெமல்லாம்
மகிழ்விக்கும் திறம்ேபா ம் ெப கும் ேபரறம் ஆற் வ என்பார்]
சுந்தரெவங் கதிரவ

ஞ் ேசாம

மற் ேறைனய ந்

89
தந்தமியல் பினினி ப்பச் சார்ந்தெதவ னி ெளன்பார்
எந்தெவாளி தனக்கு யி ெரனப்ப வ திவள் ைதத்த
அந்தணனார்

கத்ெதாளி

மலர்விழியி ெனாளிெயன்பார்
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[சந்திர சூாியர்க ம் பிறெவாளிக ம் தத்தம் இயல்பில் இ க்க இ ள் வந்தெதப்ப
என்பார். எந்தெவாளிக்கும் இவள் ைதத்த அந்தணனாராகிய சிவ பரம்ெபா ளின்
கத்தில் ஒளி ம் விழியின் ஒளிேய உயிர்,

லகாரணம் என்பார்]

இவள் ைதப்ப ேவ வா யி ந்தெவன மாலதிையக்
கவிழ்சிைனய தளிர்மாைவக் ைகெதா வார் கண் ைதத்த
பவளமலர்க் கரங்கைள ம் பணிகிற்பார் பதகெனனத்
தவ

ாி மகதைன ஞ் சரண்பணி வார்பயன் ெப வார்.

314

[இைறவனின் கண்கைள இவள் ைதப்பதற்கு ஏ வாக இ ந்த மாலதிக்
ெகா ைய ம் கீழ்ேநாக்கிய அ ம் கைள ைடய மாவிைன ம் ைக ெதா வார்.
அவ ைடய கண்ைணப் ைதத்த பவளநிற மலர்க்கரங்கைள ம் பணிவர்கள். மகதன் –
இ பதகன் அல்ல மதனன் என் இ க்க ேவண் ம். பதகந் கீழ்மகன். இைறவன்
இைறவி மீ மலர்க்கைன ெதா த்த ன் பதகன் எனப்பட்டான். மதனன் -மன்மதன்.
அவன் ெசயலல்லவா இைறவி இைறவனின் கண்ைணப் ைதத்த மன்மதன்
ெசயலால் அல்லவா/ அதனால் அவைன ம் பணிவார்.]
அறம்வளர்க்கும் மணிச்சாைல யகப்ப த்திக் ெகாளநிைனந்த
மற யிர்ேவன் மகத க்கும் வரம்வழங்கி னாெளன்பார்
நிைறய ளி லகைனத் ம் ெந ேதாம்பி யினிதளிக்கு
மிைறவிெபாறா ளாயி ன்மற் ெறவர்ெபா ப்பார் பிைழெயன்பார்.
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[அவள் அறம் வளர்க்கும் த மசாைலகைள ம் ைகப்பற்றிக் ெகாள நிைனத்த
கீழ்மக க்கும் வரம் வழங்கினால் என்பர். நிைறந்த அ ளினால் உலகைனத்ைத ம்
ெந ேதாம்பிக் காத்தளிக்குமிைறவி பிைழ ெபாறாளாயின் எவர்தாம் ெபா ப்பர்
என்பார்.]
அலகிறந்த விம்மிதத்ேதா ெடான்றாக வம்பிைகயா
னிலகுமணிக் காஞ்சி மற் தமாயிற் றிவெணன்பார்
பலபலவற் த
னம் பைடத்தவேள யிவளின்
நில மதி சயெமன்ன நிகழ்த் ேமா ெவனவியப்பார்
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[விம்மிதம்- அதிசயம். காஞ்சி பல விம்மிதங்கள் நிைறந்த . அத் டன் அம்பிைக
இங்குக் கூ யி ப்ப ம் ஒ அற் தமாயிற் என்பார். பலப்பல அற் தங்கைளப்
பைடத்தவேள இவள்; இனி இங்கு இன்
வியப்பார்]
சைட

ம் ெவண்ணீ ந் தாழ்வட

ம் என்ெனன்ன அதிசயம்நடத் ேமா என

மர ாி ம்

90
உைடயவளாய்த் தவம் ாிந் ம் உ நிழற்ற விைலெயன்பார்
கைடபயின்ற மட ைடயீர் காிசுப மாையயினாம்
வ வ ேவா வானந்த வ வன்ேறா யி ெவன்பார்.
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[சைட
ம் உ த்திராட்ச மணிமாைல ம் ெவண்ணீ ம் மர ாி ம்
உைடயவளாகத் தவம் ாிந் ம் அவ ைடய உட ன் நிழல் நிலத்தில் படவில்ைல
என்பார். ட்டாள் கைடயர்கேள! குற்ற ைடய மாையயினால் ஆய நம் வ வம்.
அ ேவா ஆனந்த வ வல்லேவா/ எங்ங்அனம் நிழல்ப ம்? என்பார்.]
இவ்வா பலர்ேபாற்ற ெவ ந்த ளி வ ெநறிக்கட்
ெசவ்வாய்ைமப் பாங்கு ாி திறத்ெதா கு மங்கைலயா
ைமவார்ெமன் குழன்மடந்ைத மனமகிழ்விற் றாழ்ந்ெத ந்
வ்வாத வமிழ்தைனயாட் ெகதிர்காட் ச் ெசால்

வாள்

318

[இவ்வா பல ம் ேபாற்ற எ ந்த ளி வ ம் வழியில் அ கி ந் ெசம்ைமயாகத்
ெதாண் ெசய் ம் மங்கைல என் ம் காியகுழல் மடந்ைதயாகிய ேச மனமகிழ்ேவா
வணங்கிஅமிழ்தைனயா க்குப் பின் வ மா கூறினாள்..]
அ யேனன் குளிர்தடெமான் றகழ்ந்ெதா மண் டபெம த்ேத
னி கிைடெமய்த்தவக்ெகா ந்ேத யிைவயைவயா மித்தைகய
தடவைரப் நீவதியத் தக்கெதனச் சாற் த
மடநைடயாட் கவ்வா

வரம ளி யவெணய்தி
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[அ யேனன் குளிர்ந்த தடாகம் ஒன் அகழ்ந் அ கில் ஒ மண்டப ம்
எ த்ேதன். தவக்ெகா ந்ேத! இைவயாம் அைவ. இம்மண்டபம் நீ தங்குவதற்குத்
தக்க எனச்ெசால்லேவ,அம்பிைக அவ்வாேற ஆகுக என வரம் அளித்
எய்தினாள்.]

அங்கு

மலர்ெகாழிக்கும் னற்றட ம் மணிெகாழிக்கும் மண்டப ம்
மலர்க ைண விழிசாத்தியாங் ெகாழிந் ெமன் ெமலப்ேபாய்ச்
சுல திைரக் கம்ைபநதித் ைறம ங்கு ெசன்ெறய்திப்
பலர் க ம் மங்கைலக்குஞ் சண் ைகக்கும் பணித்த ள்வாள்
[மலர்ெகாழிக்கும் னல் தடாகத்ைத ம் மணி மண்டபத்ைத ம் கண்
அங்கி ந் நீங்கிக் கம்ைபநதித் ைறய கு ெசன்
ேச யாிடம் இவ்வா பணித்த ள்வாள்]
க வி த்தாம்
பிைறநிகர் வா தற் ேபைத மீாிவண்
மைறதிரண்
க்ெகா மாவி தாகுமால்
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பின்

பின் மங்கைல, சண்

ஆகிய

91
இைறவன் என் மிங் கினி

வகிகலான்

நிைற ைட யிதன்றிற நிகழ்த்ெதா ணாதேரா
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[பிைறைய நிகர்க்கும் ெநற்றி ைடயீர்! இங்கு ேவதங்கள் திரண் உ க்ெகாண்ட
மாமரம் இதாகும். இைறவன் என் ம் இங்கு வசிப்பதனால் இதன் நிைறந்த
சிறப் க்கைள எ த் க் கூ தல் அாிதாகும்.]
மாவ வாகிய ெபா
மாமைற
வர்கள் தல்வைனப் பழிச்ச ண்ெடனப்
வலர் சிைனெதா ம் க்கவண் னம்
பாவல ாிைசக்குரல் பயிற்றல் ேகண்மிேனா

322

[ேவதங்கள் மாமரமாகிய ெபா
, வர்க க்கும் தல்வனாகிய இைறவைனத்
திக்கக் கு மியெதன த்த கிைளகள்ெதா ம் வண் னம் இைச பயிற்றைலக்
ேக ங்கள் ]
யான்ற வியெபா ண் ெமய்யின் ஈர்ங்குழல்
மான்ற வியபரன் என் மாந்தைரத்
தான்ெறளி
ப்ப தைகய அவ்விைற
ேபான் பா சைடதளிர் ெபா ளல் காண்மிேனா
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[மைறயாகிய யான் த விய (உள்ளடக்கிய) ெபா ள் உண்ைமயில் உமாேதவியார்
த விய பரேன என் மாந்த க்குத் தான் ெதளி
ப்ப ேபால பசுைமயான
இைல ம் ெசம்ைமயான தளி ம் ெந ங்கித் தைழத்தைலக் காண்க. ஈர்ங்குழல் மான் –
ஈரமான, ெமல் யகுழல் மான் அைடய த்ஹ உவைமயாகு ெபயராக
உைமயம்ைமையக் குறித்த . பாசைட- பசிய இைல.]
என்ைனயா ைடயவன் என மாணிழன்
மன்ைன ஐ க வள்ளல் காண்எனாப்
ெபான்னவி லகிைனப் கலப் ேபாதல்ேபாற்
பன்ென ங் கிைளநிமிர் பாிசு காண்மிேனா
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[(மாமரமாகிய) என்ைன ஆ ைடயவன் என ெப ைம ைடய நீழ ல்
நிைலெபற்றி க்கும் ஐ க வள்ளல் காண்க என் உலகி க்கு உைரப்ப ேபால்
கிைளக்கள் நிமிர்ந் இ க்கும் இயல்பிைனக் காண்க. ஐ க வள்ளல்- ஐந்
கங்கைள உைடயவனாகி சிவெப மான். ]
பிாிந்தைமக் கிரங்கிெயன் ெபாிய ண் ைல
விைரந்தரன் ணரேவார் யற்சி ேவட்ெடன
அரந்ைததீர்த் த
மவ் வண்ணன் ெமய்ெயலாம்
ாிந் ெமன் மலர்க்கைண ெபாழிதல் காண்மிேனா
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92
[உைமையப் பிாிந்த பிாி க்கு வ ந்தி அவைளப் ணர வி ம்பி யற்சி ெசய்தெதன,
அவ்வண்ண ன் உடல்ேமெலல்லாம் மலரம் கள் ெசாாிதல் காண்மிேனா. (மாவ
நீழ ல் இ க்கும் இ ங்கத்தின்மீ மாம் கிடப்பைத இவ்வா கூறிய மாம்
மன்மதன் கைணகளில் ஒன் . ) ]
இனியன இைவ கர் ெகன் தன் தற்
னித க் களித்திடத் தாழ்ந்த ெபாற்ெபனக்
கனிந ங் காய்ெஞமிர் கனத்தி னாற்ெகா ஞ்
சிைனநனி குரங்கிய ெசய்ைக காண்மிேனா
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[இனியனவாகிய இவற்ைற கர்க என் தன் ன் தலாகிய னித க்கு
அளித்திடத் தாழ்ந்த இயல்பினெதனக் கனி ந ங்காய்கள் ந் ங்கிய பாரத்தினால்
கிைளகள் வைளந் ள்ள ெசய்ைகயிைனக் காண்மிேனா. தன் தல்- தனக்கு ஆதாரம்.
னிதன் –
வைளந்த.]

யவன், சிவன். ெஞமிர் கனத்தினால்- வைளதற்குாிய பாரத்தால். குரங்கிய-

ெகாச்சகக்க ப்பா
இன்னவைக மைறமாவின் வளம்பல ம் எ த்தியம்பிக்
கன்னிமா வ
ைளத்த கண் தலார் ெப ைம மற்
றன்னவர்கட் கறி
த்தி யண்ணலார் சிவ ைச
இந்நிைலயில் யான் ாிய ெவப்ெபா

ங் ெகாணர்ெகன்றாள்
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[இப்ப யாக ேவதமாகிய மாமரத்தின் ெப ைமகள் அைனத்ைத ம் எ த்
ஓதி, இளைமயான மாவ யின்

விாித்

ைளத்த சிவெப மானின் ெப ைம ம் அவர்க

அறி
த்தி , சிவ ைச ாியத் ேதைவயான எல்லாப்ெபா ள்கைள ம் ெகாண்
என அம்ைம இயம்பினாள்.]

க்கு
வ க

உய்ந்தன ய்ந்தனம்யா ெமன்ெறாளிர் கமலப்பதம் வணங்கிச்
சந்தந ங் களப ைலத் ைதயலா ாி வர்க ங்
கந்தம கற்பக ங் கதிர்மணி மி நிதி ம்
வந் வளம்

தளிப்ப வகுத் விைனத் தைலநின்றார்
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[அம்ைம கூறிய பணிையக் ேகட்ட மங்கைல சண் ைக இ வ ம் உய்ந்ேதாம்
உய்ந்ேதாம் என் கூறி இைறவியின் ஒளிர்கின்ற தாமைரயாகிய தி வ கைள
வணங்கி மணமிகு கற்பக ம் ஒளிமிகு சிந்தாமணி ம் ைசக்கு ேவண் ய எல்லாப்
ெபா ள்கைள ம்
ன்னின்றனர். ]

ைமயாக அளிக்க, அன்னியின்

ைசக்குத்

பீ ம சிவ ைச ேபரன்பிற் ெசயத்ெதாடங்கி
ஆ தற்குஞ் சிவன்
யின் ஆட் தற்கும் இ தீர்த்தந்
ேதட ஞ்சீர்க் கம்பத்தின் ெறன்பா ம் வடபா ம்

ைணயாக

93
ேகா யர்ெவற் யிர்த்ெத த்த ெகாம்பைனயாள் நி மித்தாள்

329

[ ெப ைமமிகு சிவ ைசையப் ேபரன்பி டன் ெசயத் ெதாடங்கித் தான் ஆ தற்கும்,
சிவன்
ேமல் ஆட் தற்கும் இ தீர்த்தங்கைளப் கழ்மிக்க கம்பத்தின் ெதன்பா ம்
வடபா ம் இமயமைல ெபற்ற ெகாம்பைனயாள் நி மித்தாள்]
கீர்த்திமிகு மவ்விரண் ங் கிளக்கு மா பத்திரம்நன்
கீர்த்திமதி ெயனநாமங் கிளர்தரச்ெசய் லகத் க்
கீர்த்திெப தீர்த்தெமலாங் ெக வித்தாள் காப்பதற்குக்
கீர்த்திமதி ெய

மணங்ைக நிறீஇனாள் ேக ல்லாள்
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[பிறப்பிறப்பிலாளாகிய அன்ைன, கழ்மிக்க அத்தீர்த்தங்கள் இரண்ட

க்கும்

ைறேய உமாபத்திரம் , நன்கீர்த்திமதி எனப் ெபயர் சூட் , உலகத்தில் கீர்த்தி ெபற்ற
தீர்த்தங்கைளெயல்லாம் அவற்றில் நிைறவித் , அவற்ைறக் காக்க கீர்த்திமதி எனப்
ெபயாிய அணங்ெகா த்திைய ம் நியமித்தாள்.]
ெதன்பா ற் கூவன ந் தீர்த்த மா பத்திரத்தின்
மின்பாய்ந்
ைளவெதன விதிப்ப நீர் ேதாய்ந்த ளிப்
ெபான்பா தி ேமனி ெபா தக ெவள்ளணியணிந்
ெகான்பா

ெவண்ணீற் க் கு க்கவயத் திைடப் க்காள்
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[கூவல்- கிண . இங்கு அம்ைம அைமத்த தீர்த்தம். ெதன்பாற் தீர்த்தமாகிய
உமாபத்திரத்தில் மின்னல் பாய்ந்
ைளவைதப்ேபால் விதிப்ப நீரா ெபான்னிறத்
தி ேமனி ெபா ய ெவண்ைமயான ஆைட அணிந் , தி ெவண்ணீற்ைறக்
கவசத்திைடப் குந்தாள். ெவண்ணீற் க் கவசம்- உடல்
ம் தி நீற்றிைன நீாிற்
குைழயாமல் உத் ளனமாகப் சுதல். ெகாந் ெப ைம. கு - நிறம். கவயம்- கவசம்.]
ெவள்ளனத் மிைசக்கிடந்த ெவள்வாிக ெளனெமய்யின்
ஒள்ெளாளிய த் ளத் ெதா ங்கு
ண் டரந்தீட் க்
கள்ளவிைனக் கட்ட க்குங் கட ண்மணித் ெதாைட ண்
ெதள்

ைற யாலங்கட் ெசய்வனெவல் லாஞ்ெசய்தாள்
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[ெவள்ைள நிற அன்னப் பறைவ மீ ெவண்ைமநிற வாிகள் கிடந்தாற்ேபால தன்
உட ல் உத் ளனமாகக் கிடந்த நீற்றின் மீ ஒ ங்கைமந்த திாி ண்டரங்கள்
தீட் னாள்; வஞ்சவிைனத் ெதாடர்ப க்கும் அக்கமணிவடம்

ண்டாள்;

ைசக்குக்

குழப்பமின்றிச் ெசய்வன எல்லாம் தி ந்தச் ெசய்தாள். அனம்- அன்னம், இைடக்குைற.
ண்டரம்- தி நீற்றிைன நீாிற் குைழத்
ம் ன் வாிகளாக ெநற்றி தலாய
இடங்களில் அணிதல். கள்ளவிைன- வஞ்சவிைன. கட ண்மணி- உ த்திராக்கம். ]
கலவமயில் நடந்தெதனக் கமழ் ன ன் கைரநின் ங்
குலவி யர் தனிமாைவக் கு குவாள் ெசன்ெறய்தி

94
யலகில் கழ் அரசன்னம் ஐங்கரைனத் ெதன்ேமற்பால்
பலவிடர்க்கும் பலவிடைரப் பண்

கெவன் றி வினாள்
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[கலவம்- கலாபம், ேதாைக. கு குவாள்- அ குவாளாய். இட க்கு இடர்ெசய்க.
இ வினாள்- இ த்தினாள்.
ேதாைகமயில் நடந்தெதன தீர்த்தக் காியினின் ம் நடந் ஒப்பற்ற மாமரத்திைன
அ குவாளாகிச் ெசன்றைடந் , அரசன்னமாகிய அம்ைம, ஐங்கரனாகிய விநாயகப்
ெப மாைனச் சிவ ைசக்கு வ ம் இைட
க க்கு இைட
ெசய் மா பணித்
இ த்தினாள்.]
ஆனாத ேபரறிவா யகம் ற நிைறந்ெதல்லாம்
தானாகி நின்ற
ந் தனி தைல ேயகம்பத்
தீேனா ம் வழிப மா ெறளிவந்த ெதள்ளமிழ்ைத
னாதி கசிந்

க

யர் ைச ாிகுவாள்
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[ஆனாத- குைறயாத, நீங்காத. ஈேனார்- விதிப்ப

வழிப ம் ஆற்ற

இல்லாதவர்கள். நீங்காத ேபரறிவாய், உலகுயிர்களின் உல்
அைனத் ம் தானாகி நின்ற

ம் ஒப்பற்ற

ம் அறி ம்

ம் ற ம் நிைறந் ,

தைல, வழிப ம்

வ ைமயில்லாதவர்க ம் வழிப மா எளிவந்த ெதளிந்த அமிழ் ேபால்வாைன,
ஊன் த யன ம் கசிந்
க உயர் சைன ெசயத் ெதாடங்கினாள்.]
சு க்கமிலா கமவிதியா ைலவைகச்சுத் தி மைமத்
ம க்கிளர் ங் குழன்மடவார் மாறா பணிேகட்ப
ஒ க்குமனத் தினளாகி யர்கீர்த்தி மதித்தீர்த்தந்
தி க்கிளர்பா றயிரைனத் ஞ் சிவம

வா லாட் னாள்

[ஆகமவிதியினால் உேலாபமின்றிப்

த
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தலாகிய ஐவைகச்சுத்தி ம் ெசய்

ேச யர் ஏவிய பணிகைளத் தைடயின்றி ெசய்ய, ஒன்றிய மனத்தினளாகி உயர்ந்த
கீர்த்திமதி தீர்த்தம் ஞானம பால் தயிர் ஆகிய அைனத்ைத ம் சிவமந்திரம் உைரத்
ஆட் னாள். ஆகம வழிப்ப ெசய் ம் சைனேய சிறந்த .]
ைழயிைழ ற் க ங்கத்தாற் றி ேமனி ெநாய்ெதாற்றி
விைழத ேகா வணமைரநாண் ேமதகுபட் ைடயணிந்
குைழவிைரச்சந் தனச்ேச ெகாட் மணத் களட்
இைழவ க்கந் தி ேமனி ெயங்குெம த் தலங்காித்தாள்
[ ண்ணிய
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ைழயாலான ஆைடயினால் ஈரத்ைத ஒற்றி எ த்தாள்;

வி ப்பத்ைதத் த ம் ேகாவணஆைட அைரஞாண் பட் ைட அணிவித்தாள்; சந்தனக்
குழம் சாத்தினாள்; அதன்ேமல் வாசைனப் ெபாட்
தி ேமனி எங்கும் சாத்தினாள்.]

அட் னாள். மாைல வ க்கம்

95
சுைவயா ம் ப த்ெதா குந் யநால் வைக ண்
நைவதீர்ந்த ெபாற்கலத்தின் நயந்த
ெசய்வித்தாங்
கவிர் ப தீப தற் பணிமாறி யன்பாற்றின்
இவர்த ைச வாகம

ல் விதிெயலா மியற்றினாள்
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[அ சுைவ மிக்க நால்வைக உண் கைளக் குற்றமற்ற ெபாற்கலத்தில் இட்
ெசய்வித் , பதீபங்காட் அன்பினால் ேமன்ைமத ம் ைசவாகம விதிப்ப
ெசயல்கைள ம் இயற்றினாள்.]

அ
எல்லாச்

இவ்வா நாேடா ம் ேமன்ேமல்வந் ெத ம்அன்பிற்
ெசவ்வாய்ைமத் தி
ள்ளங் களிசிறப்பத் ேதம் மிைட
ைமவா ங் குழற்க ாி மதின் ன் ெமா கைணயால்
எய்வாைரப்
[இவ்வா
தி

சைனெசய் தினிதி ந்தா ளக்காைல

நாள்ேதா ம் ேம

ம்ேம

ம் வந்
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எ ம் அன்பினால் கள்ளமிலாத்

ள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி ஓங்க, க ாி,ஒ கைணயால் திாி ரம்

ன்ைற

ெமாித்த

பிரானாைரப் சைன ெசய் இனிதி ந்தாள். அந்நாளில், ேதம் ம் இைட- ஒசி ம்
இைட. ைமவா ங்குழல்- க ங்குழல். ைம- க ைம.]
க வி த்தம்
உைல ங் குளிர்கூ திெராழிந் த வில்
மைலயங் ைகயினா ைரவ த் திய ள்
குலவம் பிைகபா
தன் குளிர்ேபாய்ச்
சுல ந் திறமஞ் சியசூழ்ச் சிெயன.
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[ வில்லாக மைலையக் ைகயில் உைடயவைர வ த்தி அவ ைடய அ ள்கலந்
இ க்கும் அம்பிைகயிடத் உ தைலக் குளிர் அஞ்சியைதப் ேபால வ த் ம்
குளி ைடய கூதிர் ஒழிந்த ]
தானா யதண் மைலயீன் றவிள
மானா யவண் டவேநாக் கியமண்
ேமனா ெய ந்த
ழந ம்
பானா ய ன் பனியாய்ந் த ேவ.

340

[தான் விைளயா ய குளிர்ந்த இமயமைல ஈன்ற மானாகிய அம்ைம வி ம்பி
ேமற்ெகாண்ட தவத்ைதக் கா ம் ெபா ட் மண்மீ நா எ ந்த ேபாலக் காட்சி
அளித்த , பால்ேபான்ற ெவண்பனி
நா ]
ேவ
கூதி ரா
ன் குைழந்த மாதர்கள்
ஏ ெசய் மற் றித க் ெகன் ளம்

ழ்ந்த . தான்+ ஆ ய. இளமான் நா ய, ேமல்

96
ேபாத ேநாதகப் ெபாங்கு தண்பனிச்
சீத ெவண் கில் ெசறி

ெகாண்டேத.

341

[கூதிரால் வ ந்திய மாதர்கள் இக்கூதி க்கு என் ெசய்குேவாம் என் உளம் மிக ம்
வ ந்த குளிர்ந்த பனியின் குளிர்ச்சி டன் ெவண் கில் நிைறந்த . ந் ஏழாம்
ேவற் ைமச் ெசால்
. குைழந்த- வ ந்திய. ேபாத- மிக ம். ேநாதக- வ ந்த]
பிாிந் ளா ளம் பீைழ மல்கலாற்
ெபா ந்தி னா ளம் ெபா
மல்கலாற்
பரந் நின்
ழ் பனியின் ெமன் ளி
வாிந்த ேவள்சிைல வாளி ேபான்றேத
[ பனிக்காலம் காதலர்ப் பிாிந்தா க்குத்

342
ன்பத்ைத ம் கூ யவர்க்கு இன்பத்ைத ம்

த த னால், பனியின் ெமன் - ளி மன்மதனின் கட்டைமந்த வில் னின் ம்
றப்ப ம் மலர்க்கைண ேபான்ற .]
ஐய ல்ல காதி ெயங்க ம்
ெபய்
ண்பனித் ளிபி றங்கின
ைவய மங்ைகதன் மகிழ்நர் ேதாண்மாீஇ
ெமய்ெய லாம்வியர் ெபா த்தல்
[எங்க

ம் ெமல் ய ல் அ கு

ேம.
த ய தாவரங்களில்

343
ண்ணிய பனித் ளிகள்

ஒளிர்ந்தன; மியாகிய மங்ைக தன் ைடய கணவர் ேதாளிைன அைணந்
ம் வியர்ைவ ெபா த்தைலப் ேபா ம்.]

உடல்

அன்ன ெமன் ளி யவனிமங் ைகதான்
றன்னி டத் ைம தவமி யற்ற ங்
ெகான்ன றம் ாி ேகால ம்வியந்
ன்னி

ற்றெமய்ப் ளக ம் ெபா உம்
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[ அத்தைகய ெமல் ய பனித் ளி நிலமடந்ைத தன்னிடத் வந் உைமயம்ைம
தவமியற் வ ம் மிக்க அறம் ாி தவக்ேகால ம் கண் வியந் நிைனக்க உற்ற
ெமய்சி ர்ப் ஒக்கும்.]
ம
நீற் டற் க ாி மானேநாய்
ெம யி மத்தினான் விளர்த்த யாைவ
லக ற் ைம
வ ெமன்பைத
யிலகு காட்சியிற் ெறளிவித் ெதன்னேவ.
[உடல்

ம் ெவண்ணீற் ப்

345

ச்சு நிைறந்த க ாிையப் ேபால,

ெவண்பனியினால் விளர்த் ெவளிறிப்ேபான யாைவ ம் , உலகம் ற் ம் உைமயின்
உ வம் எ ம் உண்ைமையக் காட்சி அளைவயில் ெதளிவித்தன. ம
ம்- நிைற ம்.

97
மான- ேபால, உவம உ
அளைவயில்]

. இமம்- பனி. விளர்த்த- ெவளிறிய. காட்சியில்- காட்சி

அைனய தண்பனி யால்ெவ த் ெதாளிர்
கைனக டற் விக் கன்னிதா ெமய்
வனிைத ேபாற்றவ ம வ ெமய்ெயலாம்
னித நீ ேதாய் ெபா

ம் ேபான்றேத.
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[ அத்தைகய ெவண்பனியினால் ெவ த் மிளிர்கின்ற வியாகிய கன்னி ம்,
உைமயம்ைமையப் ேபாலத் தவம் ஏற்க உடெலலாம் னித ெவண்ணீ ேதாய்ந்தைம
ேபான்ற ெபா
ெபற்ற . கைனகடல்- ஒ க்கின்றகடல். கடற் வி- கடலால்
சூழப்பட்ட வி. விக்கன்னி- நிலமகள். ெமய்வனிைத- உைம. ெபா
காட்சி.]

- அழகு,

கதிாி னால்தைனக் கா ம் ெவய்யவன்
வ ைவ ெசய்மைன யாவ ேதார்ந்ெதனப்
ெபாதி ம் ெவப்பி னிற்ெபாழி வழிந் தண்
ப மம் வா

றப்பைக விைளத்தேத
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[ெவய்யவன் -சூாியன். வ ைவ- க யாணம். மைன- மனவி,
ம் ஆம். ப மம்தாமைர. கா ம்- ெகால் ம். சூாியன் தன் ைடய கதிாினால் தன்ைனக்
ெகால் தலால், குளிர்பனி, சூாியனின் மைனயாள் ஆவ நிைனந்
ம்
ெவப்பத்தினால் ெபா வழிந்தைதப் ேபால் தாமைர மலர் வா ம்ப யாகப் பைக
விைளத்த ]
காிந்த தாமைரக் கதிய வண் னம்
ாிந் ேபா வ ெபட்பி ேனாயினாற்
பாிந்த ண்ணிைடப் பாைவ மார்தைமத்
ெதாிந்

கா கர் நீங்கிச் ேசறல்ேபால்

348

[கதிய- க விய. ெபட் இல் ேநாய்- வி ப்பம் இல்ைலயாதற்குக் காரணமாகிய
ேநாய். பாிந்த – இரங்கிய, வ ந்திய.
குளிர்பனியினால் க கிய தாமைரையப் பற்றியி ந்த வண் க் கூட்டம் வி ப் டன்
பிாிந்

ேபாதல், வி ப்பம் இன்ைமக்குக் காரணமாகிய ேநாயினால் பீ க்கப்பட்

வ ந் ம் ண்ணிைடப் பாைவமார்கைள, அவர்களின் நிைலையத் ெதாிந்
கா கர்கள் நீங்கிப் ேபாதைலப் ேபாலாம்.]
ேநாயி னா யிர் ெநாந் ெமன்மல
மாந்தர்ேபால் ெவய்ய தண்பனி
பாய நீாினாற் பங்க யக்குலந்
தீ

டன்ெறன

ந் தீந்தேவ

349

98
[ேநாயினால் உயிர்வ ந்தி ெமலெமல்ல இறக்கும் மாந்தர்கைளப்ேபால ெகா ய
குளிர்ந்த பனி பா ம் இயல்பினால் தாமைரமலர்கள் தீயில் வாட் ய ேபால
ம்
தீய்ந் ேபாயின]
ஆ மாந்த க் கார்வ மற்ெறனத்
ேதா ெகாண்ட ெவள்ைள யன்ன
நீ தண் ைற யாடல் நீங்கின
ேபைட ேயா தண் ேசாைல ேபணிண
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[நீாில் விைளயா ம் மாந்த க்கு அதில் ஆர்வம் நீங்கிய ேபாலத் ேதாைக ெகாண்ட
ய ெவள்ைள அன்ன ம் குளிர்ந்த நீர்த் ைறயில் ஆடல் நீங்கித் தன் ேபைட டன்
குளிர்ந்த ேசாைலக்குள் ெசல் வைத வி ம்பின]
அணங்கு ெவம்பனிக் கழக ழிந் கார்
இணங்கு ெமய்யினார் எவ ம் ஆதலாற்
றணந் ளாைர ந் தைலப்பட் டன்பினான்
மணந்

ளாைர ம் வகுக்ெகா ணாதேரா

351.

[அணங்கும்- வ த் ம். தணந் ளார்- பிாிந் ளார். மணந் ளார்- கூ

ள்ளார்.

வ த் கின்ற ெகா ய பனியினால் அழகழிந் க த் ப் ேபான உடம்பினா எவ ம்,
ஆதலால் காதலைரப் பிாிந் வ ந் வாைர ம் காதலைர மணந் மகிழ்ந் ளாைர ம்
பிாித் அறிய
யாததாயிற் ]
மண் ெவம்பனி மற நீர் ைமயான்
விண்ட
மான் ேமயவன் பர்ேத
ண்ட பற்குறி
ம் ேவற் ைம
கண்

டப்படா கன்னி மாாிதழ்

[மண் -

ண்ட, ெந ங்கிய. மற

352
ம்- பைகெகா

ம், மா ப ம். விண்ட ஊ -

ெவ த்த ண். ண்ட ெகா ய பனி பைகத்த இயல்பினால் ெவ த்த ண்
காதன்மயக்கத்தினால் அன்பர் இதழமிழ்தம் உண்ட பற்குறி ம் ேவற் ைம

ம்,

கண் டப்படாதனவாயி ந்தன, கன்னிமார்களின் வாயிதழ்கள்.]
களவி னன்பைரக் கலந்த மாத ள்
அள பற்குறிக் கஞ்சு வாாிைல
இளி
த்திமத் திதழ்ெவ த்தேதார்
பிளவி தாெமனப் ெபயர்க்கு மாற்றலால்

353

[அள - அளைவ. கள க் கூட்டத்தில் தைலவைனக் கலந்தின் ற்ற மாத ள் பற்குறி
களெவா க்கத்திைனக் காட் ம் அளைவயாகும். ஆனால் பனிக்கு இதழ் ெவ த்த
எனக் கூறிப் ெபயரலால் கள மாதாில் பற்குறிக்கு அஞ்சுவாாில்ைல. ]

99
இரவி ேமற்கட ெலய்
ன்னேர
விர மாந்தர்கள் விளங்கு மாளிைகப்
ரவி ண்டனர் குவ ரல்ல
பரைவ

தி யிற்படர் கிலார்நிசி

354

[ சூாியன் ேமற்கட ல் சா ம் ன்னேமேய மாந்தர்கள் மாளிைகயில் குவரல்ல ,
கடல் ேபான்ற தியில் இரவில் ெசல்லமாட்டார்.]
அரமி யங்க மலர் ெபா ம்ப ம்
பர சீத ளப்பனி மதிக்க ம்
விர ேமனி லேமைட ங்கவி
னிாியல் ேபாயின ெவவ

நீத்தலால்
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[அரமியம்- நிலா ற்றம். நிலா ற்றங்க ம் மலர்ச்ேசாைலக ம் திண்ைணக ம்
குளிர் பனி அாித்த னால் அவற்ைற எவ ம் ஒ க்கேவ அவற்றின் அழகு அழிந்தன.]
சந்த னங்க ந்தரள மாைல ங்
கந்த நீர்க ங் கமழ்ெசய் மாைல ம்
அந்தில் ஏந் றா ஆவ வணங்க
ெநாந்தி மத்தினால் தா ம்

க்கல்ேபால்

356

[அந்தில்- அைச. ஆவணங்கள்- கைடகள். இமம்- பனி. ெநாந் - வ ந்தி.

க்கல்-

பாிகாித்தல்.பனியினால் வ ந்தி தா ம் பாிகாிப்பனேபால் கைட திகள் சந்தனம்,
த் மாைலகள், வாசைனத் திரவங்கள், மணமாைலகள் ேபான்றவற்ைறக் விற்பைன
ெசய்யா.]
திங்கள் காெலாளித் ெதண்ணி லா டற்
றங்கு ேதா யிர் தளர்வர் யாவ ம்
ெபாங்கு மில்லறம் கெரன் ேறாம்பினார்
நங்ைக மார்கரந் தீண்ட ைநந்ெதன
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[ கால்- ெவளியி ம். ஒளித் - ஒளியினால். கர்- குற்றம். கெரன் ஓம்பினர்றவியர்.ெபண்
டன் வா ம் இல்லறம் குற்ற ைடத்ெதன்
றந் வா ம்
றவியர் மகளிர் ைகபட ைநந்தைதப் ேபாலச் சந்திரனின் ஒளி தீண்ட உடல்ேதா ம்
தங்கும் உயிர் தளர்வர்]
அழற் ெவம்ைமய வங்க ராக ஞ்
ெச த்த காரகிற் ெசறித்த ம
மிழித்தி லாெவ மயிாின் ேபார்ைவ ங்
கழித்தி லாரைரக் கண ம் யாவ ம்
[அங்கராகம்- உடம்பிற்

358

சப்ப ம் பாிமளதிரவியம்.

நீக்கார். ெகாதிக்கின்ற ெவப்பேம உட ற்

மம்- ைக. கழித்திலார்-

சும் பாிமளதிரவியம், காிய அகில் எாித்த

100
ெசறிந்த ைகம், இழிவானெதனப்படா எ
அைரக்கண ம் நீக்கார்.]

மயிற்கம்பளம் ஆகியவற்ைற யாவ ம்

ஒ வர் ெமய்ெவ ப் ெபா வர் ெமய்யினின்
ம வி வன்குளிர் மாய மார்ெபலாம்
ெபா
ெகாங்ைககள் ைதயப் ல் வார்
தி வ னார்க

ஞ் ெசல்வ ைமந்த ம்

359

[ெமய் ெவ ப் - உடல் ெவப்பம். வன்குளிர்- க ைமயான குளிர். தி - தி மகள்.
ஒ வ டம்பின் ெவப்பம் ஒ வர் உடம்பினில் ெபா ந்தி க ங்குளிர் நீங்க, தம் ைடய
மார்பகலத்தில் விம் ம் ெகாங்ைககள் ைதயப் ல்
ெசல்வைமந்தர்க ம்.]

வார் தி மகள் அைனய மகளி ம்,

ைக மப் றம் ேபாெதா ணாவைகத்
தைக
ள்ளைறத் தட ச் ேசக்ைகயி
னகி னிற் ைக யார்த்தி ைவகலாற்
பகவன் ஆ மால் ப வ ெமய்தினார்

360

[தைக ம்- த க்கும். தட - தீச்சட் . ேசக்ைக- ப க்ைக. பகவன் -சிவன் பகவன்
ஆ மால்- சிவெனா கூ ய மால்., சங்கரநாராயணன். ைக ம் அப் றம் ேபாக
ஒண்ணாதவைக த க்கும் உள்ளைறயில் தீச்சட் யில் அகி ற் ைக எ ப்பிப்
ப க்ைகயில் தங்க னால் சங்கரநாராயண வ வம் எய்தினார். ெந ப் ச் சுடர்
ப ந்தபக்கம் ெசந்நிறத்ததாய்ச் சிவனாக ம் ைகப ந்த பக்கம் க நிறத்ததாய்
நாராயண மாக ம் உ வகித்தார்.]
மா ம் வானவ ாிைற மார ங்
கால ெவம்பனி காத ெநாந்
னீல ெவாண் ைக யாத்த நீர்ைமயாற்
ேபா

ெமய்ெய லாம் கர் பைடத்தேத.
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[தி மா ம் வானவர் அரசனாகிய இந்திர ம் மன்மத ம் இயமைனப் ேபாலக்
ெகா ய பனி தாக்குத னால் ெநாந் க கிப் ேபான இயல்பினால்ேபா ம்
உடெலலாம் க ைம பைடத்த . கர்- குற்றம்- க ைம. இம் வ ம் க நிறத்தவர்]
ெந ய வான நீண்ட ேவைல ங்
க ய ேசாைல ங் காிய குன்ற
மடைம மாதரார் வளர்ெமன் கூந்த ங்
கு ெகாள் கா மக் ெகாள்ைக ேபா

மால்
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[நீண்ட ஆகாய ம் நீண்ட கட ம் மண ள்ள ேசாைல ம் காியகுன்ற ம் இைளய
மாதரார் நீண்ட க ங்கூந்த ம் க ைம ெகாண்ட
ன்னற் கூறியவா அகி ன்

101
ைகையக் ெகாண்டைமயால் ேபா ம். குளிாின்மிகுதி ம் அைதப் ேபாக்க இட்ட
அகிற் ைகயின் மிகுதி ம் குறித்தவா ]
டங்கு வார்கழன் ன்ைக மார் ைவத்
தடங்கி யன்ைனய ரகட் ெனான் ற
ெவா ங்கி ைமந்தர்க றக்க ேமயினார்
வடங்ெகா ணித்திைர மாய ெனாத் ளார்.

363

[ டங்கு வார்கழல்- கழல் ஆகுெபயராய்க் கா ைன உணர்த்திற் . டங்குமடக்கிய. அடங்கி- கு கி. அக - வயி . வடம்- ஆ ைல. மடங்கிய கால்கைள ம்
ன்ைககைள ம் மார்பில் ைவத் க் கு கித் தாயர் வயிற்றிேல வயிேறா ஒ ங்கி
ைமந்தர்கள் கிடப்ப ேபால உறக்கம் ெகாண்டவர்கள் ஆ ைலயில் நித்திைர
ெகாண்ட மாயைன ஒத்தார். வடங்ெகாள் நித்திைர மாயன் -ஆ ைலக் கண்ணன்]
அைற ம் ேபார்ைவ ம த்த ைணத்தனர்
உைறத லாற் யில் எவர்க்கு ேமாங்கலான்
மைறயிற் ல்லப்ேபா மகளிர்க் கவ்விராக்
குைறயின் றாய

கூதிர் ேபாலேவ.
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[அைறக்குள் ேபார்ைவ ேபார்த்தி அைணத்தனராகி உைறதலால் எவ க்கும்
மிக்க . அதனால் களவில் காதலைரக் கூடப் ேபாகும் மகளி க்கு அவ்விராக்

யிேல

குைறவின்றாய , குைறயாக் கூதிர் ேபாலேவ. மைற- களெவா க்கம். ஓங்குதல்மிகுதல். குைறயின்றாய - குறிவின்றிப்ெப கிய .]
கந்ைத பின் றங் காக்க விட்
மந்தி ேபால ள் காந் வார்கழற்
பந்த ற் றப் பாணி ேகாத் ள
ெநாந்தி

ப்பர் ன் ேனாற்றி லாெரலாம்
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[ ன்ைனப் ண்ணியம் இல்லாெரல்லாம், கந்ைதத் ணி
குப் றம் காக்க விட் ,
தியமந்தி ள்காந்தி ப்ப ேபால கால்கைளக் ைககைளக் ேகாத் கட் க்ெகாண்
தம்ைம ெநாந்தி ப்பர்.
மந்தி- கிழட் மந்தி. ள்காந் - குத்தைவத் உட்கார்ந்
கால்கைளக் ைககளால் கட் க் ெகாண்
கத்ைத ழங்கா ன் ேமல் ைவத் ச்
ேசாம்பியி த்தல், ம னமாயி த்தல், குக்குடாசனம் இட்

த்தல் என

மாம்]

ைம மாந்தர்கள் ரற் பந்திகள்
தைதய ேமா வ தாள மாகவாய்க்
கதிெகாண் ெமல் ைச கறங்கி யங்களா
வதர மா வ வங்ைக யா வ.
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[ திய மக்களின் பல்வாிைசகள் ெந ங்கி ேமா வேத தாளமாக ம்,
வாயைசவினால் வ ம் ஓைச ெமல் ைசயாக ஒ க்க வாய் களமாக அதரம் ஆ ம்,

102
ைகக ம் ஆ ம். குளிரால் வா ம் ைக ம் ந ங்குவ கூறப்பட்ட .
பல்வாிைசகள். கதி- அைச கறங்கி- ஒ த் . அதரம்- உத கள்]

ரற் பந்திகள்-

தைலவர் நீங்கிய ைதயன் ெமல் யர்
உைல ம் வாைடயா ைடந் மாமைழ
ல ேவல்விழி ெபாழியப் பீர் ைல
மைலகள்

ப்ப ன் மாாி காட் வார்.
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[தலவைரப் பிாிந்த அழகிய இளமகளிர் வ த் ம் வாைடக்கு உள்ளம் உைடந்
மிக்க மைழேபாலக் கண் நீர் ெபாழிய, பீாிைன ைலகளாகிய மைலகள் ப்ப
மைழேமகத்ைதக் காட் வர். மகளிர் மாாி காட் வர் எனக் கூட் க. ல ேவல்
விழியின் கூர்ைமயச் சுட் ய . பீர்- பசைல. தைலவைரப் பிாிந்த மகளி க்கு வ ம் நிற
ேவ பா . பீர்க்கம் நிறம் கண் நீர் ெபாழிய ைல பீர் க்கும் என்ப நயம்]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
நாரணர் விாிஞ்சர் ேதறா நம்பனார்க் கலர்கள் ெகாய்வான்
ரணி வி யற் காைல குந்திற ணர்ந்தா ெலன்னக்
காரணி ேசாைல ற் ங் கழீஇப்ெப ந் ய்ைம ெசய்
ேமரணி சிறப் வாய்ப்ப வி த்தபின் பனிமா ேமகம்
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[தி மால், பிரமன் காணா இயலாத இைறவைர வழிபட மலர்கைளக் ெகாய் ம்
ெபா ட் இைறவி வி யற்காைலயில் ேசாைலக்குள் கும் இயல்பிைன அறிந்தைதப்
ேபான் பனிேமகம், கார் ேமகம் ேதா ம் ேசாைலைய
ெசய் ம் ேபரழகின் சிறப் வாய்ப்பத் தங்கியதற்பின்]

ற் ம் க வித்

ய்ைம

அ ள்ெகாழித் ெதா கும் வாட்கணம் பிைக ாி ைசக்கு
ம மிகுத் ெதா குந் ேதறன் மலர்நனி தவித் தங்கள்
இ ள்ப த் ெதா கும் நீல நிறமிாித் திட்டா ெலன்னச்
சு ள்விாித் ெதா குஞ் ேசாைல

த்தக ெவ

த்த தம்மா.
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[அ ள் ெகாழித் ஒ கும் ஒளி ைடக்கண் அம்பிைக ாி ம் ைசக்கு மணமிகுத் த்
ேதன் ஒ கும் மலர்கைல மிக உதவித் தங்கள் இ ள் மிகுத் ஒ கும் இ ள் நிறத்ைத
ஒழித்த என் ம்ப யாகச் ேசாைல ய்ைம ேதான்ற ெவ த்த .]
இைறமக னாகி வா மி ம் சூ ழிமயக் குன்றங்
கைறெகாடா தி ப்பச் சீறிக் கடாவ ம் இறந்
ற்றி
நிைறயேமல் இவர்ந் வண்ைம நிைலெகட வைளத்த ேதய்க்குங்
குைறய

வளஞ்சூ ெழல்லாக் குன்றி

[ இ ம் - சி

ம் பனிசூழ் ேதாற்றம்.
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குன் கள். கைற- கப்பம், திைற, கடாவல்- ேகட்டல் குன் கள் சூழ

அரசனாகி வா ம் இமயமைல, கப்பம் ேகட் க் ெகாடாைமயினால் அம்மைலகைளக்
கடந்

ற் ைகயிட்

வைளத்தைத ஒக்கும், குைறவற்ற வளங்கள் ெகாண்ட எல்ல

103
மைலகளின் ேம

ம் பனிகவிந்த ேதாற்றம். இமயமைல பனி ம் தைலைம ம்

உைடைமயின், ஏைனய மைலகளின் ப்னிசூழ் ேதாற்றத்ைத இவ்வா

உைரத்தார்.]

வலம் ாி தடந்ேதா ளன்பர் வரப்ெப மாத ரார்க்குக்
கலம் ாி ெவந்நீ ராட் ங் க ம்பனி கணவ ெரய்தாப்
லம்
மாத ரார்க்கும் ணர்விழி ெவந்நீ ராட்
நலம் ாி யறிஞர் ேபால ெவாப் ர வாற்

நா

ம்.

371

[க ம் பனி, ெவற்றி ாிகின்ற வ ைமயான ேதாள் தைலவர் வரப் ெபற்ற
மாதரார்க்குக் கலத்தில் ெமாண் ஆட் ம் ெவந்நீராட்
ம், கணவேரா கூடப்
ெபறாத தனிைம
மாதர்க்கு கண்ணீராகிய ெவந்நீராட்
ம் ந
நிைலைமயில்
நிற்கின அறிஞர் ேபால நா ம் ஒப் ரவாற் ம்]
கணவைரப் ெபற்றா ரன்ேனார் கமழ் யந் ைணயாக் ெகாண்
மணியைண நீங்கி ன்றில் வந்திடார் கதிர்ேதாற் றத் ந்
ைணவைர றா மன்ேனா ன்பேம ைணயாக் ெகாண்
பிணிமலர்ச் ேசக்ைக நின் ம் ெபயர்ந்திடார் கலந்தா ெராத்தார்.
[கணவைரப் ெபற்ேறார் அவ் ைடய ேதாைளத்
அைண(ப க்ைக) நீங்கி
உதித்த பின்

ம்,

ன்றில் வந்திடார்;

ன்பேம

ைணயாகக் ெகாண்

372
அழகிய

ைணவைரப் ெபற்றிடார், சூாியன்

ைணயாக் ெகாண்

தம்ைமப் பிணிக்கும்

ப க்ைகயி
ந் ெபயர்ந்திடார்.; அதனால் தைலவெனா கலந்தாைர ஒத்தார்.
அன்ேனா- இரங்கற் குறிப் . ப க்ைகையவிட் ப் ெபயராைம கலந்தார்க்கும்
பிாிந்தார்க்கும் ெபா ]
காைல மிரேவ ெயன்னக் கள் யிர்த் தலர்ந்த பல் ச்
ேசாைல ம் ஆ ங் குன் ஞ் சூழ்ந் ெகாள் பனியின் ேதாற்றம்
வாலைர தலா ள்ேளார் குளிர்ப்பிணி மடங்கக் காய்வான்
சால ம் வளர்த்த ெசந்தீ த

ைகப் படைல ெயாக்கும்

373

[காைல- பகல். கள்-ேதன். - மலர். வாலர்- பாலர், பதினா ஆண் ப் ப வத்தினர்.
பக ம் இரேவ எ ம்ப யாகத் ேதன் ெசாட்ட மலர்ந்த பலவைக மலர்கள் ெகாண்ட
ேசாைல ம் ஆ ம் குன் ம் சூழ்ந் ெகாண்ட பனியின் ேதாற்றம், பாலர் தலாக
உள்ேளார் குளிராகிய பிணி நீங்கக் கா ம்ெபா ட் வளர்த்த ெசந்தீயில் எ ந்த
ைகப்படலம் ஒக்கும்.]
மாதரார் லாிக்காைலப் றஞ்ெசலா வ த்த ேநாக்கி
ேமா தண் பனிதா னன்ேனார் ன்றி ம கு ெமங்குஞ்
சீதநல் வாைட தன்னாற் றி வல கிட் நா
ேமதகு மாப்பி நீரா ெமன் ளி

வற்

மன்ேற.

374

104
[ெபண்கள் வி யற்காைலயில் றஞ்ெசல இயலாமல் வ ந் வைத ேநாக்கி தாக்கும்
குளிர் பனிதான் அவர்க ைடய இல் ற்றத்தி ம் ெத வி ம் எங்கும் குளிர்வாைடக்
காற்றால் நா ம் தி வலகிட் ச் சாணநீராக ெமன் ளிகள் ெதளிக்கும்.]
காைலெவங் கதிர்கா யா ம் கன ைடக் குளிர்கா யா ம்
சால ம்
கும் ெவந்நீர் குளித்திடா தா ம் மஞ்ைஞ
ேபால்பவர் ைலயின் மார் ம் யங்க ம் ெஞ ங்கா தா ம்
ஆ

மப் பனியத் தில்ைல அலர்தைல உலகின் மாேதா

375

[ காைல ேநரத்தில் ெவயி ல் காயாதவர்க ம் ெந ப்பினிற் குளிர் காயாதவர்க
மிக ம் சூடான ெவந்நீாில் குளியாதவர்க ம் மயில் ேபா ம் சாய ைடய மகளிர்
ைலயில் மார் ம் யங்க ம் அ ந்தாதவர்க ம் அப்பனிக்காலத்தில் அகன்ற
உலகில் ஒ வி ம் இல்ைல]

ம்

ேசணிைடத் தணந்ேதார் தா ம் ெவம்பனிச் சீத நீங்கப்
ைடக் கிழத்தி மார்தம் ணர் ைல ெவம்ைம தங்கள்
ஏ ைட மார்பி ெனாற்றி யின்
பாக்கு வல்ேல
மா

ைட யிரத

ர்ந்

வந்தனர் மகிழ்ச்சி

ப்பார்.

376

[ேசய்ைமக்கண் பிாிந் ெசன்ற தைலவர்கள் தா ம் ெகா ய பனியின் குளிர் நீங்க
அணிக ைடய தைலவியர்க ைடய ெந ங்கிய ைல ெவம்ைமையத் தங்கள்
ெப ைம ைடய மார்பில் ஒற்றி இன்
ம் ெபா ட் விைரவாக மாட்சிைம ைடய
ேதர்களில் உர்ர்ந் வந் மகிழ்ச்சியில் மலர்வார்கள்.]
திங்க ங் கங்ைக யா ந் தண்ெணனச் ெசன்னி தாங்கு
ெமங்கணா யக மந்நா ளித்தகு பனியிற் பட்ட
ெவங்குளிர்க் குைடந் ெசம்ெபான் ெவற்பர சுயிர்த்த நங்ைக
ெகாங்ைகயின் ெவம்ைம மார்பி ெனாற்றி ங் குறிப்ேபா ேதறாம்

377

[இைறவாின் மாெதா பாக வ வம் பற்றிக் கூறிய . சந்திரைன ம்
கங்ைகயாற்றிைன ம் குளிர்ச்சியாககச் ெசன்னியில் தாங்கிய ள் எங்கள் இைறவ ம்
அந்த நாளில் இன் இங்கு நில வ ேபான்ற பனியினால் ேதான்றிய ெவவ்விய
குளி க்குத் ேதாற் ேம மைல உயிர்த்த நங்ைகயாகிய உைமயம்ைமயின்
ெவ ெவ ப்பான மார்பின் ஒற்றி ம் குறிேபா மாெதா பாக வ வம், ெதாியவில்ைல]
பங்குனிப் ப வந் தன்னிற் பண் ேபா ெலா நா ளன்பின்
மங்கலக் க ரேமனி மடமயின் மாண்ட சாயற்
ெறாங்கலங் குழலாள் ைசத் ெதாழிறைல நின்ற காைலச்
ெசங்ைகமான் மறியா ரங்ேகார் தி விைள யாடல் ெசய்வார்

378

[மங்கலமான க ரேமனி (ெசந்நிறம்) மடம்யில் உைமயைம வழக்கம்ேபால ைச
ெசய் வ ம் நாளில் ஒ பங்குனி மாதத்தில் மாேனந்திய கரத்தினராகிய எம்ெப மான்
ஒ தி விைளயாடல் நிகழ்த்த மனங்ெகாண்டார்.]

105

கங்ைகயந் தீர்த்த ன்னாங் க ம்பவங் க
ந் ெதண்ணீர்
ெபாங்குேமழ் நதி ெமய்தத் தி
ளம் ாித ேலா
மங்கைவ ேய ம் ேபாந் ெதா த ட் ைச யாற்
மங்ைகமற் றறியா வண்ண மறிந்ெதா
[

ன் ஆம்- ெதாடர்ந்

ைடநின் ேறா ம்

வ கின்ற. க ம்பவம்- க ைமயான பிறவி ேநாய்.

379
ைச

ஆற் ம் மங்ைக- உைமயம்ைம. கங்ைகயா , ெதாடர்ந் வ கின்ற பிறவி ேநாையப்
ேபாக்குகின்ற கங்ைக தலான ஏ நதிக ட ங்கூடத் தன் ன் வ தல் ேவண் ம்
எனத் தி
ளத்தில் நிைனக்க,அந்நதிகள் எய்தி , ைச ாி ம் இைறவி அறியாத
வண்ணம் ஒ
றம் மைறந் நின் இைவ கூ ம். (கூ வ ெதாடர்கின்ற )]
சிறியேரம் யாங்க ெளம்மான் றி
ளஞ் ெசய்யப் ெபற்ேற
மறி
த் த ளாய் ெசய் ம் பணிெயன வ ளி ேனாக்கி
யிைறயி க் கம்ைப யாற்றி டன்கலந் ெதங்கும் விம்மிப்
பிைற தல்

ைச

ற்றாப் ெபற்றியின் வம்மி ெனன்றார்.

380

[சிறிேயாமாகிய எங்கைள எம்ெப மான் தி
ளத்தில் நிைனக்கும் ேப
ெபற்ேறாம். யாங்கள் ெசய்யத்தக்க பணியா என அ ள ேவண் ம் என்றனர்.
இைறவன் அ ளினால் அந்நதிகைள ேநாக்கித் தனக்கி ேமல் இல்லாஹ கம்ைப
யாற்றி டன் நீங்கல் கலந் எங்கும் ெபாங்கி இைறவியின் ைச ற் றாத வண்ணம்
ெப கி வ க என்றார்.]
நன்ெறன வணங்கிேய நதிக ேமல்பா ெலய்தி
ெயான்றல ேவைல ேய ெமா
றக் கட ற் கூ
மன்றவிங் ெக ந்தா ெலன்னத் தன்னிைட ம வி யீண்டப்
ெபான்றிைர ெகாழிக்குங் கம்ைப ெய ந்த

வன மஞ்ச

[நதிகள் ஏ ம் ‘நன் ’ என் கூறி வணங்கி, ேமற்குத் திைசைய எய்தி,
ஏ கடல்க ம் ஒ கடெலனத் திரண்டாற்ேபாலத் தன்னிற் கலந் கம்ைபயா
அஞ்சுமா அைல சிப் ெப கிெய ந்த .

381
உலகம்

ஏ யர் நதி ேமைல ேயெழ
லகும் ேபார்ப்பக்
கீ லக ைனத் ங் கம்ைபத் தி நதி கிழிப்ப ெதாத்
வாழிய பரந் ெபாங்கி வ ம்ெப ெவள்ள நீத்த
ழியீற் றளக்க ெரன்ன ெவால்ெலா த் ெத ந்த தம்மா

382

[ ண்ணிய நதிகேள ம் ேமேல உள்ள ஏ லகும் ழ்க, கீேழ லக ம் அழிப்பைத
ஒத் க் கம்ைபத் தி நதி பரந் ெபாங்கி ஊழிக்காலத்தில் உலகமழியத் ேதான் ம்
கடெலனப் ேபெரா
டன் எ ந்த .]
எ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்

106
வன்னப் பனிவைர யைரயன் ெப தனி மகள்கண்
க
ண் மறநீ க்
ெகான்னப் பைடவிழி ெயாிசிந் தி
யிர்
குைழயா திாிதர நிைன ற்
ன்னர்ப் பலெநறி கண்டா ெலனமிைச
யண்டச் சுவெரா
ந்நீர்சூழ்
கன்னிப் விமக டல்விண்ெட வ
கம்ைபக் க ெக

நதிமாேதா

383

[இமயமைலயாகிய அரசன் ெபற்ற ஒப்பற்ற தனிமகளாகிய இைறவி கண்
சின ற் கண்ணில் ெந ப் ப் ெபாங்க விழிக்கி ம் அச்சத்தில் உயிரழியா தப்பிப்
பிைழப்பதற்குப் பல வழிகைளப் பைடத் க் ெகாள்வ ேபால வழியில் பலதைடகைள
அழித் , விமகள் கடல் நீாில் மிதப்ப
எ ந்த .]

ேபாலக் கம்ைப நதி ஆரவாரத் டன்

கயிைலத் தி மைல ைடயா ரவாி
கண்ணா ைறத
ந்தம்ைம
யயரக் கரமலர் ெகா ெபாத் திய ைம
யவளச் சுறவிவ
கின்றாம்
ெவயில்விட் ெட மி சுடர்கா ணீவிர்க
ைணயா ேம தி ெரனெவளவி
யிய ற் ெறனமிைச ழ ஞ் சுடர்கைள
ெயற்றிப் ெபயர்வ

கழ்கம்ைப
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[கயிைலத் தி மைலக்கு நாயகராகிய இைறவனின் இ கண்களாக உைறகின்ற
உங்கைள நீங்கள் மயங்குமா கரங்களாகிய மலர்கைளக் ெகாண் ெபாத்திய
உைமயவள் அச்சுற இங்கு யாம் வ கின்ேறாம் ஒ விட் எ கின்ற சுடர்கேள! நீங்கள்
எமக்குத் ணயாக வ க எனப் பற்றியைதப் ேபால மியில் சுழ ம் இ சுடர்கைள ம்
தாக்கிப் ெப ைம ைடய கம்ைபயா

ெபய ம்.}

கைடயிற் ெப கிய கடல்நீர் இ
னல்
கைடநாளி தினெமன ெவண்ணி
உைட ற் றாியயன் தலாம் அமரர்கள்
உைறதத் தமதிடம் விட்ேடா
விைடயிற் ெபா
விகிர்தக் கட ைள
விண்ணிற் சிவ ர நண்ணிச்ெசன்
றைட ற் றனநிைன ய ேகள் ரெவன
அயரப் ெபயர்வ
[ஊழி

கழ்கம்ைப.

வில் பிரபஞ்சத்ைத அழிக்க எ ந்த கட

385
ெவன்ன, நீாில்

ழ்கி உலகம்

அழி ம் கைடநாள் இ ெவன்ன எண்ணி, அஞ்சி அாி அயன் தலாய ேதவர்கள் தம்
உைற ம் தத்தம வாழிடங்கைள விட்ேடா காைள வாகனத்தில் ெபா
ம்

107
விகிர்தன் (உலகியல்பின் ேவ பட்டவன்; கட ள்)உைற ம் விண்
லகமாகிய
சிவ ரத்ைத அைடந் அ ேகள் நின்ைனச் சரணைடந்ேதம் எம்ைமக் காப்பாய் எனக்
கலங்கப் ெபயர்வ கம்ைப நதி]
தரளத் ெதாகுதிக ெளன ந் தைதநர ெரன ந்
தாரைக டன்வானில்
விரவிப் பயில்சுரர் கு ைவப் விமிைச
மிைடயத் திைரெகா தள்ளிப்பின்
உர த் தாரைக ெயன ந் ேதவர்க ெளன ம்
பலமணி டன்மல்கு
நரைரத் தாவில்வி ணி விஞ் ைசயிெனா
நைட ற் ெற வ
[விண்மீன்க

கழ்கம்ைப.

டன் வானில் விரவிப் பயி
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ம் ேதவர்கைள மண்ணில் தரளத்

ெதாகுதிஎன ம் மனிதர்கள் என ம் தள்ளி, மண்ணில் இ க்கும் மணிகைள
விண்மீன்கள் என ம் மனிதர்கைளத் ேதவெரன ம் ரட் ப் ெபயர்தைலக் கம்ைப
உைடயதாயிற் .விஞ்ைச- வித்ைத. நைட- ெவள்ள ஒ க்கு.]
விண்ணத் யாிய த
ம் ப மம்ெவள்
வைளெயன் ைரெப நிதிதா ம்
மண்ணிற் கு மிய மர ங் கமலெமன்
மல ங் கதிர்பணி ல ேநேர
நண்ணிக் கிழைமயி னண்மிக் கு
ற
நா ச் சந்திெசய் தாகி
ெயண்ணற் காியபல் வளனங் கைவதர
ேவந்திப் ெபயர்வ
[விண்

கழ்கம்ைப
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லகத்தில் உயர்ந்த கற்பகமர ம் ப மம் ெவண்சங்கம் எனப் ெபயர்ெப

நிதிதா ம், மண்ணில் ெந ங்கிய மரங்க ம் தாமைர மலர்க ம் ஒளிர்சங்குக ம்
ெந ங்கி உறவாடச் சந் ெசய் தாகி எண்னற்கு அாிய பல வளங்க ம் ஏந்திப்
ெபயர்வ
கழ் கம்ைப நதி. சந்தி ெசய்தல்- இ பிாிவினைரப் ெபா த்தல். சந்தி ெசய்த
ெசய க்குப் பாிசு ெபற்றைமேபாலப் பலெபா ள்கைளக் கம்ைப தாங்கி வந்த என்க]
அம்ெமன் றளிாிய ைமேபா ைறயவ ர வந் தைனெசய
ெபாற்பின்
விம் ங் கதிெராளி மணி ந் தளிர்க ம் விைரெபாங் கியமலர் க நா ஞ்
ெசம்ெமன் பளிதெமாள் ளகில்சந் தனநைற ெச ைமக் கனிநனி
பலெகாண்
ெகாம்ெமன் ெற வ

குைரமந் திரெவா

குலவத் திைரப

யர்கம்ைப
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108
[இைறவிையப் ேபாலக் கம்ைபநதி ம் இைறவைனப் சிக்கப் பல்வைகப்
ெபா ள்க டன் வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . தளிர் ேபான்ற சாய ைடய
உைமயம்ைம ேபால் இைறயவர் தி வ க்குப் சைன ெசய் வழிபடச் சூாியைனப்
ேபால ஒளி விம் ம் மணிக ம் தளிர்க ம் மலர்க ம் மணம் சும் பளித ம் அகில்
சந்தனம் பல பழவைககள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண் ஒ க்கின்ற மந்திரெவா
ம்
ெகாண் எ வ கம்ைபநதி.]
ங்கத் திைரப நதிகட் கிைறெயன ம
ங் கைனகட யர்கூர
மங்குற் கட ளர் கைடமத் ெதன
மைலேமல் நிகழ்வயி ரத்தாலச்
சிங்கத் திரள்பயில் சிைலதன் குலெமன ெவதிர்நின் யாிய
சிைலெயல்லாம்
ெபாங்கிச் சின டன் அகழ் ற் றைலெசய்

ேபா ந் திறல

கழ்கம்ைப
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[ ங்கம்- உயர் . நதிகளாகிய மகளிர்க்குக் கடல் நாயகன் என்ப வழக்கு. மங்குல்வானம். மங்குல் கட ளர்- ேதவர்கள். மத்ெதன
மைல- மந்தரமல. வயிரம்சினம்.ெசற்றம். தன் நாயகனாகிய கடல் வ ந் மா கைடய ேதவர்க க்கு மத்தாக
நின்ற மந்தரமைல. கணவைன வ த்திய மந்தரமைல ேமல் விைளந்த ெசற்றத்தால்,
அதன் குலெமனா உயாிய மைலகைளெயல்லாம் ெபயர்த் அைலப்ப ேபாெல ந்த
கம்ைப நதி ெவள்ளம்]
ஆைனக் ெகா மிைச ைடயார் தி வ ள் கடவா தைண ற விைச ந்தன்
மானப் ெப விறல் வரைவப் சைன வ வா நியதியி ெனா ேப ம்
ஞானப் பைரைய ன் அறிவித் தவள ணல ம் ெப
ைற
மாேபால்
மீனக் கடல்க

ம் அவியப் ெப ெகா

விைளவித் ெத வ

கழ்கம்ைப
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[ஆைனக் ெகா - ஆன் ெகா . ாிஷபக் ெகா .தி வ ள்- இைறவர ஆைண.
ஞானப்பைர- இைறவி. விைடக்ெகா உைடயாராகிய சிவெப மானின்
தி வ ளாைணயின் வழிெயா கிஅவர் தன்ைன அைண ற வ ம் வரவி, சைன
ெநறி வ வா நியதி டன் ஆற்ாிவ ம் இைறவிக்கு ன்னதாக அறிவித் அவ ைடய
அ ள் நல ம்ெப ம் ைறயில் கடெலா
ம் அவியப் ேபராரவாரத் டன் எ வ
க ைடய கம்ைபநதி.]
அ சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
ன ைட யண்டந் தம் ளிஃ ேமார் னல்ேச ரண்ட
ெமனெவ கம்ைபத் ெதண்ணீ ேரகமாய்க் ேகாத் ச் ெசல்லத்
தைனமறந் தறிமால் ெகாண் தைலவனார் ைச யாற் ம்
வனமயி லைனயா ேணாக்கி மனம்விதிர்த் தச்சம்
[நீ ைட அண்டங்களில் இ

நீேர ஒ

த்தாள்.

அண்டமாய

391

என எ ம் கம்ைப ஆற்

ெவள்ளம் எல்லாவற்ைற ம் ஏகமாய் இ த் ச் ெசல்ல, அயரா அன்பின் தைன மறந்
தைலவைனப் சைன ஆற் ம் அம்ைம ேநாக்கி மனம் விதிர்த் அச்சம் ெகாண்டாள்.]

109
அ ந்தவம் ெந நாளாற்றி யாி யிர் னிற் ப் பிள்ைள
ம ங்ெகா பாந்தள் ெவளவ வந்தஞான் றவ்ைவ மானக்
க ங்குழ ைம ம் ேவ காரண நிைனயா ளாகி
யி ங்கரத்

ைணயால்

ழ்ந்

த வினா ளிைறவ னாைர

392

[ னிற் ப் பிள்ைள- அண்ைமயில் ெபற்ற பிள்ைள. பாந்2தள்- பாம் . ெவளவபற்ற. னான் - ெபா
. அவ்ைவ- தாய். ெந ங்காலம் ெசய்தற்கு அாிய தவத்ைதச்
ெசய் அ ைமயாகப் ெபற்ற பிள்ைளையப் பாம் பற்ற வந்த ேநரத்தில்
அப்பிள்ைளையப் ெபற்ற தாையப் ேபால உைம ம், தன்னியற்ைகயாகிய
விலாற்றல் த ய அ ட்குணங்கைள நிைனயாளாகித் தன்னி கரங்களால்
இைறவனாைரத் தைலயன்பினால் காப்பாற் ம் ெபா ட் ஆரத் த வினாள்.]
இ வைளக் கரங்க ணீட் யிள ைலப் ெபா ப் த் தண்டார்
ம ம ற் ற ந்தப் ல் ங் காட்சி ம் மைலேபாற் ெபாங்கி
வ
னல் ேநாக்கி ேநாக்கி ம க்க ம் பீடத் ன் ம்
ஒ

ழந் தா

மண்ணி ெனாற்ைறத் தாணிைல

மானாள்
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[வைளகள் அணிந்த இ கரங்கைள ம் நீட் த் தன் இள ைலயாகிய மைல,
குளிர்மாைல யணிந்த இைறவனின் மார்பில் அ ந்தத் த வி, மைலேபாலப் ெபாங்கி
வ ம் கம்ைப நதி ெவள்ளத்ைத ேநாக்கி ேநாக்கிக் கலங்கிப் பீடத்தில் ஒ தா ன்றி
மற்ைறய தாள் நிைலத்தல் உைடயலானாள்.]
ந விைரத் ெதண்ணீ ராட் நலத்தகு களபஞ் ேசர்த்தித்
ெத கதி ாிைழகள் சாத்தித் தி க்கிளர் ேகாலஞ் சாலப்
ெப தனிக் ெகா நர் ேமனிப் ேபெரழி ேனாக்கிக் காதன்
கிடத் தழீஇய ேதய்ப்ப

கிழ் ைல த வ ேலா ம்

394

[மணமிக்க நீரால் தி மஞ்சனமாட் , நறிய களபம் ேசர்த்தி, ஒளி ம் அணிகலன்கள்
சாத்தி, தன் ெகா ந ைடய ேபெரழி ைன ேநாக்கிக் காதல் ெப கிடத் தழீய
இைறவி இைறவைன இ கத் த வெலா ம்]

ஒப்ப

இ வ ம் ணர்ச்சி வாய்ந்த ெசய ணர்ந் ெத ந்த ெவள்ள
ம குற நா க்ெகாண்டாங் காயிைட யஞ்சி நிற்பக்
க ைணயங் கட னா ங் கவி
க் குைழந் மாதர்
தி

ைலச் சுவட் ேனா

ெசறிவைளத் த ம்

ண்டார்,

395

[அம்ைம ம் இைறவ ம் ணர்ச்சி உற்றைத உணர்ந் ெவள்ளம் அ கில் உற
நாணம் ெகாண்டைதப் ேபால அவ்விடத்தில் அஞ்சி ஒ ங்கி நிற்கக் க ைணக்
கடலாகிய ெப மா ம் தன் அழ்கிய தி
குைழந் இைறவியின் தி
ைலச்
சுடட் ேனா ெசறிந்த ைக வைளய ன் த ம் ம் ண்டார்.]
வ யன எவற்றி

ள்

ம் வ ய ெரன்ப தற்குச் சான்

110
இலெகாளி ேம வாங்கிக் குைழத்தைம விளக்க மற்ைற
ெம யன எவற்றி ள் ம் ெம ய ெரன்ப தற்குச் சான்
குல ெமன்

ைலக்குச் சாலக் குைழந்தைம விளக்கிற் றம்மா.

[இைறவர் வ யன எவற்றி
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ம் வ ைம ைடயவர் என்பதற்குச் சான்

ேம மைலைய வைளத் க் குைழத்தைம விளக்க, ெமல் யன எவற்றி ம் ெமல் யர்
என்பதற்குச் சான் அம்ைமயின் ெமன் ைலக்குக் குைழந்தைம விளக்கிற் . வாங்கிபற்றி வைளத் .]
காமேவள் பகழியாய கமலெமன் ைககள் என் ந்
தாமமால் ஓைட யாைனத் தரள நீ லைவ ெயன் ம்
பாம
லவர் கூ ம் பதப்ெபா ள் விைளப்ப ைவயர்
மணி மார்பந் ைதத்த

யிைட மடவாள் ெகாம்ைம
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[மன்மத ைடய அம்பாகிய தாமைரயின் ெமன் கிகள் என் ம், மாைல அணிந்த
ெநற்றிப் பட்டம் சூ ய ெபாிய யாைனயின் ெவண்ைமயான நிண்ட தந்தம் என் ம்
லவர்கள் கூ ம் பதத் க்குெபா ள் ேதான்ற இைறவனின் அழகிய மணி மார்பத்ைதத்
ைதத்தன, அம்ைமயின் ெகாங்ைககள். பகழி- அம் . தாமம்- மாைல. மால்- ெபாிய.
ஓைட- ெநற்றிப் பட்டம். தரளம்ெகாங்ைக.]

த் , ெவண்ைம. உலவி- தந்தம். ெகாம்ைம-

ெதா ெபா தடக்ைக நீட் த் ளங்கெவண் கயிைலக் குன்றம்
அடல்வ அரக்கர் ேகாமான் ெபயர்த்தநா ளதனிற் சால
இட ைடத் தி ேவகம்பத் ெதந்ைதயார் கம்ைபக் கஞ்சிப்
ெபைடமயில் த

ஞான்

ெபாி ளமகிழ்ச்சி

த்தார்.
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[ெதா யணிந்த தன் ைடய வ ய கரங்களால் அரக்கர் ேகாமானாம் இராவணன்
கயிைலமைல அைசயப் ெபயர்த்த நாளில் உைமயம்ைம இைறவைன அச்சத்ைதனால்
அைணத் க் ெகாண்டாள். அந்த நாளி ம் தி ேவகத் எந்ைதயாம் ஈசன் கம்ைப நதி
ெப கிவ வைதக் கண் அஞ்சி அம்ைம த விக் ெகாண்ட இந்தநாள் ெபாி ம் உளம்
மகிழ்ந்தார்.]
பயங்கிள யிர்க ெளல்லாம் பரவச மகிழ்ச்சி கூர்த்த
இயங்கேளா ைரந் ம் வானத் தி ெயன ழங்கி யார்த்த
கயங்கிளர் சமய ற் ங் காலற மைறக ளார்த்த
நயங்கிள ரமரர் ெபய்

நைறமலர் விசும்

ர்த்த
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[ ன் அச்சங்ெகாண்ட உயிர்கள் எல்லாம் பரவசமைடந் மகிழ்ச்சி மிக்கன.
ேதாற்க விகள் தலாகிய ஐவைக இைசக்க விக ம் வானத் இ ெயன ழங்கி
ஆர்த்தன. கீழான சமயங்கள் ற் ம் ேவேரா ஒழிய ேவதங்கள் ஒ த்தன. பக்தி டன்
வானவர்கள் ெபய்த ந மலர்கள் ஆகாயத்ைதத் ர்த்தன.]

111
உள்ளகம் மகிழ்ச்சி ப்பக் கணங்க ம் உ வர் தா ந்
ெதள்ளிய தீந்தண் பாடற் றிவவியாழ்ப் லவ ராதி
வள்ளயிற் பைடவாள் விண்ேணார் வகுப் ம்ஆங் ெகய்தேவதன்
கள்ளவிழ்

ளபத் தாமக் கட ேளா ட யிற் றாழ்ந்தான்
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[உ வர்- னிவர். திவ - வார்க்கட் . வள் அயில்- கூர்ைம மிக்க. ேவதந் பிரமா.
ளபத் தாமக் கட ள்- ளசி மாைல அணிந்த தி மால். அ யார் கூட்ட ம்
னிவர்கள்தா ம் உள்ளெமலாம் மகிழ்ச்சி

ப்ப, இனிய இைசைய யா டன் இசக்கும்

கந்த வர்க ம், கூரயில் பைடவாள் ேதவர்களின் கூட்ட ம், அங்கு வந்தைடய பிரமன்
தி மா டன் இைறவனின் தி வ யில் ழ்ந் வணங்கினான்.
ெபாறித்த ஞ் சிறகர்த் ம்பி ாி
க் குைடத் த் ெதள்யாழ்
குறித்திைச மிழற்றித் தா ெகா திவாய் ம த் ண் டா ம்
ெவறித்த வைணயிற் த்ேதள் ேவத ன் ெமாழியால் கூற்ைற
இ த் யிர் உண்ட ேநான்றாள் இைணமலர் வ த்தி னானால்
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[ வைணயிற் த்ேதள்- தாமைர மலர்த்தவிசில் ற்றி க்கும் பிரமன். ேநான்றாள்வ ைம உைடய தாள்கள். ள்ளிகைள உைடய ம் ெமல்
மான சிறகிைன உைடய
ம்பிகள் குைடந் யாழிைச மிழற்றி மலர்த்தாதிைனக் ேகாதி வாய்ம த் ண்
மகிழ்ந்தா ம் மணநா ம் தாமைரப் வைணயில் ற்றி க்கும் பிரமன் ேவத ன்
ெமாழியினால் இயமனின் உயிைர உைதத் உண்ட வ ய தாளிைண மலைரத்
தித்தான்.]
வ த்த ங் க ைண கூர்ந் வார்ம ப் ப கி வண்
ெகா த்த ங் க க்ைக மாைலக் குவ த்ேதா ளண்ண லார்தாஞ்
ெச த்தநல் வரங்கள் ேவட்ட ெசப் தி த
ெமன்ன
த்தேப ரன்பி னன்ேனான்

கமலர்ந் திதைன விண்டான்.

[ திக்கேவ, க ைண கூர்ந் , ஒ கும் ேதனிைனப்ப கி வண்

402
ெகா த்த

ெகான்ைற மைலைய அணிந்த திரண்ட ேதாள் அண்ணலாராய இைறவனார், நீ
வி ம்பிய வரம் யா ெசப் தி த
ம் என் கூற
ப்பத்தியினனான பிரமன்
கமலர்ச்சி டன் இதைன விளம்பினான்.]
இத்தி நகாின் வாழ்வா ெரவர்க்கு மித் தி த்த நன்னீர்
பத்திமீக் கிைளப்பத் தன்னம் ப கிேனார் தமக்கு மாையப்
பித்தேனன் பழிச்சு நின்சீர்ப் ெப ந் தி ேபசி ேனார்க்கும்
த்தியீந் த ளா ெயன்ன

தல்வனா ரதைன நல்கி

[இத் ெதய்வத் தி நகாில் வா ம் ேப

403

ெபற்ற எவ க்கும், இந்தத் தீர்த்த

நன்னீாிைனப் பத்தி மிகச் சிறிதளவாயி ம் ப கிேனா க்கும், பித்தேனனாகிய
அ ேயன் ேபாற் ம் நின் ெப ைமமிக்க திையப் ேபசிேனா க்கும் த்தி ஈந்த ள
ேவண் ம் என,

தல்வன் அவ்வரத்ைத நல்கி]

112

நாமகள் தி த்தப் பாங்கர் நாவின் ற் றி க்குமா ம்
மகள் தி த்தப் பாங்கர்ப் வின் றி க்கும் ெபான்
நாமகிழ் ப்ப ெவம்ைமப் சைன நயந்தா ரன்ேனார்
தாமகிழ்

ப்ப நீ ந் தண் ழாய் ம மத் தா

ம்

ம்
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[நாமக ம், மக ம் நாம் மகிழ்ச்சி யைடய எம்ைமப் சைன வி ம்பிச் ெசய்தனர்.
அவர்கள் மகிழ்ச்சி அைடய நீ ம் த்ண் ழாய் மார்பினனாகிய தி மா ம்]
இ ைமயி லக ற் மிைசெபற வைரமி ெனன்னாப்
ெபா வ வரங்க ளீந்
லவேரா டவைரப் ேபாக்கித்
தி வள ெரா மா நீழற் சிலம் யிர் மடந்ைத ேயா ங்
க ைண த்

வைக

ள்ளக் கலப்பினி னி க்கு ேமல்ைவ
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[இ ைம- ெப ைம. வைரமின் – ஆ மின். ெப ைம டன் உலக
வைத ம்
க டன் ஆ மின் என் நிகரற்ற பல வரங்கள் ஈந் எைனய ேதவர்க டன்
அவர்கைளப் ேபாக விைட ெகா த் ப் பின், ஞான நீழல் வளர் ஒப்பற்ற
தனிமாமரத்தின் நீழ ல் மைல உயிர்த்தமங்ைகயாகிய அம்ைம டன் உள்ளங்கலந்
மகிழ்ச்சி டன் ற்றி க்கும் சமயத்தில்]
சி மதி ெப நி லாைவச் ெசய்ெதன ெவாளிரச் சற்ேற
வ த் த ள ேவய்த்ேதாள் கிழ் ைலப் பிராட் ேநாக்கி
ெசய
மற் றண்ணல் விைளத்தி மிைட ெறன்
ம வ

காட்சி சான்ற மன றத் ெதளிந்

ெகாண்
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[சி மதி- இளம்பிைற. ம அ காட்சி- ெதளிந்த அறி . பிைறநிலா ெப நிலைவச்
ெசய்த எ ம்ப யாக ஒளிர இைறவர் சிறிேத
வ த்தார். அைதக் கண் ற்ற
இைறவி கம்ைபநதி ெப கி ைசக்கு இைற
விைளத்த அண்ண ன்
ெசயேலெயன் ெதளிவாகத் ெதாிந் ெகாண் . ]
கீர்த்திமாமதிைய ேநாக்க வவண்மதிக் கீற் ப்ேபா ம்
வார்த்தி
த ற் காளி ெய மட வரைல யீன்றா
ளார்த்ெத ங் காளி ன்ெசன் ற க்க
யிர்த்தாள் ெசம்ெபாற்
சீர்த்தெமல் ல யிற் றாழ்ந்

ெசல் ன

ழக்கிற் கூ ம்.
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[இைறவி இைறவனின் சைடேம ள்ள மதிைய ேநாக்க, மதிக்கீற் ப் ேபான்ற
அவ ைடய அழகிய ெநற்றியி
ந் காளி என் ம் நங்ைகைய ஈன்றாள். அவள்
மைலயிற் பிறந்தவளாகிய இைறவியின் ெமல் ய ெசம்ெபான் தாளிைணயில் தாழ்ந்
வணங்கி இ

ழங்கிய

ேபாலச் ெசால்ல

ற்றாள். கீர்த்தி- கழ்; இைறவன்

சைடேமல் ேமவிய கழ். மதிக்கீற் - இளம்பிைற. மடவரல்- ெபண். அ க்கல்- மைல,
இமயம். ெசல்- ேமகம், இ ையக் குறித்த .]

113
அைலகடன் ம க்ேகா ெவண்ணி லண்ட ெநாிக்ேகா பற்பன்
மைலக ந் ெதறிக்ேகா பாழிமண் ெணலாங் கரக்ேகா த
நிைலெயலா றழச் ெசய்ேகா நித்தில நான் நீ
ைல கிழ்

த்த வன்னாய் ெமாழிந்த ள் என்னா நின்றாள்
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[அைலகைல ைடய கடல்கைளப் ப கேவா? எண்ணிலாத அண்டங்கைள ம்
ெநாித் ப் ெபா ப க்கேவா? பற்பல மைலகைள ம் பி ங்கி எறியேவா?
மண்

லைகெயல்லாம் அழிக்கேவா? ஐம் த நிைலகைளக் கைலத்

ெசயேவா?

த் மாைல ெதாங்கித் தட ம்

ெசய்ய ேவண் வ

மா படச்

ைலயிைன உைடய அன்ைனேய! யான்

யா ? ெமாழிந்த ள் என்றாள். ]

நின்றவள் குன்றமீன்ற நி ம ேயவ ேலா
மன் ேபரச்ச ெமய்த வார்த்ெத ந் லம்பிப்ெபாங்கி
ெயான்றி ேமெலதிர்ந் வந்த ேவாெர நதி ங் கஞ்சம்
ெவன்றதன் கரக பாலத் ேதற்றனள்
[அங்ஙஅனம் நின்ற காளி, தன்

காட்
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ைடய தாமைரைய ெவன்ற கரத்தில் இ க்கும்

கபாலத்தில், குன்றமீன்ற நி ம யாகிய இைறவியின் ஏவலால், மிகுந்த ேபரச்செமா
ேபெரா ெசய்

ெபாங்கி வந்த நதிகள் ஏைழ ம், தன்

ரத்ைதக் காட்

ஏற்றனள்}

காட்
ள் மதத்த ேவழக் கணங்க மிாியத் தாக்குங்
ேகாட் ற
ைவ வந் கூட்
ட் பட்டா ெலன்ன
ட் பல் வனமஞ்ச ெவ ந்தன ந்திெயல்லாஞ்
ேசட்

ங் கபாலத்

[உ ைவஉயர்ச்சி. ேசட்

ள்ளாற் பட் ளந் திைகத் க் கூ ம்
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. ேகாள் திறல்- ெகால் ம் ஆற்றல். உந்தி- ஆ . ேச - ெப ைம,
ம்- மிகப் ெபாிய. காட் ல் வா ம் தமேவழக் கூட்டம் சிைதயத்

தாக்கும் ெகால் ம் ஆற்ற ைடய
வந் கூட்
ள் சிக்கியைதப் ேபான் ,
வனங்கள் பல ம் அஞ்சும்ப ப் ெபாங்கி வந்த நதிகள் எல்லாம் காளியின்
ைகயி
ந்த கபாலத் ட் பட் உளந்திைகத் க் கூ ம். கூ வ ெதாடர்கின்ற .]
அ யேரஞ் ெசய்த குற்ற மைனத்ைத ம் ெபா ப்பா ேயாலங்
க யவி ழிமய மீன்ற க ாிேய ேயாலம் ேவத
யினி னி த்தஞ் ெசய்
கவிழ் குழலா ேயாலம்
மி

ரந்

யிைரக் காக்கும் வித்தகி ேயால ேமாலம்
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[ஓலம்- அபயம் ேவண் ம் குறிப் ெமாழி. அ யவர்களாகிய யாங்கள் ெசய்த
குற்றங்கைளப் ெபா த்தல் ேவண் ம். க அவிழ் இமயம்- க - மணம்.,
ைம, ஒளி
எனப்பலெபா ள் உாிச்ெசால். இமயம் ஈன்ற க ாிேய உன் அைடக்கலம். ேவத
யில் நடமி பவேள உன் அபயம். மி (வ ைம)ைய ஓட் உயிர்க் காக்கும்

114
வித்தகிேய உன் அபயம். இ நாழி ெநல் ெகாண்

அறம் யாெவௗம் ெசய்

உயிர்கைளக் காத்த னால், ‘வித்தகி’ எனப்பட்டாள். ெசயற்காிய ெசய்தவள்.]
எனப்பல ைற ேமா ட் ைறஞ்ச ம் வ த்தக் கன்றின்
கைனப்ெபா ேகட்ட வாவிற் க ாி ங் க ைண கூர்ந்
மனப்ப ந் யரத் தாழ்ந் ம கன்மின் ம கன் மின்ெனன்
றைனப்ெப

நதிக ேள க் காத்தவாய் மலர்ந்

கூ ம்.
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[ ம கன்மின் -மனத்தில் கலக்கம் அைடயற்க. அ க்கு விைரவின்கண் வந்த .
ஆத்த- அன் ைடய ெசாற்கள். என நதிகள் பல ைற ஓ ட் இைறஞ்ச ம், வ ந் ம்
கன்றின் கைனப்ெபா ையக் ேகட்ட தாய்ப்பசுவிைனப் ேபாலக் க ாி ம் க ைண
மிகக் ெகாண் , ‘ம கன்மின், ம கன்மின்’ என்
நதிக க்கு அன் ைடய ெசாற்கைளக் கூறி]

அத்தைகய வ த்தங்கூ ம்

அளப்ப ஞ் சீர்த்தி சான்ற வழகியகச்சி
ர்
உளப்ப ெமண்ணில் தீர்த்த ளெவலா நிைறத் ப் பின்னர்
வளப்ெப ங் கம்ைப ேயா மகரநீர்ப்ெபளவத் தின்பந்
திைளப் றச் ெசல்க ெவன்

தனித்தனி ெசப்பி விட்டாள்

413

[அளப்ப ம்- அளக்க
யாத. சீர்த்தி- கழ். மகரநீர்ப் ெபளவம்- கடல், மகரம்- சுறா.
சுறாமீன் கடல்வாழ் பிராணி. ஆத ன் மகரநீர் கடலாயிற் . மகரநீர்ப்ெபளவம்மீமிைசச்ெசால். அளப்பாிய அழகால் ெப ைம ைடய கச்சி
ாில் உள்ள
தீர்ந்த்தங்கைளெயல்லாம் நிைறத் ப் பின்னர் கம்ைப நதி டன் கட ல்
இன்பந்திைளக்க நீவிர் ெசல்க என்
நாயகனாத

இைறவி ெசப்பி விட்டாள். கடல், நதிக

க்கு

ன், ‘இன்பந்திைளக்கச் ெசல்க’ என்றாள்.]

கத்திைகப் பிைணய ேலாதிக் ெகளாி ட் க ைண த் த்
தத்தமக் க ளிச் ெசய்த தடம் னற் றீர்த்த ெமல்லாம்
பத்தியி னிைறத்ேத யன்னாள் பதமலர் சிரேமற் சூ
த்தைல நதிக ேள

கிய கட ன் மாேதா
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[ கத்திைக- கு க்கத்தி. பிைணயல்- மாைல. ஓதி- கூந்தல்.
கிய- விைரந்தன.
கு க்கத்தி மாைல சூ ய கூந்தைல உைடய க ாி க ைண த் தத்தமக்கு அ ளிச்
ெசய்த ெபாிய தீர்த்தங்களில் பத்தி டன் கலந் அவ ைடய தி வ கைளத்
தைலேமற் சூ
த் க்கைள அைலக்கும் நதிகள் கட ல் கலக்க விைரந்தன]
ெபாற்றெமன் சுணங்கு த்த ணர் ைல நதிக டம்ைம
மற்ெறா
லத்திற் ேபாக்காள் வைளமணிக் கட ற் கூட் ம்
ெபற்றிைம கணவர் கூட்டங் க ெமனப் ேப
மப்ேப
ற்றிடத் தனக்குச் ெசய்த

தவிேந

தவி ேபா

ம்.

415
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[ெபாற்றெமன் சுணங்கு

த்த ணர் ைல- உைம. இைறவி நதிகைள ேவெறா

இடத்திற் ெச த்தா , சங்குகள் மணியீ ம் கடேலா கூட் ய சிறப் , தன்ைனத் தன்
கணவேரா க ெமனக் கூடச் ெசய்த அப்ேப தவிக்கு நிகராகச் ெசய்த ைகம்மா
ேபா ம்]
எண்சீர்க்கழிெந லாசிாியவி த்தம்
இன்னவைகத் தி விைளயாட் டா ெயங்ேகான்
இண ழ்த் ம த்திவைல யிைறக்குங் ெகாக்கின்
நன்னிழ ன் அாியைணேம மய மீன்ற
நங்ைகெயா ம் ற்றி ந் நா ம் நா ம்
ெபான்னகாிற் கட ள ங் கு சச் ெசங்ைகப்
த்ேத மலர்த்ேத ங் க வி ேமக
மன்னவ ம் பழிச்சவ ள் ெகாழித் வாழ்ந்தா
ரந்நிைலயி ென ங்காலங் கழிந்த பின்னர்.

416

[இணர்- ெகாத் . ஊழ்த் - மலர்ந் . திவைல- ளி. ெகாக்கு- மா. ெபான்னகர்அமராவதி. கு சம்- வச்சிரா தம். இப்ப யான தி விைளயாடலா எங்ேகானாகிய
இைறவன், ெகாத்தாக மலர்ந் ேதந் ளிகள் இைறக்கும் மாமரத்தின் நல்ல நிழ ல்
சிங்காதநத்தின் ேமல் இமயமீன்ற நங்ைகேயா ம் ற்றி ந் நா ம் நா ம்
ெபான் லகத் த் ேதவர்க ம் கு சப் த்ேதளாகிய இந்திர ம் தாமைரயில்
இ ப்பவனாகிய பிரம ம் க ேமகம் அன்னவனாகிய தி மா ம் ேபாற்றி வணங்க
அ ள் சுரந் அங்கு வாழ்ந்தார். அவ்வா ெந ங்காலம் வாழ்ந்த பின்னர்.]
ேமதகுதன் கிழத்தியராம் நதிக ெளல்லாம்
ெவ வ ெவா கபா லத்திேனற் வாட் ந்
தீ தைன நிைனந் பைகச் ெசற்றங் ெகாண்
ெசம்ெபான்மைல வல்
டன் ெச வாற் றற்கும்
ஏதமற அவள்பைடத்த லகெமல் லாம்இ
ைமப்பளவி னழிப்பதற்கு ெமண்ணி யாங்குப்
ேபாதம மயனாிைய ள்ளிட் ேடா ம்
ெபான்றவ

கைடெவள்ளம் ெபாங்கிற் றம்மா
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[ேமன்ைம ைடய தன் ைடய மைனவியராம் நதிகள் எல்லாம் அஞ்ச ஒ
கபாலத்தில் அவற்ைற ஏற் வ த் ம் ன்பத்ைத நிைனந் பக ம் ேகாப ம்
ெகாண் இமயவல்
டன் ேபார் ெசய்தற்கும் குற்றமற அவள் பைடத்த
உலகெமல்லாவற்ைற ம் இைமப்பளவில் அழிப்பதற்கு எண்ணி, அங்குப் ேபாந்த
பிரமன் தி மால் உள்ளிட்ட அைனவ ம் அழிய வ ம் ஊழிக்கைட ெவள்ளம்
ெபாங்கிற் .]
ெபாங்கிெய ம் கடற்ெப க்கம் ேநாக்கி விண்ணிற்
த்ேதளிர் தெலவ ம் ெபா க்ெகன் ேறா ச்
சங்கரசங் கரேபாற்றி ேபாற்றி ெயம்ைமத்

116
தாழா கைடெவள்ளக் கட னீக்கி
யிங்கண ள் ாிகெவன விைறஞ்சி ேயத்த
ெவம்ெப மா னஞ்சாதி ெரன் கூறி
யங்கெணதிர் நின்ற
ங் காளி தன்ேம
ல ட்கைடக்க ேணாக்களிப்ப வவ

ந் தாழ்ந் .
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[ெபாங்கி எ ம் கடல் ெவள்ளத்ைத ேநாக்கி ேஹவர்கள்
விைரந்ேதா ச் ‘சங்கர சங்கர ேபாற்றி எம்ைமத் தாழா

தல் எவ ம்

கடல் ெவள்ளக் கட ன் நீக்கி

இங்கண் அ ள் ாிக’ என இைறஞ்சி ஏத்தினர். எம்ெப மான் ‘அஞ்சாதிர்’ என் கூறி
அங்கு எதிர் நின்றி ந்த
ம் காளியின்ேமல் கைடக்கண் ேநாக்கத்ைதச் ெச த்தினார்.
அவ ந் தாழ்ந் ]
விைடெகாண் வல்விைரந் ேபாத ேலா ம்
ேவெறா வ ாில்ைலெயனக் கள ெசய் ங்
கைடெகாண்ட மனத்தினராங் ெகா வர் தம்ைமக்
கண்டெபா ெதனெவ விக் கலங்கி யஞ்சி
மடல்ெகாண்ட ங்குழலாண் மலர்த்தாள் ேபாற்றி
மழவிைடயா ர ளாேற ைவயம் ெபான்றத்
தைடயின்றி ெய கின்ேற ெனன்ைன யன்ைன
சா தற்கு

யல்கின்றாய் சாற்

ெகன்ன

{காளி இைறவாிடம் விைடெகாண்

விைரந்

என்

கள

கண்டெபா

ெசய் ம் இழிந்த மனத்தினர், கள
அஞ்சி ெவ

தல் ேபாலக் கட

419
ேபாத

ம், ேவெறா வர் காண்கிலர்

ெசய் ம்ேபா

பிறர் ஒ வர் தம்ைமக்

ம் அஞ்சி, காளியின்

மலர்த்தாள்கைளப் ேபாற்ாி வணங்கி, ‘ மழவிடயராகிய எம்ெப மான் அ ளியவாேற
யான் ைவயகம் ெபான்றத் தைடயின்றி எ கின்ேறன். ஏன் என்ைனத் தண் க்க
யல்கின்றாய் கூ க’ என்ன,]
ெசாற்றெமாழி வாயாகுந் தரளஞ் சிந் ஞ்
சும்ைமெந ந் திைரக்கடேல ெசால்லக் ேகண்ேமா
ெபற்ற யர்த் தவன ளா லன்றி யா ம்
ெபயர்ந்தீண் ப் ேபாந்திலன்காண் ெபாியேகாலப்
ெபாற்றமணி ெய ப் யத் க் க க்ைகப் த்ேதள்
ெபாலங்ெகா யன்னவேளா ம் ெபா ந்தி வா
மற்றம
வளகமாங் காஞ்சி
ர

கைலமற் ெறவ்விடத்

ம

க ெலன்றாள்

420

[காளி,’நீ ெசான்ன ெமாழி உண்ைமயாகும். த் க்கைளச் சிந்தி ஆரவாாிக்கின்ற
கடேல! விைடக்ெகா உயர்த்த அவன் அ ளாலன்றி யா ம் இங்கு வரவில்ைல
என்பைத அறிவாய். ேம மைல ேபான்ற யத்தில் ெகான்ைற மைல ய்ணிந்த இைறவர்
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அம்ைம டன் கூ
மற்

வா ம் உவளகமாம் (அந்தப் ரம்) காஞ்சி

எவ்விடத் ம் நீ அ

ாிடத்

அ

கைல;

கலாம்’ என்றாள். ]

அ

ாிேவ ன
ாிேவ னம்ம ெவன்றங்
க ள்தைலேமற் ெகாண் பதமி ைறஞ்சிப் ேபாற்றி
திர்மலர்ப் ம் ெபாழிற்காஞ்சிக் கப்பா ைலந்தி
ேயாசைனெயல் ைலயினகன்ற ததி ெவள்ளம்
வி
தற் காளி மகன் தி ேவகம்ப
ேமவிய பணிந்திைறஞ்ச விமல னா
மதி கமிக் கலர்ந் பிரளயசித் ெதன்ன
வழங்குெபய ரவட்கந்நா ள ளிச் ெசய்தார்

421

[‘அ
ாிேவன் அ
ாிேவன் அம்ேம’ என் கட ம் காளியின் அ ைளத்
தைலேமற் ெகாண் அவளின் தி வ கைள வணங்கிப் ேபாற்றி காஞ்சி மாநகரத் க்கு
அப்பால் ஐந் ேயாசைன ரத் எல்ைலயில் அகன்ற . பிைற தற் காளி ம்
அங்கி ந்

அகன்

தி ேவகம்பர் தி வ

கமலர்ந் காளிக்குப் ‘பிரளய சித் ’ என்
ெசய்தார். வி - பிைற. உததி- கடல்.]

பணிந்

இைறஞ்ச, விமலனார்

ம் ெபயைர அந்நாள் வழங்கி அ ள்

அப்ெபா
த்ேதளிர் னிவர் யா ங்
கைடநாளி னி ம்ைபவிைன யறியாராகி
ெயாப்பாிய காஞ்சிவயிற் றி ேவ கம்ப
ைடயபிரா ன ட்கட ன்
கி வாழ்ந்தார்
இப்பாிசி னிைறவர ட் ெப ைம ேநாக்கி
ேய நா ேளாவாதங் களைக ேவந்தன்
ெசப்ப ம்ெபான் மைழ நவ மணி ேம
ெசல்

ன ம் றங்ெகா ப்பச் சிதறி

ய்ந்தான்

422

[அப்ெபா
, ேதவர்கள் னிவர்கள் யா ம் ஊழிக் கைடநாளின் ன்பத்ைத
அறியாராகி ஒப்பில்லாத காஞ்சிமாநகாில் தி ேவகம்ப ைடய பிரானின் அ ட்கட ல்
கி வாழ்ந்தார். இத்தைகய இைறவாின் அ ளின் தன்ைமயின் ெப ைமைய ேநாக்கி
ஏ நா ம் குேபரன் கார்ேமக ம் நாணிப் றங்ெகா க்குமா ெசம்ெபான் ம்
நவமணி ம் ெபாழிந்தான்.]
அள படாச் சிவெப மா ன ளி னாற்றா
லள படாப் ெப ங்க ைணப் பிராட் யாற்
மள படாச் ெசயலைனத் ந் ெதளிெவான் றில்ேல
னறிவளவி ெனா வாறிங் கைறந்ேத னிப்பா
லள படாக் கட ளர்கண் னிவர் ேபாற்
மள படாச் சிவாலயங்க ளிடந்ேதா ள்ள
வள படாப் ெப வளஞ்சூழ் ாிைசக் காஞ்சி
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யகநகரந் த ேவதி ேமன்ைம ெசால்ேவன்.

423

[அள க்குட்படா சிவ்ெப மானின் அ ளின் ஆற்றலால், அள படாப்
ெப ங்க ைணப் பிராட் யாராகிய இைறவி அ ளாற் ெசய் ம் ெசயலைனத் ம்
ெதளிய அறிந் அறிவிக்க இயலாேதன் ஒ வா இங்கு அைறந்ேதன். இனி,
அளவிலாத ேதவர்கள் னிவர்கள் ேபாற் ம் அள படாச் சிவாலயங்கள்
இடந்ேதா ம் உள்ள அள படாப் ெப வளத் டன் ாிைச சூழ் காஞ்சி அகநகர
ேவதியின் சிறப்ைபச் ெசால் ேவன். இப்பால்- இனி. கட ளர்- ேதவர்கள். ாிைசமதில்]
க வாய்ப் படலம்

ற்றிற்
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